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Presentació

Tomàs Llopis

mb la segona edició, els EncontrEs a BEniarBEig han 
consolidat la seua oferta, definida com un espai en què 
la literatura és el punt de referència per a comprendre 
el món des de l’òptica d’altres manifestacions 
culturals. Per altra banda, els organitzadors dels actes 
beniarbegins —una comissió ciutadana amb el suport 
de l’ajuntament— i L’Aiguadolç han convingut a 

eixamplar el ressò dels esdeveniments amb una col·laboració que va 
sorgir tan bon punt es va definir el programa dels primers Encontres, 
celebrats sota el títol de «Jornades sobre literatura i història», que 
publicàvem al darrer número. És per això que aquesta revista també 
enguany recupera les intervencions dels ponents per tal que les 
paraules, que són alades, queden per sempre a disposició de qui 
n’haja menester.

sota el títol d’enguany, «els nostres clàssics i el món», 
l’organització dels Encontres ha volgut situar el País Valencià i en 
general l’antiga confederació catalano-aragonesa al centre de les 
vies de transmissió de la literatura europea, especialment a l’edat 
Mitjana. L’opció és plenament justificada per raons òbvies tot i que 
la nostra presència nacional no sempre s’ha fet prou palesa a mesura 
que els catalans, tots, hem anat perdent pes polític especialment en 
el context de l’estat borbònic i fins i tot de l’internacional. totes les 
llengües —i també la nostra— són per necessitat punt de referència 
i vehicle de transmissió entre literatures veïnes, tant sincrònicament 
com diacrònicament la intertextualitat s’enriqueix cada vegada que 
l’obra d’un poeta fa parada i fonda en una llengua que no és la seua 
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i de retruc aquesta llengua guanya nous referents a partir del tal 
hostalatge. i això mateix és el que han tractat de posar en valor els 
II Encontres a Beniarbeig.

La conferència de Joan Francesc Mira sobre els Borja, que en 
fou la inaugural, té en aquest sentit un valor crucial en situar la 
més alta representació valenciana al centre de decisions de la 
política mundial en el pas de l’edat Mitjana al renaixement. Mira 
desmitifica amb detalls de tot tipus l’estil borgià d’exercir el papat 
i reivindica el testimoni de la família xativina a través dels vestigis 
arquitectònics vaticans que encara els recorden. Va tenir també 
paraules, l’autor d’El tramvia groc, per a desemmascarar les causes i 
les motivacions que han donat lloc a la llegenda negra borgiana i en 
un animat col·loqui va lamentar el silenci oficial en el moment de les 
commemoracions borgianes, cosa que no hauria passat si aquests 
papes haguessen estat oriünds de terres castellanes, posem per cas.

L’acurada exposició d’antoni espí sobre «estellés i els clàssics 
llatins» confirma de manera ben suggeridora la fecunditat del joc 
estellesià amb Horaci, Virgili, catul i els altres grans poetes de 
l’antiga roma en un exercici de transvestisme poètic difícilment 
igualable. Hi ha encara, a parer d’antoni espí i d’alguns estudiosos 
que ell mateix cita, una deu immensa de maneres d’abordar la 
immensa obra del poeta de Burjassot i això no ha fet més que 
començar.

el catedràtic antoni Ferrando amb la seua conferència intitulada 
«tres Joans Martorells i una sola obra: Tirant lo Blanc» va saber 
tocar la fibra sensible local en revisar les darreres teories sobre 
l’autoria del Tirant; segons una de les quals, entre altres candidats 
inclòs Joanot Martorell, un Joan Martorell, senyor de Beniarbeig, 
podria haver estat l’autor de la famosa novel·la. Ferrando repassa 
els arguments defensats pels diferents estudiosos i finalment conclou 
que Tirant lo Blanc és obra de l’autor que la tradició ha consagrat. 
tanmateix, afegeix, la polèmica suscitada haurà de tenir en endavant 
un lloc als manuals i estudis sobre el tema.

el prestigiós medievalista stefano cingolani va exposar els 
conflictes que van haver d’afrontar Bernat Metge i roís de corella 
per tal de trobar maneres d’expressió literària que fossen noves en 
les formes i en els continguts just en la frontera que separa l’edat 
Mitjana i el renaixement. L’un i altre, des de Barcelona i València 
respectivament, veuen en els clàssics llatins i en els moderns italians 
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Petrarca i Boccaccio les vies de solució que, malgrat tot, no els 
han deparat l’èxit que haurien merescut. La revisió i reivindicació 
d’aquestes figures clau obre una panoràmica apassionant i convida 
a la lectura o a la relectura d’uns textos que podrien haver estat 
decisius en la nostra història literària.

«Les posteritats de ramon Llull», a càrrec de Joan santanach, 
va tancar la present edició dels Encontres a Beniarbeig. Més enllà 
de la personalitat i de l’obra del Doctor il·luminat, que santanach 
va sintetitzar en uns objectius vitals tals com morir màrtir per la 
causa de la cristiandat, escriure el millor llibre contra els errors dels 
infidels i fundar monestirs per als missioners amb la intenció de 
reformar la cristiandat, el comissari de l’any Llull va indagar per la 
història europea fent referència a noms com l’inquisidor eimerich, 
thomas le Myesier, Giordano Bruno, el cardenal cisneros, Lefèvre 
d’Étaples, Leibnitz i moltes altres figures de la cultura influïdes per 
Llull. La intervenció de santanach va venir a completar l’objectiu 
principal d’aquests encontres, tal com l’hem formulat més amunt: 
la cultura, que uneix pobles, també s’atura a casa nostra.

L’Aiguadolç es complau de nou en aquest servei a la difusió 
d’una cita cultural tan sorprenent, agraeix la col·laboració de 
l’ajuntament de Beniarbeig i desitja una llarga pervivència a aquests 
interessantíssims Encontres.


