


A
questa segona edició de les Jornades Va-

lencianes de Medievalisme té com a ob-

jectiu principal contribuir a difondre al-

gunes de les recerques relacionades amb 

la literatura i cultura de l’antiga Corona d’Aragó, que 

es duen a hores d’ara a terme en les universitats valen-

cianes tant per investigadors o equips senior com per 

investigadors en formació, als quals se’ls ofereix un 

espai on posar en comú les seues tasques en progrés. 

En aquesta ocasió es presenten vuit comunicacions 

breus i dues ponències a càrrec d’especialistes invitats 

de reconegut prestigi.

PROGRAMA

10.00-10.15 Inauguració.

10.15-11.15 Ponència de Francisco M. Gimeno Blay 

(Universitat de València): Escrites de mà 

del rei en Pere. Edició dels autògrafs del 

Cerimoniós.

11.15-11.45 Pausa.

11.45-12.00 Joan Ignasi Soriano (Universitat 

d’Alacant): El ‘Tirant lo Blanc’ i l’’Amadís 

de Gaula’: dues propostes ideològiques 

del gènere cavalleresc. 

12-00-12.15 Magdalena Llorca (Universitat 

d’Alacant): Tirant i don Quijote: dos cava-

llers protagonistes. 

12.15-12.30 Maria dels Àngels Sequero (Universitat 

d’Alacant): Partinobles: edició textual i 

crítica literària. 

12.30-12.45 Carme Llanes (Universitat de València): 

Els pintors i la pintura valenciana de la 

primera meitat del segle XV. 

12.45-13.00 Hèctor Càmara (Universitat d’Alacant): 

La traducció catalana medieval de la 

Legenda aurea: el cas dels incunables. 

13.00-13.15 Marinela Garcia (Universitat d’Alacant): 

Sobre la literatura de tema religiós entre 

l’edat mitjana i el renaixement. 

13.15-13.30 Rosanna Cantavella (Universitat de 

València): Isabel de Villena i família. 

13.30-13.45 Tomàs Martínez (Universitat Jaume I): 

Les interrelacions peninsulars dels ‘ars 

moriendi’. 

13.45-15.45 Dinar.

15.45-16.45 Ponència de Gema Avenoza (Universi-

tat de Barcelona): La codicologia: una 

altra manera de mirar els manuscrits. 

16.45-17.45 Debat. 

17.45-18.00 Cloenda.

COMITÉ ORGANITZADOR I CIENTÍFIC

Dr. Rafael Alemany Ferrer, coordinador (catedràtic de 

la Universitat d’Alacant)

Dra. Rosanna Cantavella Chiva (catedràtica de la Uni-

versitat de València)

Dr. Tomàs Martínez Romero (catedràtic de la Universi-

tat Jaume I)

Dra. Llúcia Martín Pascual (professora titular de la Uni-

versitat d’Alacant)

Dra. Marinela Garcia Sempere (professora titular de la 

Universitat d’Alacant)

Dr. Josep Lluís Martos (professor titular de la Universi-

tat d’Alacant)

MATRÍCULA I INSCRIPCIÓ
La inscripció és gratuïta i es realitza a través de l’enllaç 

següent:

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/

preg.asp?idioma=va&cuestionario=3228

Els inscrits que assistisquen a la Jornada i en facen 

una ressenya final tindran dret a una certificació acre-

ditativa amb reconeixement d’hores.


