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N.773 ! Dijous, 28 de maig de 2009 ! 09.25h 

 

L'IEC impulsa la primera revista de difusió internacional 
de la cultura catalana 
Arribarà a més de 400 biblioteques i universitats de tot el món 

 !  !  ! 

 
 

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) publica 'Catalan Historical 
Review', la primera revista que difon internacionalment, en anglès i 
català, la història catalana. La publicació, que també es pot 
consultar en línia, arribarà a més de 400 biblioteques i universitats 
de tot el món. Publicada per la Secció Històrico-Arqueològica, amb 
l'objectiu de donar projecció internacional a la historiografia dels 
Països Catalans, la revista té periodicitat anual, i s'ha fet en anglès, 
tot i que també recull la versió catalana de tots els articles 
publicats. A més de l'edició en paper, 'Catalan Historical Review' es 
pot consultar a Internet a l'Hemeroteca Científica Catalana. 

La revista ofereix articles extensos sobre els grans temes de la història 
dels països de parla catalana, relacionats amb totes les èpoques i tots 
els aspectes, des de la política i l'economia fins a l'art i la literatura. El 
primer número comença amb un estudi de la cultura neolítica a partir de 
la Draga de Banyoles i acaba amb un altre sobre la repressió franquista 

als Països Catalans. 
 
També s'hi inclou un balanç dels estudis sobre Ramon Llull i un altre sobre les arts plàstiques del modernisme. 
Un article sobre els Borja testimonia el paper d'una família, l'activitat de la qual va tenir una dimensió europea, i 
no s'oblida la commemoració del vuitè centenari del naixement de Jaume I o l'aniversari del Tractat dels Pirineus 
del 1659. 
 
La revista electrònica ja ha estat inclosa en alguns dels directoris internacionals de revistes, com ara el Directory 
of open access journals (DOAJ), i l'edició en paper s'envia a més de quatre-centes entitats, entre biblioteques 
d'humanitats i ciències socials de les universitats que tenen lectorat en català i les principals biblioteques 
nacionals i entitats acadèmiques que formen part de la Unió Acadèmica Internacional, a la qual pertany l'IEC des 
del 1922. 
 
Una de les finalitats de la publicació de 'Catalan Historical Review' és donar a conèixer internacionalment el 
passat que ha contribuït a configurar la identitat catalana actual i facilitar als estudiosos estrangers el 
coneixement del progrés de la historiografia als Països Catalans. 
 
 
 

 

Notícies relacionades 
 

22.05.2009. Només un 10% de les revistes als quioscos són en català  
16.05.2009. La presència del català als mitjans continua per sota de la realitat del país  
20.01.2009. L'APPEC presenta ‘Un país de revistes’, la primera història de les revistes en català a l'Ateneu 
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