
INTRODUCCIO 

Vet ací un segon volum de la nostra revista dedicat a l'estudi de la cultura me

dieval dins rámbit de la Corona d'Aragó. Hom hi detectará a simple vista un penchant 

molt específic: la insistencia en obres i autors relacionats amb l'antic Regne de Va

lencia, que clarament coincideix amb una de les línies d'investigado del Departament 

de Filologia Catalana de la Universitat de Valencia subvencionada peí Ministeri 

d'Educado i Ciencia. 

Aquest volum s'articuía, en efecte, entorn a treballs d'alguns membres d'un equip 

valencia interdepartamental de recerca (A. Ferrando, F. Gimeno, A. G. Hauf, T. Mar

tínez), que voldria arribar a constituir-se en eficac catalitzador de la silenciosa i eficac 

tasca d'altres excel-lents investigadors locáis -molt ben representáis per J. Chiner, 

V. J. Escartí, A. Rubio, i J. Villalmanzo-, ais quals aspira a donar dins del possible 

elseu suport, tot atraient també i articulantenunsobjectiuscomuns lacollaboració 

de mestres consagráis d'arreu del món, com, ara i ací, la de I'admirat P. Miquel Batllori. 

Cree que l'esforc ha resultat positiu i que aquest segon número monográfic de 

«Caplletra» dedicat ais estudis medievals será, com l'anterior, un obligat punt de refe

rencia. Si no vaig errat, cadascuna de les aportacions d' aquest volum brinda novetats 

i fa progressar substancialment el coneixement de les matéries tractades. 

Així, per exemple, si grácies a les contribucions de Chiner i Villalmanzo caldrá a 

partir d'ara modificar algunes de les dades biografiques d'autors tan importants com 

Joan Roís de Corella i Jordi de Sant Jordi, la imprecisió sobre el sentit de l'anomenada 

«valenciana prosa» podría esvanir-se d'una vegada per totes si resulta acceptable la 

tesi defensada per A. Ferrando sobre el significat de tan debatuda formulado. D'altra 
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banda, tots els qui han seguit amb curiositat la polémica sobre la possible falsificado 

del ms. únic del Curial e Güelfa copsaran de seguida 1'interés de l'estudi sobre aquest 

tema expressament encomanat a un expert de la talla del Prof. Gimeno. No menys 

destacables resulten, al meu entendre, la brillant síntesi del P. Batllori sobre la presencia 

deis Borja i del Regne de Valencia en el món europeu del Renaixement i les aportacions 

cabdals de Rubio i de Martínez, que obliguen a replantejar qüestions de gran impor

tancia a l'hora d'avaluar el context del discutit pre-humanisme cátala, com ara: l'apor-

tació deis escrivans del Consell valencia a la creació del model lingüístic de la Cance

llería reial, o el debatut humanisme de fra Antoni Cañáis. Finalment, considerem 

també important que hom pugui teñir a l'abast edicions solvents de textos fins ara 

prácticament inassequibles, com els que donen a conéixer V. J. Escartí i A. G. Hauf. 

Si la del primer resulta interessantísima a l'hora de reconstruir des d'una perspectiva 

cortesana, no sempre del tot objectiva, la cort de monarques com el rei Joan, al qual 

Metge va convertir en interlocutor i persona literaria de la seva obra, l'edició de Hauf 

reconstrueix a partir del Líber elegantiarum un text propagandista de croada aleshores 

molt divulgat i ara prácticament desconegut, potser relacionable amb el Tirant lo Blanc. 

Incideix així necessáriament en l'obra del valencia Joan Esteve, obra també estudia

da des de perspectives renovelladores per un especialista en la materia, el Prof. Lluís 

Polanco, en un important avanc de la seva tesi doctoral que estem molt satisfets d'haver 

pogutencabir inextremis en el primer volum, tot i haver-nos arribat «misses dites», 

quan teníem enllestida la publicació, ara felicment culminada, d'ambdós volums. A 

tots els qui amb la seva col-laboració i continuat suport han fet possible aquesta publi

cació: moltes grades! 

ALBERT G. HAUF I VALLS 

Valencia, maig del 1994 
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