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Benvolgut amic, o amiga,

Enguany  celebrem el 750 aniversari del naixement 
de Ramon Muntaner (1265-1336), el gran cronista de 
Peralada; el fill d’En Joan Muntaner; el marit de Na 
Valençona Castell; el pare de Martí, Macari i Na 
Caterina Muntaner; l’amic i admirador de Roger de 
Flor;  l’encarregat dels comptes de la gran companyia 
dels almogàvers; l’home de confiança dels reis 
d’Aragó, de Mallorca i de Sicília; el governador de l’illa 
de Djerba, davant de les costes de Tunis; el batlle 
d’Eivissa i moltes coses més, com podreu descobrir si 
us apunteu a aquest curs d’estiu.



Si t’agrada la història; si t’agrada la bona 
literatura; si t’agrada El senyor dels anells, o Joc de 
trons; si t’agraden els viatges i els llibres de 
viatges; si t’agrada la història militar de l’edat 
mitjana; si, a més, t’agrada la cuina àrab, turca, 
bizantina o catalana medieval i,  en definitiva, si 
t’agrada passar-t’ho bé llegint i aprenent alhora, 
aquest estiu tens l’oportunitat d’embarcar-te en un 
curs en línia per les mars i les illes del ciberespai a 
la recerca de les passes i els escrits de Ramon 
Muntaner, «un empordanès xerraire i divertit» que, 
segons Josep Pla, va escriure «el llibre més divertit, 
més vital, més fascinador de la literatura catalana». 



Pots conèixer el programa del curs i tot 
d’informacions complementàries, entre elles el preu 
de la matrícula, en el lloc web següent.  

http://
www.fundacioudg.org/curs-destiu-en-ramon-muntaner-
1265-1336-fets-dits-i-veres-veritats-on-line.html
    Si mires el preu de la matrícula, veuràs que, si 
has fet algun curs a la plana web lletresibits; si has 
estudiat, o estudies, a la UdG; si ets membre de la 
Fundació Amics del MNAC,  d’un centre d’estudis o 
d’una llarga llista d’entitats, en comptes de 75 
euros només en pagaràs 65.
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Si t’hi embarques, faràs el viatge de la mà 
d’alguns dels millors especialistes en Ramon 
Muntaner; en les cròniques; en la història de 
la Mediterrània medieval; en els almogàvers; 
en la presència —i els interessos― de la 
Corona d’Aragó i els regnes germans de 
Mallorca i de Sicília en l’imperi bizantí; en la 
croada contra Catalunya de l’any 1285, o, 
entre molts d’altres temes, en els mitjans de 
navegació de l’edat mitjana. 



Tastos de cuina mediterrània 
medieval

Com a complement de totes aquestes activitats 
també podràs gaudir, com en els cursos dels dos últims 
anys, de l’ofici i de la saviesa d’   André Bonnaure, un 
cuiner francès del Perigord, el màxim expert mundial en 
‘foie’, i de les intervencions puntuals de Montse Estruch, 
cuinera del restaurant el Cingle de Vacarisses; de 
Josep Roca, el sommelier del Celler de Can Roca (tres 
estrelles Michelin), i de Fina Puigdevall, cuinera del 
restaurant Les Cols d’Olot (dues estrelles Michelin). Hi 
haurà, doncs, de tot: bones lectures, aventures 
trepidants, jocs de trons, punyalades per l’esquena, 
plats que desconeixíeu i vins que us sorprendran. Què 
més es pot demanar en un curs d’estiu en línia?

https://www.youtube.com/watch?v=RsZzaa7IbqA
https://www.youtube.com/watch?v=RsZzaa7IbqA
http://tvcostabrava.xiptv.cat/pais-km-0/capitol/entrevista-montse-estruch-cuinera
http://tvcostabrava.xiptv.cat/pais-km-0/capitol/entrevista-montse-estruch-cuinera
http://www.elcingle.com/ca/
http://www.elcingle.com/ca/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Josep-Roca-Personatge-i-persona/video/3887730/
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Celler_de_Can_Roca
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Celler_de_Can_Roca
https://www.youtube.com/watch?v=Ug5l6uEklcA
https://www.youtube.com/watch?v=Ug5l6uEklcA
http://www.lescols.com/
http://www.lescols.com/

