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PRÒLEG 

Durant les inoblidables jornades del ix Congrès Internacional de l'Associació His-
pánica de Literatura Medieval (AHLM), célébrât a A Coruña en setembre del 2001, 
en un dels recessos de les sessions de treball, la meua bona col-lega i amiga 
Dra. Rosanna Cantavella (Universität de València), aleshores vicepresidenta de la 
AHLM, em traslladà el suport d'alguns coMegues perqué la Universität d'Alacant 
assumis l'organització del x Congrès de la nostra benemèrita entitat, que s'havia de 
celebrar dos anys després. Eis meus antics lligams amb la AHLM, l'amistat que 
m'uneix a una bona part dels seus membres i, sobretot, el fet de disposar d'un bon 
equip humà i d'uns mitjans materials adéquats en la meua Universität em decidi-
ren a acceptar la invitado. No haver-ho fet bagués estât una descortesia imperdo-
nable, ja que, en una altra ocasió anterior, en qué també m'havien fet una proposta 
anàloga, la vaig haver de rebutjar per raons i circumstàncies que ara no són del cas. 
Ja amb el fil en l'agulla, es precipitaren les adhesions de tota la direcció de la 
AHLM, especialment la del seu president Dr. Miguel Ángel Pérez Priego, i la d'un 
bon nombre d'associats, entre eis quais es trobaven els meus coMegues i col-
laboradors alacantins més directes, sense el suport incondicional dels quais mai no 
bagués acceptât la responsabilitat que se m'encomanava. Aixi les coses, l'assemblea 
general de la AHLM, celebrada a la fi d'aquell ix Congrès, aprovà que el proper 
tingués Hoc en la Universität d'Alacant, la quai se n'encarregaria de l'organització 
a través de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) —centre de 
recerca en el quai, a més de la meua Universität, coparticipen la de València i la 
Jaume 1 de Castellò de la Plana— que jo dirigia aleshores. 

Pocs mesos després, amb el beneplàcit de la direcció de la AHLM, vaig constituir 
un Comité Organitzador format exclusivament, per raons d'operativitat, per pro-
fessors i professores de la Universität d'Alacant, la secretaria del quai vaig enco-
manar al dinàmic Dr. Josep Lluis Martos, persona activament vinculada al món de 
la AHLM, i la vicesecretaria al Prof. Josep Miquel Manzanaro, tècnic superior de 
rilFV. Com a vocals hi vaig incorporar els professors Marínela Garcia, Héctor 
Gonzàlvez, Mari Carmen Marimón, Liúda Martín, Vicent Martines i Joan M. Perujo, 
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tots ells deixebles admirables i amb capacitai de treball i eficàcia provades, als 
quais vull retre aci ptiblicament el meu testimoni de gratitud per la seua col laboració 
impagable tant a l'hora de subministrar idees per a dissenyar un bon congrés com 
a la de materialitzar-les. És aixi com, al llarg de deu sessions de treball, aconsegui-
rem perfilar i tancar un programa dins del quai, d'acord amb els usos habituais, 
intentàrem conciliar el rigor científic que ha de caracteritzar aqüestes trobades 
biennals amb ¡'imprescindible espiai cultural complementari. 

Sens dubte, el fet que la nostra Universität s'integre en un àmbit lingüís-
ticocultural dels que, amb escassa fortuna, se solen conéixer com a «perifèrics», 
l'àmbit català-valencià-balear, ens va impulsar, des de la primera hora, a traslladar 
al programa aqueixa rica pluralitat cultural que, des de l'edat mitjana, ha caracte-
ritzat 1 caracteritza les terres ibériques. I ho vam fer no des de plantejaments assi-
milables a qualsevol noció de «nacionalisme cultural» o anàloga, sino des de la 
convicció que entitats com la AHLM són, per la seua pròpia naturalesa, platafor-
mes ideals per a desenvolupar i projectar una visió més diversificada del fet literari 
medieval ibèric que la que habitualment se sol oferir a causa d'inèrcies escassament 
o nuMament justificables. 

Això explica que, del total de les nou ponències plenàries encomandes inicialment 
a eminents especialistes de reconegut prestigi internacional, quatre correspongue-
ren a l'àmbit castellà, tres al catalanovalencià, una al gallegoportugués i una altra 
al del llati medieval. Set d'aquestes aportacions de primer orde, les pertanyents als 
dos primers blocs esmentats, són les que ara serveixen de pòrtic de luxe als volums 
d'Actes que prologuem. Al primer bloc pertanyen eis estudis «Las relaciones 
literarias en el siglo xv», del Dr. Alan Deyermond (Queen Mary, University of 
London), i «El retrato historiográfico de Fernando del Pulgar», del Dr. Miguel 
Ángel Pérez Priego (UNED), que van ser presentáis, respectivament, com a confe-
rències plenàries inaugural i de cloenda del Congrés, així com les ponències plenà-
ries «Texto e imagen en el Libro del cavallero Zifar», del Dr. Juan Manuel Cacho 
Blecua (Universidad de Zaragoza) i «Isabel, infanta de Castilla, en la corte de 
Enrique IV (1461-1467): formación y entorno literario», del Dr. Nicasio Salvador 
Miguel (Universidad Complutense de Madrid). El segon bloc, per altra part, el 
formen les ponències «Aspectes de la transmissió textual d'Ausiàs March», del Dr. 
Vicenç Beitran (Universität de Barcelona), «La huella d'Ubertino de Casale en el 
preerasmismo hispánico», del Dr. Albert G. Häuf (Universität de Valéncia) i «Eis 
models del Misteri d'Elx i el Misteri com a model», del Dr. Francese Massip (Uni-
versität Rovira i Virgili, Tarragona). Dissortadament, per raons alienes a la voluntat 
dels editors, no hem pogut incloure en aqüestes Actes la ponència «La lirica galego-
portoghese (e ispanica) nel quadro delle Origini romanze», que va presentar bri-
llantment en el Congrés la Dra. Anna Ferrari (Università degli Studi-L'Aquila). 
Tampoc s'arreplega el text de «La historiografía Ilatina humanística a la Corona 
d'Aragó», ponència que vam arribar a concertar amb la Dra. Mariàngela Vilallonga 
(Universität de Girona), però que, finalment, per imprevistos de força major sobre-
vinguts a la il-lustre investigadora, no va arribar a ser llegida durant les jornades 
congressuals. Confiem, no obstant, que tots dos treballs puguen ser accessibles als 
investigadors i estudiosos un dia no llunyà. 
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Com no podia ser d'altra manera, la part més extensa de les Actes que ara 
presentem l'ocupen eis textos de cent quatre comunicacions lliures, que esdevenen 
una mostra ben significativa, en termes quantitatius i qualitatius, de les aportacions 
presentades per una part dels gairebé dos-cents membres de la AHLM que, d'una 
0 altra manera, participaren en el Congrès. Totes les propostes de comunicado van 
ser valorades i seleccionades préviament per un Comité Científic format pels pro-
fessors doctors Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá de Henares), 
Carlos Alvar (Universidad de Alacalá de Henares i Université de Genévre), Rafael 
Beltran (Universität de València), Rosanna Cantavella (Universität de València), 
Tomás Martínez (Universität Jaume I, Castellò de la Plana), Juan Paredes 
(Universidad de Granada), Mercedes Brea (Universidade de Santiago de 
Compostela) i per qui subscriu aqüestes línies. Del conjunt variat de comunicacions, 
una seixantena tracten aspectes pertanyents a les lletres castellanes, una vintena 
llarga analitzen aspectes de la literatura catalanovalenciana, dèsset s'inscriuen en 
l'àmbit de les lletres gallegoportugueses, mentre que la resta abracen aspectes d'al-
tres contextos lingüístics i culturáis. 

Òbviament, les ponències i les comunicacions, com a components essencials de 
qualsevol congrès, configuren el material seleccionat per a donar forma a aquests 
volums d'Actes. No és ara ni el moment ni el Hoc adéquat per a fer una valoració 
critica minimament rigorosa de tot aquest munt ingent d'aportacions cientifiques, 
una bona part de les quais incideixen en aspectes absolutament inédits o en pers-
pectives d'anàlisi innovadores; tanmateix, estem convençuts que, a la vista del que 
hem tingut el privilegi de Hegir, tots aquest materials contribuirán en bona mesura 
a eixamplar, en uns casos, o a matisar i discutir, en altres. Testât dels sabers literaris 
medievals, particularment eis hispànics, que posseiem fins a hores d'ara. Aquesta 
és, precisament, la funció essencial, i no és poca cosa, dels congressos biennals 
miscel-lanis de la AHLM. 

Fora injust no fer un breu esment d'algunes altres activitats que es dugueren a 
terme al Harg del x Congrès les Actes del quai ara oferim. Entre aqüestes vuH 
destacar les dues meses redones que es van dedicar a la presentado d'alguns dels 
projectes més reHevants d'aplicació de les noves tecnologies a l'estudi de les Hetres 
medievals que es duen a terme en diverses universitats espanyoles, com ara la de 
Santiago de Compostela, la de Zaragoza, la Complutense de Madrid, la de València 
1 la d'Alacant. En aquest context es van donar a conéixer, entre altres iniciativas, les 
biblioteques multimédia del Tirant lo Blanc, La Celestina i el Cancionero de Martín 
Codax, que es desenvolupen al si de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de 
la Universität d'Alacant. Tampoc no pue ni vuH deixar d'evocar l'excel lent concert 
de mùsica medieval Cants de Trobairitz, que el grup Hespèrion xxi oferi en l'esce-
nari ben suggestiu del castell de Santa Bàrbara d'Alacant, o l'espectacle de poesia 
medieval Pavana d'amor i mort ofert pel grup teatral La Carátula, o l'exposició de 
Hibres antics procedents de fons valencians, o l'emocionant actuado ad hoc que ens 
oferí la capella del Misteri d'Elx, que executà per als congressistes alguns dels 
passatges més destacats del célebre drama sacrolíric medieval valencià. 

Res del que he assenyalat, ni tampoc aqüestes Actes, hauria estât possible sense 
el finançament, el suport i la coMaboració prestats per les institucions i entitats que 
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tot seguit em complau esmentar: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, l'Agènda 
Valenciana de Ciència i Tecnología, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, l'Acadè-
mia Valenciana de la Llengua, l'Agènda Valenciana de Turísme, la Xunta de Galicia, 
l'Ajuntament d'Alacant, l'Ajuntament d'Elx i, en un Hoc d'honor, la Universität 
d'Alacant (vicerectorats d'Extensió Universitaria i de Coordinació i Comunicació, 
Secretariat de Cultura, Facultat de Filosofia i Lletres i departaments de Filologia 
Catalana i de Literatura Espanyola, Lingüística General i Teoría de la Literatura). 
A totes palesem la nostra gratitud, com també ho fem al personal administratíu de 
l'IIFV i del Club Social I, i ais becaris Víctor Cremades i Josep Lluís García Cazorla, 
que, auxilíats per personal del Servei de Protocol de la nostra Universität, vetlaren 
perqué la intendéncia del Congrés assolís un grau de satisfaccio ben estimable. 
Deíxe per al final el meu reconeixement més pregón ais bons col-legues i amies, 
Josep Lluís Martos i Josep Miquel Manzanaro, corresponsables amb mi de l'edíció 
deis volums que ara teniu a les mans, que han esmerçat molts esforços a l'hora de 
fer que la part substancial del treball d'aquelles jornades memorables es perpetue 
en paper. 

I no res més. Ja és sabut que Alacant és una ciutat fonamentalment moderna en 
la quai queden molts pocs vestigis medievals. És una ciutat, no obstant, integrada 
en la Comunitat Valenciana, l'antic Regne de València, on tingué Hoc un esplendo-
rós segle d'or literari al final de l'edat mitjana. Figures com les de l'il lustre predi-
cador sant Vicent Ferrer, eis poetes Gilabert de Próíxita, Jordi de Sant Jordi o 
Ausiàs March, el novel-lista Joanot Martorell, eis narradors didacticodoctrinals Jaume 
Roig i sor Isabel de Villena, el poligraf Joan Rois de Corella —que excel-li particu-
larment en la prosa classicitzant— o eis autors satírics del cercle de Bernât Fenollar, 
així com exponents dramatics tan reeixits com el Misteri d'Elx, constitueixen, sens 
dubte, una aportació de primer orde al patrimoni literari europeu dels segles 
mitjans, que justifiquen a bastament, si és que calia, que la Universität d'Alacant, 
com a Universität valenciana, haja estât l'amfitriona del X Congrés Internacional de 
la AHLM i que el seu esplèndid campus haja tingut l'honor d'albergar una bona 
part de les personalitats més destacades de l'hispanomedievalisme internacional, 
la paraula sàvia i encertada de les quais hui tine la grata satisfaccio d'oferir-vos 
transformada en lletra impresa i de sotmetre a la vostra valorado crítica. 

RAFAEL ALEMANY FERRER 

Alacant, abril del 2005 
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