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En aquest número de Mirabilia/MedTrans, amb 5 articles, que completen la dedicació 
anual (2018) de 13 publicats en la nostra revista, ens honra molt poder presentar sengles 
(4) anàlisis pormenoritzades d’un triangle temàtic que condensa un continent 
d’aportacions en l’any que acabem. 
 
En aquest nou número de desembre de 2018 de la nostra revista hom atén, per una 
banda, amb l’article del Dr. Armando Alexandre Dos Santos (Universidade Federal 
do Sul de Santa Catarina, Brasil), a la gran novel·la cavalleresca Curial e Güelfa, atribuïda 
amb molta probabilitat per Abel Soler (2017, 2018), amb proves aclaparadores i no 
refutades amb criteris científics per ningú, a l’autor valencià Enyego d’Avalos (1414-
1484), altíssim càrrec de la cort napolitana del rei Alfons el Magnànim (1396-1458).3 
 
En segon lloc, tenim l’article del Dr. Antón Espadaler (Universitat de Barcelona), que 
fa llum sobre una altra obra cabdal de la literatura romànica, en aquest cas en occità, El 
Roman de Flamenca (ESPADALER, 2015). Aquesta obra és essencial per entendre la 
conformació de la ficció novel·lesca europea i l’aportació a aqueix procés de l’amor 
cortés, de l’amor, del desamor, de la gelosia –del gelós que maltracta– i del castic que 
rep i de la joia de l’amor. 
 
És una obra fonamental, a la qual el Dr. Espadaler ha donat nova llum amb diversos 
estudis, entre el quals hi ha aquest i la recent edició que n’ha curat. Aquesta edició ha 
demostrat que els clàssics són capaços de desfermar nous i intensos sentiments i 
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admiració, i, a més inspirar obres d’art contemporànies tot transcendint les fites de la 
literatura en arribar a altres manifestacions artístiques. Tal és el cas de l’artista, cantant i 
música, Rosalia qui ha declarat que s’ha inspirat en aquesta obra (i a través de l’edició 
del Dr. Espadaler) en la composició del seu àlbum El mal querer, que ha estat un èxit 
global (amb premis Grammy inclosos) (MANRIQUE, 2018). 
 
En tercer lloc, tenim l’article de la Dra. Eva Lapiedra (Universitat d’Alacant), en el 
qual analitza diversos textos historiogràfics i literaris que pertanyen a la tradició àrab i a 
la llatina i  cristiana de la Península Ibèrica. Aqueixos textos tracten de la presa per 
sorpresa, a l’assalt i amb l’escalada de les muralles, de ciutats. L’autora ressegueix aqueix 
topós literari en el temps i l’espai i conclou que sembla que es transmet des del món 
àrab al llatí en romanç peninsular ibèric a través de la frontera de l’imperi Almohade i 
el llavors imperi naixent de Portugal en el segle XIII perquè es troba –manté la 
investigadora– en cròniques portugueses i el cicle alfonsí, però no en les cròniques 
catalanes. 
 
En quart lloc, l’article del Dr. Martines Llinares (Universitat d’Alacant) ens mostra les 
novetats semàntiques que s’han trobat en el diccionari de la natura de l’obra literària del 
gran escriptor valencià Enric Valor (dolev-Natura), que tant i tan bé coneixia els clàssics, 
per establir el corpus de l’obra literària d’Enric Valor (COLEV). 
 
En cinquè lloc, l’article de la Dra. Compagna (Università degli Studi Federico II, 
Nàpols) analitza la dama com a metàfora de la Saviesa que presagia el que serà l’al·legorisme 
cortés lul·lià. 
 
Com veiem aquest número va d’amors i desamors: l’amor cortés, l’enveja – una mostra de 
desamor, al cap i a la fi–, i la conquesta o la lluita entre l’Islam i la Creu per l’amor a la 
terra tinguda, conquerida, perduda i volguda recuperar, i amor al país i a la llengua. 
 
Cinc nous articles, en un conjunt de 13 durant aquest 2018 que ja s’esgola i ens aporten 
sengles mostres més de la passió i la ciència en la recerca Filològica i d’Història cultural. 
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