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Presentació

1 Aquest número de Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna compta, com és
d’habitud, amb les dues seccions –Miscel·lània i Monogràfic–, a més de la secció dedicada a les ressenyes.
La primera compta amb sis aportacions de caràcter ben divers: dues destinades a l’estudi de diferents
aspectes del món medieval, no estrictament literaris; una sobre documents de l’edat moderna, una
altra sobre el gènere assagístic i dues més, sobre aspectes de la nostra història lingüística. La segona
part, per la seua banda, aplega set treballs dedicats a oferir-nos diferents estudis sobre la literatura de
l’edat mitjana. Per últim, l’espai dedicat a les ressenyes compta amb cinc recensions.
2. A la secció miscel·lània, en són sis, els articles que editem en aquesta ocasió. El primer, de Pablo
Clari Hidalgo, de la Universitat de València, porta per títol «Els castells de Corbera i de Cullera: de
hisn musulmà a castrum cristià», i presenta un estudi de l’evolució de dos castells valencians situats
a la Ribera del Xúquer. En segon lloc, Javier Fajardo Paños, de la Univeresitat de València, «La
correspondència de les diputacions generals com a font per a l’estudi de les identitats nacionals. Una
aproximació», s’interessa per la documentació de les diputacions medievals de la Corona d’Aragó, per
veure quina percepció en tenien, de les diferents nacions a què represnetaven i amb qui conviiven. Tot
seguit, Jacob Mompó Navarro, de la Universitat de València també, s’aproxima al món de la Inquisició
i dels marginats per raons d’opció sexual, amb el seu treball que porta per títol «El procés contra el
mulat Amador de Molina per sodomia, del 1588». Per una altra banda, Vicent Salvador Liern: de
la Universitat Jauem I de Castelló ens presenta el seu treball «L’assaig com a gènere: un territori de
frontera», on fa un acostament a aquest gènere tan relativament poc estudiat. Caterina Martínez,
de la Universitat d’Alacant, al seu torn, amb «De l’[emoció] a la [contra voluntat]: el procés de
gramaticalització de malgrat als segles XII-XVI». fa un estudi de l’evolució del significat de malgrat
al llarg de més de 400 anys. Finalment, Josep Martines, també de la Universitat d’Alacant, amb el
seu treball intitulat «Canvi lexicosemàntic: salpuscar ‘esquitar’ i variants, un petit enigma», estudia la
problemàtica de l’evolució del significat del mot en qüestió.
Pel que respecta al dossier, Alaitz Zalbidea Berenguer, de la Universitat Cardenal Herrera - CEU, ha
estat l’encarregat de tenir cura del monogràfic que porta per títol «Aportacions a l’estudi de la literatura
medieval». Ens apropem, doncs, a un dels camps de la nostra filologia que compta amb més tradició i
amb més estudis: la història de la literatura medieval. Atés que el seu coordinador ja glossa els treballs a
la seua Presentació, no ens entretindrem, ara, a fer-ho. Simplement, però, els enumerarem. Així, hi trobem
el treball d’Ángel Narro, de la Universitat de València, «Tòpics retòrics dels textos hagiogràfics bizantins
i catalans»; seguit del d’Albert Toldrà i Vilardell, també de la mateixa universitat, «Judes-Èdip en l’edat
mitjana»; i, encara de la mateixa institució, el d’Abel Soler, «Les fonts clàssiques de Curial e Güelfa». En
quart lloc trobem Jeroni Miguel Briongos, de l’Instituto Universitario Menéndez Pida, de la Universidad
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Complutense de Madrid, amb el treball titulat «Curial e Güelfa, un nou món per a un nou cavaller: espais
literaris en un entorn humanístic». Després, Anna Maria Compagna, de la Università di Napoli Federico
II, que ens ofereix «Il trasnfert di Curial»; i tot seguit Antoni Mas i Miralles ens fa a mans el s u estudi «El
lèxic botànic en el Libre de Caça i els termes corresponents en altres tractats romànics». Finalment, Rubén
Galera Hernàndez, de la Universitat Catòlica de València ens aporta el seu «Estudi de les fonts d’una
Epistula de amore d’Antonio Beccadelli adreçada al valencià Francesc de Centelles (1437-1442) sobre la
«vis, aut potestas» de l’amor»..
Per acabar, ens cal indicar que publiquem, a la darrera secció, les recensions signades per Antoni Biosca,
Josep Enric Estrela, Joan Vicent Fuertes, Beatriu Navarro i Buenaventura i Vicent F. Garcia Perales,
que ens ofereixen les seues consideracions sobre alguns treballs apareguts en els últims mesos i que, per
diferents motius, hem considerat que posdien ser d’interesés per als lectors i els estudiosos.
3. Hem d’acabar aquesta presentació del número 12 de Scripta ben agraïts a Alaitz Zalbidea Berenguer,
sense la col·laboració del qual no hauria estat possible el dossier monogràfic d’aquest número. També,
al pintor Josep Esteve Adam, que ens ha autoritzat la reproducció del seu treball per tal d’il·lustrar la
portada de la nostra publicació. També, com sempre, volem manifestar un agraïmet molt especial als
avaluadors externs, que de manera altruïsta, fan una tasca impagable i sense la qual la qualitat de la nostra
revista no podria ser la mateix. Sense tots ells i sense l’esforç evident dels autors i de les autores d’aquest
volum, el nostre Scripta 12, que ara llancem al ciberespai, no hauria estat possible.

Vicent Josep Escartí
Director de SCRIPTA
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