3r. Cicle de conferències sobre la manipulació de la Història de Catalunya
Panoràmica d’una falsificació de segles, en els cinc continents i en tots els àmbits

ELEMENTS PER A UNA VERITABLE HISTÒRIA DE LA NACIÓ CATALANA
Organitza: PLURAL-21 i INSTITUT NOVA HISTÒRIA

4 d’octubre 2012 – 21 de març 2013

Cada dijous a 2/4 de 8 del vespre

4 d’octubre – 1/24
CONFERÈNCIA INAUGURAL: Jordi Bilbeny:
“La usurpació de la història de Catalunya a mans de la
Corona i de l’Estat espanyols: una visió global”

3 de gener – 13/24
Felip Rodríguez:
“ ’Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán’:
indicis bibliogràfics d’un Cardona”

11'octubre – 2/24
Víctor Cucurull: “Qui era en realitat ‘Juan del Enzina’?”

10 de gener – 14/24
Lluís Maria Mandado: “Els Gualba i Tirant lo Blanc”

18 d'octubre – 3/24
Francesc Magrinyà: “L’ancià Cristòfor Colom i el jove
‘Cristòforo Colombo’”

17 de gener – 15/24
Manel Capdevila: “De la pólvora de Jaume I
a l’ampolleta catalana”

25 d'octubre – 4/24
Pere Alzina : “La influència desconeguda del català
sobre la llengua maltesa a través dels noms d’ocell”

24 de gener – /1624
Pep Comajuncosa: “Els errors lingüístics de ‘Cervantes’
i la llengua catalana”

8 de novembre – 5/24
Daniel Ibànyez: “Mort de Carles I al monestir de la Murtra,
a Badalona, i no a Yuste, Extremadura”
15 de novembre – 6/24
Albert Fortuny: “El primer viatge d’En Cristòfor Colom:
un port de sortida manipulat:
Va ser Pals d’Empordà o Palos a Andalusia?”

31 de gener – 17/24
Paolo Pellegrino: “L’últim sopar de ‘Leonardo da Vinci’
desvela l’assassinat del duc de Milà”

22 de novembre – 7/24
Pep Mayolas:”Teresa de Ávila, carmelita, santa y doctora de
la Iglesia o bé Teresa de Jesús, catalana, clarissa i jesuïta?”

14 de febrer – 19/24
Xavi Mir: “El cosmògraf ‘Abraham Ortelius’
podria ser un Ortells”

29 de novembre – 8/24
Àlex Sendra: “Llibres castellans antics traduïts del català:
indicis i proves”
6 de desembre – 9/24
Joanjo Albinyana: “La substitució de la vila de Cullera
(València) per la de ‘Cuéllar (Segovia)’ en els textos de la
Història d’Espanya i de la descoberta d’Amèrica”
13 de desembre – 10/24
Cesc Garrido: “La llengua que parlaven Caterina d'Aragó
(Reina d’Anglaterra), Beatriu d'Aragó (Reina d’Hongria) i
Isabel de Requesens (Virreina de Nàpols)”

7 de febrer – 18/24
Pep Mayolas: “Qui s’amaga sota el pseudònim
Erasme de Rotterdam?”

21 de febrer – 20/24
Xavi Mas: “L’orxata valenciana
i els primers colonitzadors de Mèxic”
28 de febrer – 21/24
Esteve Renom: “Concomitàncies i semblances
entre Servent i ‘Cervantes’”
7 de març – 22/24
Enric Guillot: “El símbol heràldic del lleó,
Ferran II el Catòlic i la Corona catalano-aragonesa”

20 de desembre – 11/24
Francesc Jutglar: “Catalanitat d’alguns noms d’animals
americans, i catalanades i errors de traducció
en els cronistes d’Índies”

14 de març – 23/24
Jordi Bilbeny: “’Leonardo da Vinci’ o Lleonard della
Rovere: a la recerca del Gran Mestre del Renaixement”

27 de desembre – 12/24
Ramon Serrano: “Les monedes catalanes
i la descoberta d’Amèrica”

21 de març – 24/24
Roger Mallola: “L'espoli de la història com a raó d'estat”

Seu de Plural-21: Cartagena, 230, 5è 1a
Inscripció: 20 euros/sessió
A cada sessió es pot inscriure’s a tot el que resti de Cicle. Consultar-ho
Socis, aturats, jubilats, estudiants: 33% de descompte
NOTA: En cap cas deixeu de venir per raons econòmiques
http://inh.cat/

93 450 13 00

info@plural-21.org

http://plural-21.org

