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El nacionalisme que ve
Mentre parlem
Catalunya i les Comunitats Europees
Lo Somni (The Dream) is a dream allegory divided into four chapters or books. It
was written ca. 1399 and is considered Bernat Metge’s best work. It is extremely
innovative within the context of Catalan (and Iberian Peninsular) literature of the
1300’s. It consists of a dialogue between Metge-the-character and several
participants (in fact the book is a dialogue between Metge and the Classical and
Biblical tradition) on the topics of the immortality of the soul, the essence of
religion and the dignity and moral essence of the human being. In addition to using
many Classical and medieval literary sources, Lo Somni can be considered one of
the first (if not the first) Humanist books to be ever written in the Iberian Peninsula.
Metge wrote Lo Somni supposedly while in prison (house arrest?) following a
dubious accusation about his involvement in the death of King Joan I. Metge wrote
this work as a personal defense to exonerate himself and as an attempt to gain the
confidence of the new King Martí l’Humà and his wife Queen María de Luna. Lo
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Somni ends when Metge-the-character is awaken from his dream. This foundational
work also touches upon political themes pertaining to the Crown of Aragon, literary
fashion and reception of Italian humanist works at the court, as well as on matters
of fashion, cultural customs, taste and style.

L'autodeterminació de Catalunya i l'esperança d'Europa
Aquest llibre recull una selecció representativa de les més de cinc-centes inter
vencions, discursos i conferències pronunciats pel M. H. President del Parlament ,
Ernest Benach i Pascual, al llarg dels gairebé tres anys de la VII legislatura . El
conjunt d'intervencions es presenta ordenat cronològicament a excepció del
discurs de cloenda del darrer període de sessions, que es troba al final del rec ull.
Cada discurs és precedit per la portada d'algun dels diaris d'àmbit naciona l català
editats en paper.

Revista dels Estudis Universitaris Catalans
Societat civil i transformació de l'Estat al llindar del segle XXI
Catàleg de l'exposició organitzada pel Museu d'Art de Girona (2 d'abril - 30 d'a gost
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de 2009). La mostra, que coincideix amb el centenari de la descoberta de l'
escultura del déu Esculapi, presta atenció als artistes catalans influenciats pe l
món grec. El recorregut museogràfic comença a Empúries i fa una mirada a l'art
català del neoclassicisme, el modernisme, el noucentisme i les avantguardes del
segle passat. Textos en català, castellà, anglès i grec.

Wifredo Lam : obra sobre paper ; exposició organitzada per
l'Americas Society i la Fundació "La Caixa" 21 de gener - 21 de
març 1993
L?acció exterior i les relacions internacionals han deixat de ser una competència
exclusiva dels governs centrals en les democràcies del nostre entorn i han passat a
ser compartides per nombrosos actors, tant governamentals com privats. Això és
es

Israel, el somni i la tragèdia
Estudis universitaris catalans
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Un somni europeu
Catalunya, Espanya, Europa
Retos de la razón práctica
Paraules del president Ernest Benach i Pascual
Comparing the Literatures
Annus horribilis
Directoras en la historia del teatro español, 1550-2002:
1930-2002, M-Z
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'The Dream' of Bernat Metge / Del Somni d'en Bernat Metge
Fascinació per Grècia
El pensament Català davant del conflicte Europeu
Entre global i local passant per Europa i la Mediterrània
Directoras en la historia del teatro español, 1550-2002:
1930-2002, M-Z
From a leading figure in comparative literature, a major new survey of the field
that points the way forward for a discipline undergoing rapid changes Literary
studies are being transformed today by the expansive and disruptive forces of
globalization. More works than ever circulate worldwide in English and in
translation, and even national traditions are increasingly seen in transnational
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terms. To encompass this expanding literary universe, scholars and teachers need
to expand their linguistic and cultural resources, rethink their methods and
training, and reconceive the place of literature and criticism in the world. In
Comparing the Literatures, David Damrosch integrates comparative, postcolonial,
and world-literary perspectives to offer a comprehensive overview of comparative
studies and its prospects in a time of great upheaval and great opportunity.
Comparing the Literatures looks both at institutional forces and at key episodes in
the life and work of comparatists who have struggled to define and redefine the
terms of literary analysis over the past two centuries, from Johann Gottfried Herder
and Germaine de Staël to Edward Said, Gayatri Spivak, Franco Moretti, and Emily
Apter. With literary examples ranging from Ovid and Kālidāsa to James Joyce, Yoko
Tawada, and the internet artists Young-Hae Chang Heavy Industries, Damrosch
shows how the main strands of comparison—philology, literary theory, colonial and
postcolonial studies, and the study of world literature—have long been intertwined.
A deeper understanding of comparative literature's achievements, persistent
contradictions, and even failures can help comparatists in literature and other
fields develop creative responses to today's most important questions and
debates. Amid a multitude of challenges and new possibilities for comparative
literature, Comparing the Literatures provides an important road map for the
discipline's revitalization.

Viu el teu somni
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Del sionisme al conflicte de Palestina. 5a edició.

L'Espill
Primera commemoració oficial del Dia d'Europa a Catalunya
Els sentiments i les raons de les nacions
«Fins no fa gaire, per il·luminar les èpoques hi havia els llibres, les pel·lícules, la
música i l'art. Avui pot ser que l'únic "fenomen cultural" innovador sigui un equip
de futbol: el Barça de Guardiola. I com a tal, mereix ser estudiat, com una obra
d'art.» Jacopo Iacoboni, La Stampa «Tot aficionat al futbol ha de considerar una
sort i un privilegi poder admirar el magnífic equip de Guardiola. El Barça ens
divideix automàticament entre puristes i pragmàtics. Com que jo sóc dels primers,
espero que si cap equip els ha de superar ho faci jugant millor (empresa èpica)
més que no pas a còpia d'asfixiar el seu joc majestuós.» Del Pròleg, Irvine WelshEls
darrers anys, el futbol del Barça desperta l'admiració internacional unànime.
Sandro Modeo, periodista esportiu italià, va quedar enlluernat la nit del 28 de maig
de 2011 quan l'equip de Guardiola va guanyar la copa de Campions de la Lliga
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d'Europa a l'estadi de Wembley després de vèncer al Manchester United.Segons
Modeo, no es va tractar només d'un nou èxit esportiu, sinó que va suposar l'esclat
d'una nova dimensió futbolística i el punt culminant del «futbol total»: un univers
vastíssim, amb arrels llunyanes, que arrenca amb Rinus Michels i Johan Cruyff,
amb alguns pioners, i té diversos continuadors, ortodoxos o herètics. Tots
comparteixen la tensió utòpica d'un futbol constructiu i ofensiu. Per entendre les
característiques d'aquesta nova dimensió del futbol del Barça, Modeo explica els
orígens històrics i socials del «futbol total» i els relaciona amb disciplines
aparentment tan llunyanes de l'esport com la biologia evolutiva o la física.En
definitiva, un assaig esportiu, entretingut i rigorós, ben original i clarivident, que
ens descobreix el passat, el present i el futur de l'equip de Guardiola, el millor
equip de tota la història del futbol.

Donar protagonisme a Catalunya
Of late the term Iberian Studies has been gaining academic currency, but its
semantic scope still fluctuates. For some it is a convenient way of combining the
official cultures of two states, Portugal and Spain; yet for others the term opens up
disciplinary space, altering established routines. A relational approach to Iberian
Studies shatters the state’s epistemological frame and complexifies the field
through the emergence of lines of inquiry and bodies of knowledge hitherto written
off as irrelevant. This timely volume brings together contributions from leading
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international scholars who demonstrate the cultural and linguistic complexity of
the field by reflecting on the institutional challenges to the practice of Iberian
Studies. As such, the book will be required reading for all those working in the field.

Catalunya, entre la perplexitat i el somni
Contains, chiefly, contributions to the history, language, music, art, manuscripts,
maps, etc., of Catalonia, and bibliographies.

Barcelona, capital d'un nou estat
Document que es basa en una valoració de la ciutat enfront del suburbi i d'una e
structura policèntrica i equilibrada enfront dels continus i dels disseminats, p erò
també en l'exigència d'entendre ciutat i camp sota una nova relació, no en t ermes
de producció i consum, sinó d'equilibri mediambiental.

El viatge de Rudy. De Badalona a l'NBA
La comunitat europea i la nova europa
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Càtars i trobadors
Marcel Zamora és un dels grans campions del triatló mundial: ha aconseguit cinc
victòries consecutives a l’Ironman de Niça i quatre a l’Embrunman. Marcel Zamora
ha fet realitat el seu somni: ser un dels millors triatletes professionals. Tota
aquesta experiència l’ha reunida aquí per posar-la al servei dels esportistes
–professionals o no– que busquen consells tècnics i pràctics per superar-se. Què
hem de fer per iniciar-nos als triatlons? Com planificarem els entrenaments? Quina
dieta hem de seguir els dies previs a una prova? Quins paper hi juga l’entrenament
de la ment? Marcel Zamora respon tots els dubtes dels triatletes a partir de la seva
experiència i ens anima a veure la vida amb els ulls d'un ironman.

Revista de Girona
Els Balcans
Aquest volum conté la segona part de les comunicacions que van tractar de la
literatura catalana de postguerra, les comunicacions sobre relacions germanocatalanes i tres importants taules rodones sobre la literatura catalana actual, sobre
l’ensenyament del català als Països Catalans i sobre el català a la Comunitat
Page 11/15

Where To Download Un Somni Europeu
Europea.

La llengua d'acollida :
Els ciutadans de Catalunya viuen immersos en la perplexitat. A les generacions
més joves, en concret, els han quedat les escorrialles de les revolucions de la
segona meitat del segle XX. Una generació desconcertada, hereva del desencís

El Barça
Perspectiva de desenvolupament del territori europeu
El Guti va ser una figura important de la política catalana i una part de la vitalitat,
la intel·ligència i el tarannà unitari de la resistència al franquisme porta la seva
petja. Les transformacions col·lectives van ser la seva passió entorn de quatre
grans objectius: la reconquesta de la llibertat, la construcció d’un socialisme
democràtic, el ple reconeixement nacional de Catalunya i el somni d’una Europa
social i il·lustrada. Va posar-se al servei entusiasta d’aquestes causes, com a
militant i dirigent del PSUC, el partit dels comunistes i dels antifranquistes de
Catalunya.
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Antoni Gutiérrez Díaz, el Guti
Aquest llibre proposa una història integral de la Literatura Comparada des de la
invenció de la Weltliteratur per Goethe fins al principi del segle XX i una discussió
intensa de la idea mateixa del comparatisme. Però més enllà d?això, s?interroga
sobre la profunda imbricació politicocultural de la noció de literatura universal amb
les literatures nacionals, un element clau en la formació o recuperació d?una
eventual identitat europea. Una revisió atenta dels precedents i la
institucionalització i el desenvolupament acadèmic de la Literatura Comparada
mostra clarament la seua dimensió política i la relació complexa amb el marc
cultural internament diferenciat i esquinçat, però en el fons dotat d?una dimensió
unitària, que és Europa. Per tant, aquestes pàgines reconstrueixen també un
aspecte cabdal de la història cultural europea.

Actes del desè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes
Iberian Modalities
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L'Avenç
De la realitat més immediata i a l’abast del nostre poble, del País, fins a l’espai
global on avui s’encreuen els grans fluxos humans, socials i econòmics que
configuren un panorama conflictiu i sovint alarmant. Vet ací l’itinerari intel·lectual i
moral d’aquest llibre, que no veu cap contradicció insalvable, sinó al contrari, una
imbricació complementària, entre la dimensió més propera i viscuda, de vegades
fins i tot íntima i personal, i els grans àmbits econòmics i polítics del món actual.
Uns àmbits globals que ens condicionen amb una intensitat sense precedents, i
que cal conèixer, amb els instruments analítics escaients, i seguir de prop. Escales
diferents de condensació, doncs, mereixedores de reflexió i d’atenció, i en les
quals Europa i la Mediterrània, els grans espais més propers, hi tenen un paper
destacat. En aquest assaig, impregnat segons confessa l’autor, d’«un tarannà que
ben bé pot qualificar-se d’optimisme històric bàsic», es manté sempre «una
esperança en la possibilitat d’aconseguir un model de convivència més eficaç i
més just entre els homes». Com assenyalen en el pròleg Adela Cortina i Jesús
Conill, «Josep Maria Jordán té amb escreix el bagatge científic i acadèmic escaient
per a buscar una economia a l’altura del seu propi nom. Catedràtic d’Economia
Aplicada de la Universitat de València i director del Patronat Sud-Nord d’aquesta
Universitat, ha construït un llibre amb un estil lúcid d’escriptura cinematogràfica,
registrant-hi els batecs del nostre món i del nostre temps».
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