
Novetat: "Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó (1250-1500)"
Darrera actualització dimecres, 05 d'abril de 2017 10:06

Acaba de publicar-se el volum Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d'Aragó
(1250-1500) , editat per Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní
Martí i Josep Pujol. Els vuit treballs del present volum comparteixen una mateixa orientació
metodològica: l'estudi de la materialitat dels manuscrits i dels seus contextos de producció,
circulació i recepció com a eina per al progrés del coneixement del passat cultural. De les
aportacions de tema literari, tres enriqueixen el coneixement de la tradició lírica
occitanocatalana, una altra aborda la porositat entre la lírica i la narrativa en el terreny dels
escrits de tema sentimental, i dues més aprofundeixen en la recepció de Dante i de Petrarca.
Les dues contribucions de tema cientificotècnic aborden respectivament els textos medievals
de tema cosmètic, obstètric i ginecològic que porten com a emblema el nom de la metgessa
Trota o Tròtula, i la sistematització del gènere «receptari mèdic», que és un sector totalment
desatès abans de la present contribució. Completa el quadre un estudi sobre el naixement de la
diagramàtica lul·liana a través de les figures del Llibre de contemplació en Déu del manuscrit de
la Biblioteca Ambrosiana de Milà.
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Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d'Aragó (1250-1500), ed. Lola Badia, Lluís
Cifuentes, Sadurní Martí i Josep Pujol, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
2016, 266 pp. ISBN 978-84-9883-861-9.
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http://www.pamsa.cat/pamsa/colleccions/Textos-i-Estudis-de-Cultura-Catalana/Els-manuscrits-el-saber-i-les-lletres-a-la-Corona-dArago-1250-1500.html

