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Exposició «600 anys de la
Generalitat Valenciana»

Vicent Baydal
Rafael García Mahíques
Eduard Juncosa
José María Cruselles
Joan Romero

Per als Encontres a Beniarbeig, el 600 aniversari de la
Generalitat Valenciana resulta una efemèride inevitable.
Si la fundació del Regne de València pot ser considerada
la partida de naixement del poble valencià, la Generalitat
Valenciana és la institució de referència dels valencians
com a subjecte polític propi. D’aquesta manera, des de Beniarbeig també volem
sumar-nos a la celebració dedicant-li la sisena edició de les jornades amb una
representació de les conferències presentades al congrés La veu del Regne, que
es va celebrar el passat mes d’octubre a València, Morella i Alacant.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
12 de gener 19:30 h Inauguració Exposició
« 600 anys de la Generalitat Valenciana »

d’Acció Cultural del País Valencià.
Després s’oferirà un vi d’honor. Horari exposició:del 12 al 17 de gener de 16 a 20 h

17 de gener • 19:30 h
Vicent Baydal

«El llarg camí de l’autogovern valencià (1238-1418-2018)»
Les arrels de l’autogovern valencià tenen unes fondes arrels que es retrotrauen a
la baixa edat mitjana. Des de la conquesta de Jaume I i la creació del Regne de
València en 1238 fins al Segle d’Or de Joanot Martorell i Isabel de Villena es van anar
desenvolupant un seguit d’institucions jurídiques, polítiques i hisendístiques, com els
Furs, les Corts i la Generalitat, que van configurar una potent estructura de govern
propi i mancomunat. És el que observarem en la present conferència, amb una coda
sobre la seua evolució posterior fins als nostres dies.

31 de gener • 19:30 h
Rafael García Mahíques

«El discurs visual de la ‘Sala de Corts’ del Palau de la Generalitat de València».
Anàlisi del programa visual de la «Sala de Corts» des del punt de vista de la Història
de l’art. Comprèn dos aspectes. Primer, un fris amb relleus tallats en fusta que recorre
els quatre costats de la sala, realitzat al llarg del segle XVI, obra de tres generacions
de fusters. Segon, la decoració pictòrica d’inicis del segle XVII, en forma de retrat
corporatiu dels components de les Corts valencianes en cadascun dels tres braços
(Eclesiàstic, Militar i Reial), on col·laboren diferents artistes sota la direcció del pintor
Joan de Sarinyena.

28 de febrer • 19:30 h
Eduard Juncosa

«Les relacions entre el rei i el regne a la Corona d’Aragó baixmedieval:
teoria, discurs i praxi política».
Malgrat participar d’un sistema social comú al conjunt de l’Occident europeu,
durant el transcurs de la Baixa Edat Mitjana, la Corona d’Aragó va anar forjant
diverses particularitats pel que fa a la seva construcció político-institucional o a
la forma d’exercici del poder monàrquic i les seves relacions amb els estaments i
territoris de la “mata de joncs”.

21 de març • 19:30 h
José María Cruselles

«Les institucions forals valencianes i la nova Inquisició»
Quan es va crear la nova Inquisició o Inquisició espanyola? Quina era la seua
finalitat? Quines relacions tenia amb la monarquia i l’església? Quines eren les
diferències amb la vella Inquisició? Per què es va triar València per a obrir el
primer tribunal de la Corona d’Aragó? Com es va finançar el tribunal en els primers
anys? Quina va ser la seua actuació? Era una institució contraria als furs?
De quina manera van actuar les institucions del regne? Va existir una veritable
oposició foral a la Inquisició espanyola?

11 d’abril • 20:00h
Joan Romero

«Nacionalitats històriques i regions en el pacte constitucional.
El difícil encaix del País Valencià».
A partir de la nova organització territorial de l’Estat que prefigurava la CE de 1978,
i fruit dels ulteriors pactes polítics, segueix obert el procés de desenvolupament ple
d’un jove Estat autonòmic que necessita reformes profundes en cadascuna de les
parts que el componen per guanyar en eficàcia i eficiència i per garantir la igualtat
de drets. D’una altra, es reobre amb notable intensitat la secular reivindicació
d’alguns pobles que reclamen per a si la condició de nació i un encaix més
confortable en una Espanya que entenen, en conseqüència, plurinacional.
Aquest segon pla és el gran repte col·lectiu ara. Trobar formes de reconeixement
de la diversitat profunda i, alhora, profunditzar en el procés de nova distribució de
poder polític en un Estat autonòmic funcionalment federal.
En aquest escenari integrat per nacionalitats i regions, el País Valencià pot tenir un
paper important, no només per millorar les condicions de vida dels seus ciutadans
sinó per contribuir a millorar la governabilitat d’un Estat que afronta desafiaments
històrics sense precedents en els últims quaranta anys.

