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escolar de I'Ajunrrnent de Barceloba,
de S¿lvador Dom¿nech; Montsetat i
la guefta ciyíl (1936-1939), de Josep
Massot i Muntan€r; Fruncesc Pujols
i Morgades. El flósof hetercdor, de
Iozn Cuscó]' Una ullada a les religions
d'awi. L'hinduisme i el budkne, de
Martí ̂ \tila; Baltasat Porcel o t'óptica
aberrant sobrc el üón. Prcsa de lic-
ció (1958-2004), de Frederic Ba¡berá
Farran; La p.intura nural ronAnica de
ks l/alls d'A et, deMoñseÍ^rPag¿si
La Conissió de la indktrrr de gueüa
de Ca¡al nya (t936-1938), de Pelai
Pag¿s; L'aventura anericana del virrei
,{rrdl, de Viceng Pasqual; De la guerra
civil, I'exilí i el franquísne (1936-
1975), de Daúel Diaz i Esculies; F¿l¿r
Tones Amat: senador i bisbe, de Josep
M. Tones; ¿a história i genealogies
d'Espanya: una adaptació catalana
nedieval de la história hispdnica, de
Pere Quer; -Erra¡¡sn¿ i anties¡atisme
a Catalunya ( I 9 3 l - t 9 39). R¡'alirals
polítiques i funcíonarials a la Gene-
/d¡¡lal, de David Maninez Fiol, i La
ínveneió dels orige s. La historia lite-
r¿ria en la po¿tica del Renakenen¡, de
Cesc Esteve.

P^g¿s aüncia Catalmya conta Na-
poleó, d'Antoni Moline\ La ru-
peste del Cogul, d'A¡¡a Alonso i
Alexandre Grimal; La ciutat captira.
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Barcelona ) 7 14-l 860, sobre I'evolu-
ció urbana de la ciutat i els fets més
rellevants esdevinguts durant els 146
anys que van des de I'ocupació d€ la
ciutat per les tropes borbóniques fins a
I'end€rroc de les muralles. rautor del
t€xt i d€ls elements gr¿fics és Rdmul
Brotons, dissenyador gr¿fic i editor. I
Base, Franco. El gran manipulador,
de Paul Preston

Mó3 hbtórlá. Afers publicar¿ els
llibres Daniel Cañona i Cilit (1890-
1943). Biografra políticd, de Fe¡mi
Rubiralta; ¿'a¡¿a dels natíners. El
procés dels trubucaires I t 84 s- I 846),
de Lluis Miró i Solá; El País Ya-
lencü i els altrcs, €dició ampliad¿
i revisada, d'Emili Gómez Nadal;
L'ocupació franquista de lo Univet-
sitat de yal¿ncia el 1939, de Sebasti¿
Garcia Martinez i Vic€nt Salavert
Fabi9'ni; Nacionalisne í autogo|ern.
Catalüt1ya, 1980-2003, de Paola Lo
cascio;; Els norts clandestins. Les
fosses comunes a Ca¡alunya 1936-
J9J9, de Queralt Solé i Barjau; Xa-
cionalísne, de Craig Calhounj th
or'ígens ¿tnics de les nacíons, d'ArJ-
thony D. Smith i Jaume Mir¿vitll€s, i
Inforne sobre I econonia tanquista
de postguerrc, a cura de Francesc
Roca.

Lleonard Muntan€r prepara un volum
d'assaig sobre el judici d'Eichna¡n
(següit del guió de la p€l licula U,,
esperiolhb), ti,filat Elogi de la detobe-
di¿nrü, de Rony Brauman i Eyal Sivan;
elllibrc Tres assaigs sobrc Sarbe. I tna
confer¿ncia de ,r¡er, de Merc¿ Rius;
(Re)pensat el nackmlisme a Ma orca,
de Bemat Joan Marí, i La cons¡rucció
d'una identitat (EI pttgana cultual
de Joseph M. Cuadrado i de Josep Lluís
Po¿'r, de Joan Mas i Vives.

Encara en l'¿mbit de la história, Cos-
setánja presentará: Cuba a Catalunya,
el egat dels india s, de T¿te Cabré, i
Els brigadistes entre nosaltres, d'An-
s€la Jackson.

Rsl¡¡lió. Finalm€nt, Fragmenta, de
llibes religiosos, publicar¿ obres de
Raimon Paniklar (-¿r.,i¿ia¿ió als Yeda);
Laia de Ahumada (Mo¡?g¿sr; Domint-
qw de Cowcelles (La paraula de l'¿n-
gel. Aprorinació antropológica als
goigs); Raquel Bouso (¿1 z¿¿); Halil
BéÍcen (Et sufsne); Ramon N. Pmts
(El budhisne), i Demostació a Teóft.
Evangeli de Lluc i Fets deh Apostok
segons el Codex Bezae, en edi'ció i
taducció de Josep Rius-Camps i Jenny
Read-Heimerdinger

¡@p .E pl¡¡.IAlt rtsirch.z¡lryol.

Llüís Ronada


