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Viatges a la bellesa, miscel·lània homenatge a Maria Rosa Manote i Clivilles

Amb motiu del 65è aniversari de Maria Rosa Manote i Clivilles s'ha
volgut retre-li un merescut homenatge amb aquesta miscel·lània en què
participen un bon nombre d'investigadors amb estudis dedicats
al perfil humà i la

trajectòria professional de Maria Rosa, a records conjunts, al seu mestratge i a la història de l'art,

des del monestir de Sant Pere de Rodes fins al Museu del Disseny de Barcelona.

Aquesta miscel·lània és el primer volum de Retrotabulum maior, una
nova col·lecció de llibres de caràcter monogràfic centrada en l'estudi
i la difusió d'alguns dels grans monuments o artistes medievals de
l'antiga Corona d'Aragó.
Con motivo del 65 aniversario de Maria Rosa Manote i Clivilles se ha pretendido rendirle un merecido homenaje con esta miscelánea en la cual participa un considerable número de investigadores con
estudios dedicados al perfil humano y la trayectoria profesional de Maria Rosa, a recuerdos conjuntos, a su maestría y a la historia del arte, desde el monasterio de Sant Pere de Rodes hasta el
Museu del Disseny de Barcelona.

Esta miscelánea es el primer volumen de Retrotabulum maior, una nueva
colección de libros de carácter monográfico centrada en el estudio y
la difusión de algunos de los grandes monumentos o artistas medievales
de la antigua Corona de Aragón.
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