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Presentació

1.  Arribem al segon número de Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 
després d’una primera experiència que ens encoratja a seguir amb més força encara. De fet, han 
estat centenars de visites als treballs del primer lliurament, en aquest curt període de temps en què 
estem en línia, i això, sense dubte, ens ompli de goig i ens assegura que el material que hem posat 
a l’abast de la comunitat acadèmica ha estat ben rebut. I, encara, ens assenyala que ns trobem en el 
camí correcte. Com també ho han fet els nombrosos correus electrònics i comunicacions personals 
de col·legues d’universitats d’arreu del nostre domini lingüístic –i d’allà on hi ha estudis sobre la 
cultura catalana– que ens han felicitat o ens han aportat idees i suggeriments que ens fan i ens faran 

millorar, sense dubte.

Per altra banda, volem indicar que, tot i l’evident joventut de la nostra publicació, Scripta ja ha assolit 
algunes fites que ens interessen molt per a una major difusió dels treballs que hi publiquem. En 
primer lloc, Scripta ja es troba convenientment a l’abast a RODERIC, el repositori de la Universitat 
de València. En aquesta mateixa direcció, indiquem que també és accessible des del cercador de 
revistes en accés obert DOAJ i també des de dos directoris de publicacions periòdiques de signe 
molt divers: Dialnet, que ens incorporà immediatament al seu repertori, i el nordamericà EBSCO, 
amb qui ja hem signat un acord legal. En aquest sentit, també hem fet gestions amb RACO i amb 
altres cercadors i directoris i, a tall que ens vagen incorporant als seus fons, ho anirem publicitant a 
la nostra secció d’Indexació. Com no podia ser altrament Scripta ha nascut amb la voluntat de formar 
part del grup de publicacions periòdiques de caire científic que es trobe més ben valorades per les 
agències d’avaluació: hem treballat i treballem per aconseguir-ho, acomplint tots els requisitis que 
aquestes institucions demanen. I així seguirem.

Però som conscients, també, que allò que garantirà la bona difusió entre els estudiosos, i que farà 
que els treballs que publiquem en la nostra revista arriben com més lluny millor, serà la qualitat 
dels estudis aportats pels autors. Si els del primer número han tingut una bona acollida, no esperem 
menys dels que presentem ara. I encara, perquè els treballs que publiquem tindran el poder 
d’atraure’n d’altres, com ha passat ja. De fet, després de l’èxit de convocatòria assolit al primer
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número, ens arribà a crear una certa preocupació no estar al mateix nivell en la segona. Cosa que, 
com es veurà de seguida, no ha estat així: el número que ara presentem compta amb un total de 
15 articles, dividits en les dues seccions habituals –Miscel·lània i Monogràfic–, a més de 7 recensions. 

2. Pel que fa a l’apartat miscel·lani, un primer bloc –el dedicat al món medieval- s’obri amb el treball 
de Miquel Marco Artigas, de la UNED, que, amb el títol de «La comicitat, la paròdia i aspectes 
anticlericals en alguns contes plaents catalans: La Disputació d’en Buc ab son cavall i el Testament de 
Serradell de Vic» s’acosta a aquests dos importants textos de la tradició literària medieval catalana, tot 
emparentant-los amb el gènere dels fabliaux. Tot seguit, comptem amb l’aportació de la professora 
de la Creighton University, Roxana Recio, la qual, amb «Curial e Güelfa y la prosa corta alegórica: Los 
Triunfos de Petrarca en la narrativa en catalán del XV», s’endinsa a la clàssica novel·la catalana per 
posar-la en contacte amb els coneguts Triomfs de Petrarca. Encara sobre la novel·lsística cavalleresca 
medieval, hi comptem en tercer lloc amb el treball de Bob de Nijs, de l’Institut d’Estudis Catalans, 
el qual, a «La música polifónica flamenca del segle XV a les novel·les clàssiques catalanes Tirant 
lo Blanc & Curial e Güelfa» fa veure clarament com tant Martorell com l’autor anònim del Curial, 
en donar-nos notícies sobre aspectes musicals, es referien a l’estil més elaborat del seu temps: 
la polifonia flamenca, que a poc a poc s’imposava a Europa i que ells varen poder conéixer a 
Anglaterra o a Itàlia. El quart treball que editem és el de Salvador Cuenca, de la Universitat Jaume 
I de Castelló - GREMI. Al seu estudi, «Envers un repertori conceptual de la poesia de Narcís 
Vinyoles», aporta la detecció dels conceptes filosòfics de la poesia de Vinyoles, l’autor valencià a 
cavall dels segles XV i XVI que ens deixà obra en català, en castellà i en italià.

El segon bloc, dedicat a l’edat moderna, s’inicia amb l’aportació de Joan Mahiques i Helena Rovira, 
de la Universitat de Barcelona, que al seu «Aquí se contienen cuatro obras muy santas, todas expurgadas 
y dos de ellas atribuidas a Joan Timoneda», estudien i editen quatre poemes devots publicats a 
València, possiblement entre 1561 i 1563, i que arribaren a ser inclosos en els índexs inquisitorials al 
segle XVIII. Per la seua banda, Antoni Biosca, de la Universitat d’Alacant, ens descobreix un autor 
pràcticament desconegut al seu treball intitulat «Nimfes al Vinalopó. La poesia renaixentista d’un 
alacantí oblidat, Josep Gosalbes de Cunedo (S. XVI)», tot oferint-nos dades i notícies sobre textos 
d’aquell poeta llatí del sud valencià que obri les portes a noves aportacions sobre aquell espai i el 
conreu de les lletres en un període tan fèrtil culturalment com fou el Cinccents. Tancant aquesta 
part de l’aplec, Brauli Montoya –també de la Universitat d’Alacant–, a «L’ús comercial de la costa 
marítima d’Oriola. Edició i notes onomàstiques i lingüístiques sobre el text d’un plet amb la ciutat 
d’Alacant (1643)», ens ofereix un treball que conjuga l’edició d’un document adminsitratiu amb una 
sèrie de reflexions i dades de caire filològic i cultural que mostren clarament l’interés d’aquest tipus 
d’anàlisis sobre textos que, en principi, queden sovint allunyats, per definició, dels objectius més 
immediats dels estudiosos de la literatura, la llengua i la cultura. 

Un tercer bloc l’ocupen dues aportacions al voltant d’una enigmàtica obra de Ramon Miquel i 
Planas, que ara recentment s’ha traduït a l’italià i que es basava en una narració anònima de principis 
del XIX. Tant Inés Ravasini, de la Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», amb «La Llegenda 
del llibreter assassí de Barcelona. Tradizione e traduzione. Note al margine dell’edizione italiana» com

Francesco De Cristofaro, de la Università degli Studi di Napoli «Federico II», a «Il vaso e i cocci Note 
in margine a La llegenda del llibreter assassí de Barcelona» fan interessants aportacions sobre l’origen i la 
gestació del text de l’erudit català. Fa exactament un any, alguns membres de la redacció de Scripta 
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vàrem participar en un congrés sobre la transmissió textual i les traduccions entre els països de 
llengua catalana i Itàlia, organitzat a la Universitat de Nàpols «Federico II» per les professores Anna 
Maria Compagna i Núria Puigdevall. Una de les taules rodones del congrés es va centrar 
en el text de la Llegenda del llibreter assassí de Barcelona, que acabava de sortir en una edició italiana, a 
cura de Valentina Ripa. Moderada per Donatella Siviero i amb la participació de la traductora, la 
taula rodona va estar integrada per Francesco De Cristofaro, Vittorio Marmo, Giuseppe Merlino 
i Inés Ravasini, als quals els hem demanat que ens enviassen les seues contribucions i dels quals 
publiquem ara les dues primeres, tot esperant les altres dues per al proper número de Scripta.

Per altra banda, la secció monogràfica, que porta per títol Boccaccio a la Corona d’Aragó, ha estat 
coordinada per la professora Roxana Recio, de la Creighton University, d’Omaha (Nebraska, USA). 
Ella mateixa, a la presentació de la secció, s’encarrega de comentar els treballas que s’hi apleguen. 
Però paga la pena d’esmentar, ara, ací, els seus autors i els seus títols. Així, comptem amb un article 
de Maribel Capmany, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), «La llegenda del cor menjat a 
Boccaccio i la seva repercussió en la literatura catalana»; un altre, de Cesáreo Calvo Rigual, de la 
Universitat de València - IULMA, s’intitula «Curial e Güelfa i Boccaccio: influències lingüístiques»; 
un tercer, de Lola Esteva, de l’IES Santamarca – Madrid, porta per títol «Sobre la fortuna de 
Boccaccio en la tradición peninsular. Las primeras traducciones catalanas y la incorporación de 
la misoginia en Cataluña»; un altre més, de Miquel Marco Artigas –de la UNED, com ja hem 
dit– duu per títol «Les cartes-marc de la Història de Valter e Griselda de Bernat Metge i les del 
Griseldis de Petrarca»; i el cinqué, d’Abby Walls, de l’Albright College, de Reading (Pennsylvania, 
USA), porta per títol «Writing the Antithesis of  Maria of  Aragó: Álvaro de Lluna’s Rendering 
of  Giovanni Boccaccio’s De claris mulieribus». Finalment, hi comptem amb un altre més, de la ja 
esmentada Roxana Recio, que s’intitula «Autor y lector en la traducción catalana del Decamerón de 
Boccaccio: análisis de una asimilación». En conjunt, mitja dotzena d’aproximacions a la difusió de 
l’importantíssim autor italià a la Corona d’Aragó i, encara, al món ibèric medieval.

Per últim, ens cal assenylar que als dos blocs anterirors d’estudis, hem d’afegir les ressenyes signades 
per Adrià Martí i Badia, Joan Vicent Fuertes Zapata, Carlos Martínez Mayor, Vicent Baydal Sala, 
Oriana Scarpati, Estefania Ferrer del Rio, Joan Carles Villalonga, Stefania Trujillo i Albert Perpinyà 
Puig, que aporten assenyades valoracions sobre llibres apareguts en els últims mesos o que han 
merescut l’interés dels autors de les recensions i que des de la revista hem considerat, també, de 
profit per a la comunitat d’estudiosos.

3. No volem acabar aquesta presentació del número 2 de Scripta sense donar les gràcies especialment 
a la professora Roxana Recio pel seu entusiasme en l’elaboració del monogràfic, a la professora 
Valentina Ripa –que ha tingut a bé de coordinar els treballs arribats des de terres italianes– i, encara, 
als avaluadors externs, els noms dels quals –juntament amb els del volum anterior–, per altra banda, 
apareixen a la secció d’Avisos de la nostra revista, per tal que conste on calga. Sense tots ells, i sense 
l’esforç dels autors, Scripta no seria possible.

Vicent Josep Escartí

Director de SCRIPTA
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