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Introít
Des de que el passat 21 de decembre l’ilustre secretari Sr. Medina
me notificà l’acort de la Junta de Govern, no he deixat de pensar en
este moment, en el que davant de tot lo món anava a juramentar el
propi desig de servir a Valéncia. Ací i en este nou lloc. A on tan insignes
personalitats com represeten i conformen la Real Acadèmia de Cultura
Valenciana volen que m’ocupe.
Com a valencià i ben naixcut, és un honor, pel qual naturalment
estic devanit. Són molts els afanys que arribaren a glorioses realitats,
de la mà de l’estol d’eminències que han treballat i treballen pel be de
la Pàtria, als que gojós uniré el propi alé.
Tot un magnar d’investigacions, estudi i resum; moltes hores de
procura i quefer; guiats per la noblea quan pensa en la mare Valéncia,
són l’emblema de la nostra Real Acàdemia, quan els membres que la
formen intenten tornar-li a la societat valenciana una part dels bens
que per naixença ella nos aporta. Aixina han bastit una trayectòria
institucional ben ferma, arraïlada des de tots els sabers.
I este és per a mi el gloriós marc que m’acull, per obra i gràcia de
qui en mi pensà i per lo qual dec sentir-me agrait de tot cor i satisfet,
comprometent-me de bestreta a seguir l’eixemple de dedicació
amorosa, per a tot allò en lo que puga ser útil.
El propi parar meu, un prou providencialiste, me fa mamprendre
esperançat el nou camí que ara se m’obri, confiat en que és la
Providència la que em tria, em lloga i paga, per a lo que més me convé,
albirant-me un futur profitós en el qual, millor que brillar, m’estimaria
més ser feliç per l’humiltat natural de treballar a gust. No és poc lo
que demane, ho sé, pero prenent eixemple de qui franquejara el pas
que yo ara chafe, a l’acceptar la medalla núm 6, dec confiar en gojar
conreant el tesor de la llengua valenciana i en això m’estic.
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Antecessors en la medalla 6
Quan sobre el meu pit quede, de forma descansada i agraïda la
medalla sexta, número que segons diuen em pertoca, haurem segut
quatre els qui, albergant-nos orgullosament baix el nom de l’Institució,
devem sentir-nos amparats per ella, a l’hora de treballar per Valéncia.
Això és lo que sincerament crec que devien pensar els ilustres
directors i acadèmics que anteriorment li donaren mèrit precedint-me.
Just serà que yo ofrene un breu recort en sa memòria.
Teodoro LLORENTE FALCÓ.- Valéncia 1879/1949.
Sext, en l’orde dels fundadors del Centre de Cultura Valenciana en
1915, fon 34 anys director de número, dedicant-li son quefer altruiste,
i des del 39 al 41 com a Decà. També com un servidor, fon Secretari
General de la benemèrita “societats dels amadors de les glòries
valencianes” Lo Rat Penat. Ell succeí a son pare, homònin i llorejat poeta,
fent-se’n càrrec en 1905 de la direcció de Las Provincias -en el mateix
any naixqué mon pare-. Me fa gràcia que siga este benvolgut diari qui
des de trenta anys en arrere estiga acollint les meues colaboracions
semanals. Estes, si unes atres aspiracions més elevades no alcancen,
be que intenten fer normal, entre els mijos de comunicació, l’us escrit
de la llengua valenciana. És la llengua de tots els dies, sí, pero sense
ningun demèrit lliterari, nos convindria llegir-la més a sovint.
Llorente Falcó posà en marcha una interessant idea, només
mamprendre la primera singladura anual el nostre ent acadèmic,
animant i prologant la Gramàtica elemental de la Llengua Valenciana del
Pare Fullana en “dia de sant Jaume (Joliol) 1915” i ara seguim son pas.
Perque si fa norantatrés anys és creà el Centre “a l’objecte de fomentar
els estudis valencians”, esta bona ilusió que dugué al gramàtic i filolec
Fullana a l’Universitat, fent catedràtic de Llengua valenciana al flaret
llatiniste, és també la nostra, sensibilitat per l’idioma valencià, que fon,
és i serà -a poc que nos deixen- com una constant de la RACV. I quan
açò testimonie, no faig més que recordar paraules del nostre Decà,
unint tres époques i tres persones, al chafar sobre el mateix camí real
de la Pàtria: la llengua. Perque a Llorente Falcó el vaig descobrir en sa
verdadera dimensió naturalment valencianista, sospesant lo escrit en
el pròlec d’aquella gramàtica i sabent que d’entre ...”els primers deures
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era arreplegar les aspiracions més sentides. I entre éstes ningunes
més fondes que aquelles que afecten nostre llenguage” -digué-. I fon
quan a l’hora de reeditar-se, l’any 1978 en facsímil pel Grup d’Acció,
la dita Gramàtica i tenint ya la mostra de l’eixemplar zero en les mans
-lo que al sendemà havien d’enquadernar-, se nos plantejà l’urgència
necessària de fer una introducció aclaridora. Perque certa sensibilitat
alterada no admetria sense més, tal com resa la primera fulla, a
un “acadèmic de la llengua catalana” i Fullana ho fon, com també
posteriorment de la castellana. I com a secretari del Grup no me quedà
més remei que passar-me la nit en vela teclejant i gràcies a l’estudi
Valenciano o Catalán del Dr. Simó Santonja, del que tirí mà, per a
que guiara el meu escrit La renaixença i el Pare Fullana en el qual,
aprofitant les pàgines blanques de respecte del llibre a enquadernar,
se ficà el text meu aclaridor de postures. Allò quedà com una falla mal
pintada, ple d’erros propis i del linotipiste, perque no teníem més temps
de repàs ni correcció, pero històricament podem dir que se posà una
fita, recuperant la norma anterior a l’unitarisme del 32 i marcà senda
de futur als llibres en bona llengua valenciana. Quedava, com dic, el
traç ya senyalat, gràcies a tres valencians cabals, Llorente, Fullana
i Simó. Este pas, la revista Murta, com vorem, l’eixamplaria i el faria
seu. Un servidor a penes els posava en solfa, pensant en servir a
la melodia fonètica que nos caracterisa, per a que ningú s’atrevixca
a marcar un temps, ni un ritme que resulte, per estrany i dissonat,
impropi de valencians.
Llorente fon un escritor prolífic i un periodiste reconegut, en valencià
i castellà, en firma pròpia o amparat pels distints seudònims de Juan de
Antaño, Jordi de Fenollar i Aradiel, tal com documentà molt preciosa i
precisament l’acadèmic Martínez Roda, al fer-nos el regal en forma de
discurs d’ingrés, quan nos aporta un document costellar, com és l’històric
permenorisat i detallat de lo que ha segut la Real Acadèmia i el patrimoni
humà que la conformaren i mantenen, fins als seus 90 anys vitals.
Sabem per ell, perque és molt lo que nos queda per llegir de Llorente,
dels tants artículs com escrigué i d’alguns dels seus treballs lliteraris:
Cuentos maravillosos, Ráfagas del campo, impresiones de la manada...
o els ensajos En defensa de la personalidad valenciana -a qué me sonaLos valencianos en San Sebastián... i les biografies Mistral y Llorente
y Eduardo Escalante (Recopilación de datos para un estudio sobre su
personalidad literaria) aixina com Epistolari-Llorente, la seua obra magna
en tres volums, en la que arreplega la sucosa correspondència de son pare

8

Vicent Ramon Calatayud

adobada per un estudi crític, acotacions i notes aclaridores. Memorias de
un setenton és realment l’autobiografia del nostre personage. D’estes
memòries hem pogut beure etnografia ciutadana pura, gràcies també a
la seua recuperació actual per Las Provincias.
Luís QUEROL ROSO.- Vinaròs1897/1986 Valéncia
Trentassís anys en possessió de la medalla i el lloc sis, per a este
vinarossenc llicenciat en Filosofia i Lletres en Valéncia i doctorat en
1932 per la Complutense. Catedràtic de Geografia i Història en els
Instituts de Figueres, Almeria, Albacete, com també del Lluïs Vives
en el 49, del qual Institut fon director des del 1957 al 67. Colaborà en
Jornada i Las Provincias en artículs científics, com ho feu igualment en
revistes especialisades, en el Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura i en Anales de l’Universitat de Valéncia.
De les seues obres destaca -segons Martínez Roda- La última
reina de Aragón, Virreina de Valencia (1931) i Las Milicias Valencianas.
Contribución al estudio de la organización militar del Antiguo Reino de
Valencia (1935). A la jubilació se li concedí La encomienda de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio.
Alfonso VILA MORENO.- Canals 1941
Ingressà en el 1989. Es titulà en Magisteri en el 61 i alcançà la
llicenciatura en Filosofia i Lletres (Pedagogia) en el 69, doctorant-se
també per l’Universitat de Valéncia en el 1983. Eixercint el magisteri
i dirigint alguns centres guanyà la Càtedra de Geografia e Historia
del Instituto de Bachillerato de Molina de Aragón i actualment té la
plaça d’especialiste en Psicopedagogia en l’Institut de la Conselleria
de Valéncia.
És actiu membre dels Cronistes del Regne i fon el seu secretari,
colaborant en la pròpia revista Cronicó. També publicà en la revista
Murta, en distints diaris locals, revistes comarcals, programes de
festes, fulls i llibres; d’estos en l’apartat psicopedagògic Inicios de la
Educación Especial en Valencia (1979); dels històrics, Calixto III un
Papa valenciano (1980), apunts històrics sobre Canals, L’Alcúdia, etc,
treballs sobre els archius parroquials o apunts etnogràfics; de temàtica
històric-lingüística La lengua Valenciana en la administración parroquial
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(1983) El valencià, llengua menyspreada (1983) Les normes del 32.
Aportació documental( 1997) etc. etc.
Home inquiet i treballador ha concursat, guanyat molts premis i té
un llarc currículum que ací no cap, dins d’ell destaca la seua pertinença
ad esta Real Acadèmia, en lo qual alcançà a conseguir lloc en la AVL
quan postulà la seua candidatura. És amic, en qui compartix l’arraïl
vallaïna, i per això treballs en la revista local del meu poble, en Murta,
com també premi en Lo Rat Penat i comunicacions en l’Associació
d’Escritors en Llengua Valenciana. I ad ell -indirectament- dec agrair-li
que deixara este lloc -facilitant una vacant-, esta en el número 6 que la
Providència ha volgut que servidor ocupe.
Tal com ell digué, quan manifestà son desig d’abandonar la AELLVA
-igualment la RACV-, no agradant-li pertànyer ni ocupar una cadira
a on no crega ser de profit, les intitucions han de donar curs ad eixa
voluntat expressada... Per a seguir son quefer associatiu.
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ALS 30 ANYS DE MURTA
1. Motius i circumstàncies
1.1. Murta torna a florir
Han passat 30 anys des de que llegíem “Hui Murta florix en paraula
no per a tots, sinó per a cada u dels bons valencians. Per a tots, seria
intent vanitós i cridó, perque caldria pujar el to i eixamplar el gest,
i Murta vol la intimitat de la mija veu o del silenci, que és com es
diuen les coses al cor i a l’ànima que és on es tracta d’arribar de tu a
tu; a l’ànima i al cor que Murta entén com a fonts del sentiment que
activa el servici del pensament, i no al revés com, per actualíssima
paradoxa, es ve fent en contranatural esclavisació de l’impuls del cor i
de l’elevació de l’ànima al servici de les convenencieres maquinacions
del cervell..”(sic)
Davant d’estes paraules que formaren el primer punt i l’arranc
lliterari d’una revista nova, podíem palpar una portada, ocre de fondo,
sobre el qual vore el perfil grafiat de les terres del nostre regne, en un
to d’ataronjat terrós color i campejant en la part superior un traç de
lletres negres que resaven MURTA, quan una creu invertida, en negre,
partia en quarters irregulars la plana. En el superior, dels dos menuts
deixats a l’esquerra, es podia llegir de baix a d’alt VALÉNCIA. MAIG
1978, en l’inferior Nº 1 50 pessetes i a la seua dreta ESTE ÉS EL COS
DE LA NOSTRA VALÉNCIA.
De tal modo, clar, net i valencià, es presentava un nou mig de
comunicació, que no enganyava a ningú, obert al cor, per a que
poguera adobar-se l’ànima, des de la veu que en llengua pròpia i sense
mixtures nos vindria en periodicitat mensual a resonar, per tan mòdic
preu, hui 30 cèntims d’euro. Vindicava tot allò que alguns ya calculaven
tindre cabdellat i pensaven ensacar en estibes forasteres, al comerç de
llengües, terres i cultures veïnes; recordava la glòria de tantes gestes,
que la desídia deixava jaure endormiscades, en el moment precís
en els que uns atres feen esplet de propagar-les com si seues foren.
Aportava doctrina de vera valencianitat que sacsara les consciències
i alentara l’orgull natural de ser fills d’esta terra beneïda que sabem i
sentim nostra; obrint-nos els ulls a la claror que la paraula de sempre
presta, com la llum tan dolça de la veu que hem escoltat des del sí que
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nos acaronà al nàixer... Veus del poble valencià fetes lliteratura, clams
de rebelia, fonamentades en raonades raons, dignes precs a qui, a
cavall de la democràcia, entrava a manar intoxicat, o decididament es
deixava -i es deixaria- guanyar la partida, consumant molts dels perills
que s’advertien pel paper.
Aquell fon un clavill que ajudà a badar la ben bastida tanca de
l’anexionisme, quan sobre nosatres la tenien amenaçant-nos -en
tant com som poble valencià-, teòricament estructurada per ments
universitàries mercenàries, per a soterrar o traslladar les despulles
d’este cos social, singular d’història, cultura i llengua, de sentiment i
dret... tan ric i abellible per tants conceptes... Allò resultà el glop d’alé
calent, que feu de llevat en la bona pasta valenciana, prestant un enorme
servici a Valéncia, alçant els ànims i marcant doctrina i camí patriòtic a
lo llarc de sis anys. Mentres el voluntarisme de les forces pròpies pogué
resistir al convencionalisme polític i l’acomodatici caràcter valencià, que
en paraules de Miquel Adlert, u dels fundadors, i dels hòmens més
destacats en la recuperació de la valencianitat des de la nit de la guerra
del 36, sonaven aixina: “molt t’estime gosset, pero pa poquet”. I sense
aliment, al remat, cap de ser que es mou pot seguir vivint.
Pero nos convé tornar al principi, saber cóm volien que florira esta
noble planta de fulles de paper, els seus creadors “.. en paraula escrita,
única que cada u pot dir-se en silenci o a mija veu en la intimitat
sincera de la meditació que aclarixca, de la sugestió que espavile,
del despullament que revele, de la instigació que busque lo verdader
d’esta llibertat de sentir i saber que lo valencià és una condició de
voluntat i de fe que nos fa ser inalienablement, totalment, fidelment. “
¡Valencians, clar! Perque no hi ha un atre camí, mes que el de
l’esperança, i el pinten de vert, per a reviscolar l’enyor de la bona gent
que intenta deixar llastra vital i per això “Murta és el vert esperançat
(fulles perennes) que s’enrama en l’humilitat dels pobles valencians
en festa. Les flors menudes blanques, com la purea sense artifici.
Sí, Murta vol la festa de ser1 com som per a que, hereus dignes, nos
afanyen a ser poble senzill per conscient, gallart pel treball mereixedor...
com volem, des del passat que justifica al present que pertoca, cara al
futur que ansiem..”
1 Ací hi ha un paràgraf afegit, en negreta, que havent-se omés en l’imprenta,
s’advertí en el núm.2.
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¿I de quina hem de voler-lo? “Com a Murta, sense grandiloqüència
(això seria llorer), pero també sense temor: sense combat (això seria
argilaga) pero també sense concessions. Murta d’arrels en totes les
terres valencianes, sensible i activa a qualsevol vibració pròpia: llum
en cada espurna, oli de cada cresol, goig de cada alegria, plor de
cada llàgrima, cos de tots els membres. Valéncia és la pàtria i Murta
és patriota.
No se podia dir en paraules més boniques, ni en veu tan
responsablement compromesa, per a comprometre’ns “.. a cada u i de
cada u.” com l’aroma austera i ferma de la Murta quan florix. Igual en
1978 com hui, en tota la voluntat de que aixina fora també demà.
2. Animadors i responsables
2.1. Quí era Murta		
En el directori que figura en cada eixemplar llegim Director: Carles
Sentí Esteve. Eren temps en els que la llibertat de prensa de Fraga
encara donava per a poc. I manco opció a que una revista de curs
oficial, com a mig de comunicació, o full escrit per a vendre’s en
els quioscs i gojant de subscriptors que devien finançar-la, ixquera
al carrer sense estar baix la direcció d’un periodiste reconegut. “La
Escuela Oficial de Periodismo de Madrid” i ací la de l’Iglésia -quan
encara no teníem la pròpia Facultat de Ciències de l’Informacióformaren i llançaren al carrer noves fornades de professionals ben
preparats, pero anteriorment s’hagué de donar cabuda i acreditar
per mig del corresponent carnet a molts periodistes, que normalment
havien començat com a meritoris en les redaccions i també a persones
de bona base cultural, que primer de modo amateur colaboraven i
acabaven passant més o manco a les nòmines dels periòdics i de la
ràdio. El cas del Dr. Sentí, quan lo de doctor, com ya hem dit quasi
exclusivament s’anteponia al nom d’un mege, era ben particular.
Havia fet i acoromullat estudis de medicina i magisteri en Valéncia,
pero també de periodisme en Madrit, sent un home molt sabut, un
escritor premiat en guardons com el “ Valencia” de poesia i uns atres
en teatre i narrativa, qui gojava d’escriure i es guanyava be la vida
ocupant el lloc de Redactor en cap de l’emissora valenciana de la
Ràdio Nacional d’ Espanya, posteriorment coneguda com Ràdio
Peninsular.
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Aquella direcció era un formulisme, al qual la bonhomia de Sentí
li tragué punta, aportant algunes pàgines ben sucoses que, quan
apareixien impreses, ya estaven ben passades pel sedaç del Director
lliterari: Xavier Casp. Des del temps d’Acció Nacionalista Valenciana,
la major part del treball editorial i revalencianisador del nostre plorat
decà, en este cas director lliterari, venia fortament unit a la figura de
Miquel Adlert, ells pensaren, crearen i finançaren l’Editorial Torre,
recuperadora impagable del valencià escrit en la posguerra i ara feen
cap d’esta nova mampresa editorial que posava la proa fent front a
l’anexionisme. Ells dos, junts com sempre, s’ocupaven d’animar als
colaboradors, triant-los entre els millors especialistes del moment,
conseguint en molts casos una valencianisació escrita dels autors i
en uns atres (que no dominaven be l’idioma per a la seua desgràcia)
una transcripció ben digna en la que expressar ilusions valencianistes
majorment i fent un servici preciós a la cultura des de la veritat, que
indignament se nos havia estat amagant per alguns que se dien
de la terra, posant ara altura informativa i categoria lliterària en la
publicació.
Aquell binomi motor i ànima, que a més de dur la redacció, recolecció i
valencianisació dels texts, llançaven el lleu per la boca en la mampresa
i acabaven sempre fent de corrector i replicant, maquetador i mocador
de llàgrimes, per a tants despagats que tocaven a la porta, quan
de l’entusiasme passaven a la frustració, en vore cóm de malament
pintaven les coses valencianes i exigint a voltes durea descalificadora
i sanc en els escrits, cosa que sempre es procurà estalviar per ells
(perque no pretenien arrapar ni punchar com l’argilaga) i perque les
millors idees d’un primer bot, solen ser de pèssima realisació quan
les ensages, mentres que les realment bones i viables escassegen.
El seu modo d’actuar fon exigent, elegant, discret i de continguts
històrics, basats en els drets i les costums, l’etnologia i el folclor, tot un
conjunt cultural digne i mereixedor de ser divulgat, mentres es defenia
la lliteratura en llengua valenciana, sense concessions al forasterisme,
ni a la vulgaritat escrita.
I també se donava conte de l’Administrador: Manuel Zarzo Lozano,
un valencià de Benaguasil, retornat de Catalunya escaldat, pero expert
en gestió, qui posteriorment, per mor de la recuperació idiomàtica i
costumista, també comença a escriure en la revista i encara seguix
publicant noveles. Ell es desdoblà refermant-se en un atre ”home bo”,
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segons Miquel, Francesc Ruiz López qui fon l’animador silenciós i
comodí eficaç fins l’últim moment, qui es menjà els pijors plats quan
l’encarregat de la publicitat feu fil trencat i les aportacions d’alguns
valencians ya no eren suficients. Pero a més ell sempre procurà la
llogística i lo mateix ensobrava els llançaments mensuals que se
posava sério perque el retart d’imprenta no fora excusa. Gràcies Paco
quan poc se t’ha reconegut lo molt que feres.
3.- El Grup Editor Paraval S.A.
3.1. Cóm arrancaren i feren camí
Des de primeries del 78 se treballava en distints fronts i una volta
valencianisada Promoció de Cultura com a editora de la marca Del
Sénia al Segura i posada en les mans de Xavier Casp (lliurant-la de
no caure en les de Fuster), s’obriren més camins. Existí un “Consell
Valencià” que en temes culturals s’agrupà a treballar “en la sombra”
per Valéncia i que tingué conseqüència sobre Lo Rat Penat. I espentà
en la formació del Grup d’Acció Valencianista, per a donar la cara. Els
primers clams de carrer vingueren de la mà d’uns jóvens, els quals
pensaren i montaren una “paraeta” -simple tauler sobre un catre- com
a soport en el que mostrar clauers, pegatines de la Senyera, alguns
llibres antics valencians sobrants d’edicions i sobretot excusa per a
acostar-se a la gent famolenca per conéixer la pròpia història. Quan
es decidí que se celebrara una “festeta” de cant i ball valencià en El
Parterre, motiu per a incloure notícies i crear ambient, la demanda de
material imprés creixia i les vendes rendien.
La PARAeta VALenciana prestaria nom i refermaria ad allò que, per a
estalviar tràmits, conseguir registre d’empresa editora, marca, permís,
etc., s’allumenà baix la responsabilitat personal única de Manolo Zarzo
i ell figurà com administrador fins el Nº 5. A partir del 6 ya llegim “Edita:
PARAVAL S. A.” Creada la societat anònima la qual accedí a presidir ni
més ni manco que el Dr. Benjamí Narbona; tenia com a Vicepresident
a Miquel Adlert, sent els Consellers Delegats Xavier Casp i Francesc
Ruiz López, Secretari Miquel Lerma Marín. A més aportaren fondos
Jogim Romero Mañez, Vicent Alonso Sepúlveda, Teresa Ortuño...
estos últims eren els jóvens que junt a uns atres, Amparo, Juan, etc.
montaren la primera “paraeta” del nom i cedien dels ingressos que
generava.
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L’escritura se formalisà, com no podia ser d’una atra manera, en la
notaria de Simó Santonja en data del 15 de novembre del 1978 . El
11 de decembre la Secretaria d’Estat per a l’Informació enviava ofici a
Paraval, confirmant-li la venda per Manuel Zarzo i cedint-li tots els drets
i obligacions de la publicació periòdica Murta, tal com ell havia notificat
el 27 d’octubre. L’expedient de transferència de marca és el nº 860.923
i el de disseny Classe 16. Paco Ruiz presentà instància en el Registre
Mercantil per a que se li ratificara, cosa que du fecha del 3 de giner del
79. Distints valencians feren també aportacions al fondo social, Vicent
Simó, Gil Barberà, José Luís Manglano, Pilar Bravo, Vicent Ramon
Calatayud etc., ... i molts se sumaren a la subscripció popular que feu
possible majorment “els premis Murta”
3.2. Publicacions
A més de la revista, en total 62 números en sis anys, s’editaren les
obres:
-Pancatalanismo entre valencianos de Vicente Ramos. 1978 Dos
edicions.
-Constitució Espanyola. Text en Llengua Valenciana, per l’equip
de Paraval. Any 1979
-Bandera del Reino de Valencia. Datos históricos de Fermín
Juanto Manrique, 1979
-L’esperit jurídic del rei Don Jaume de Miquel Adlert, 1980
-Tres crits espigolats des d’una gola d’Emili Ridocci, Premi Xavier
Casp de poesia, Any 1980
-La Frontera Blava. Primer còmic en llengua valenciana.
-Al caliu de la llar de Josefina Làzaro, Premi Josep Pasqual
Tirado de narracions per a chiquets. Any 1980
-El dia torna de Miquel Adlert, novela. Any 1981
-Per això que queda escrit en el llibre del passat de Francesc
López Diago, Premi Xavier Casp de poesia. Any 1981
-El tio Quico el desgraciat de Joan Bellver, Premi Josep Pasqual
Tirado de narracions per a chiquets. Any 1981
-El salce a la sendera de Miquel Adlert. Any 1982
-primer “Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana”,
publicat pel Diari Oficial de la Generalitat V. (en separata que
venia junt a la revista 48) Any 1982
-Això era un rei... de Vicent Ramon Calatayud, Premi Josep
Pasqual Tirado de narracions per a chiquets. Any 1982
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-La pell del camaleó de Joan A. Gil Albors, Premi Estanislau
Alberola de teatre. Any 1982
-Bona nit cresol de Vicent Marco Castelló, Premi Miquel Adlert
de novela. Any 1982
Els premis Àngel Villena d’històries gràfiques: Sucarrim, de Josep
Castillo, Romeu i Vinatea d’Enric Calvo, se publicaren per fulles
en les revistes corresponents.
3.3. Els premis lliteraris de PARAVAL
Quan lo poc que s’havia escrit, a manca d’eixida, restava pels calaixos
i els premis dels Jocs Florals no s’editaven, vore una convocatòria en
la qual lo que realment importava era la publicació i divulgació, tenia
que interessar. Pero l’idea, tal com es conta en la revista 2 vingué
mes be imposta, perque apenes s’alçà remor de la possibilitat, la
gent començà a enviar diners per al concurs i en octubre, quan se
convocaren “Els Premis Murta” la sifra estava en 337.621 pessetes
en lo qual quasi se cobrí l’import que se pensava donar. Lo d’associar
el nom i l’image als de la revista fon atinat, com l’interés de promoure
poetes jóvens. Els reptes foren:
-Premi MIQUEL ADLERT NOGUEROL de novela. 150/250 folis.
150,000 pts.
Els jurats: Miquel Adlert, Adrià Espí i Carola Reig.
-Premi XAVIER CASP de poesia. 400/700 versos. 100,000 pts.
(menors de 36 anys) Els jurats: Xavier Casp, Rafael Ferreres i
Carles Sentí.
-Premi JOSEP PASQUAL TIRADO narracions per a chiquets.
70/100 folis. 100.000 pts. Els jurats: Josep Bea Izquierdo, Josep
Boronat i Mª Pilar Hervàs.
-Premi ÀNGEL VILLENA, historietes gràfiques. 12 pàgines.
50.000 pts.
Els jurats: Josep Barberà Armelles, Emili Panach “Milo” i Rafael
Raga Montesinos.
Tots el premis duyen implícita la seua publicació.
El fallo dels primers tingué lloc en l’Hotel Reina Victòria, el dia
de Sant Vicent 23 d’abril, del l979, tal com conta la resenya de la
revista Nº 12, davant de “dos-centes cinquanta hui persones” (sic)
(que foren les places que se pagaren, més que ne passàvem de 300
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els assistents). Tampoc diu la revista que, havent-se-nos amenaçant
de vindre a rebentar-nos l’acte, parlàrem en uns coneguts deportistes
de culturisme, per tal que se deixaren vore per la porta, pero la
sorpresa la donà el director, perque ad ell l’avisaren de bomba. Pero
convencent-lo de que seria una broma, res se digué a la gent (per
no escarotar, ni tindre cacau en la policia per l’acte, per al que cap
de permís es demanà) I el resultat fon que la novela no s’adjudica; la
poesia se l’emporta un jove tan templat i bon poeta com Emili Ridocci
en el poemari Tres crits espigolats des d’una gola; la narrativa per a
chiquets Josefina Làzaro en el recull Al caliu de la llar -els dos llibres
són hui uns clàssics-; el gràfic fon per a Josep L. Castillo Defez i al
Sucarrim encara el recorden els meus fills, llectors menuts adictes a
la plana.
El segon any, l’acte d’entrega se feu en la Sala Albión el 30 d’abril
del 1980 (Revista Nº 24). Carola Reig, fon un jurat que havent faltat, nos
fallà sense haver pogut “fallar” en el seu veredicte, sent substituïda per
Rafael Villar. Tot lo demés quedava igual, perque tampoc s’adjudicava
el premi ADLERT de novela; sí el Xavier Casp de poesia, que el
guanyava Francesc López Diago en el poemari Per això que queda
escrit en el llibre del passat; el de narrativa per a chiquets el guanyà
Joan Bellver Feltrer en el títul El tio Quico el desgraciat; El d’història
gràfica Romeu fon per a Enric Calvo.
La pròxima convocatòria se llançà per als anys 81 i 82 i oferia com
novetat en els de 1981 el Premi ESTANISLAU ALBEROLA de teatre.
100.000 pts i estrenar l’obra. Foren els jurats: Rafael Villar, Amparo
Calatayud Palés i Josep Codoñer. No se convocaven els de poesia,
ni novela, sí els de narracions de chiquets i l’història gràfica, sent els
jurats els mateixos dels anys anteriors.
L’Hotel Rei Don Jaume acolliria les dos entregues. En la del 1981
el premi de teatre, al que se presentaren sèt obres, segons Adlert
totes representables, La pell del camaleó de Joan A. Gil Albors fon
la que s’endugué el premi, tal com diu la revista 35, maig del 81, i
arreplegà Las Provincias i Levante. El Premi Josep Pasqual Tirado
de narrativa per a chiquets fon per a Vicent Ramon Calatayud (un
servidor i ací estan les fotos que no enganyen, perque érem més
jóvens) el llibre Això era un rei. Finalment el Premi Àngel Villena no
s’adjudicà.
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En l’entrega dels premis 82, en la qual vacaven el de teatre i el de
narrativa infantil, per a donar cabuda als Adlert de novela i Casp de
poesia, no s’adjudicà el segon i fon guanyat el primer -a la tercera tenia
un guanyador- per Vicent Marco Castelló i la seua obra Bona nit cresol.
El d’història gràfica tornà a ser per a Enric Calvo pel seu treball dibuixant
a Vinatea en acció. La nit fon molt completa, pero desgraciadament seria
l’última.
Hem de dir per a consolar-nos que allò dels premis lliteraris,
estimulà a Valéncia 2000 que dotà dos anys uns premis de mig milló
en el nom de PREMI DE L’ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA.
L’Associació “El crit del Palleter” també ne convocà. Se milloraren i
poguérem alcançar-ne algú en les convocatòries de Gandia i Valéncia
els valencianistes, fins que l’impostura normativa i els jurats proclius
a l’anexionisme, nos impedixen acodir, com no siga a Lo Rat, el Piló,
Paterna i poc més.
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4. El problema és la llengua
4.1. Quína fon la llengua de Murta
Seria una pregunta clau, si tots els presents (i la majoria d’aquells
que puguen trobar-se estes notes demà o despusdemà) no ho sabérem.
Perque, sí, s’escrigué en llengua valenciana, quan cap de revista, ni
quasi res s’escrivia en ella. Passàvem uns anys eixuts, a primeries
del 1978, deixant a banda les falles i els llibrets, més alguna poesia
en els programes vicentins. Encara fent-se i tot els Cursos de Lo Rat
Penat, en valencià no s’editava res més que el Calendari Senyera i en
la càrrega d’afegitons forans empeltats en l’excusa del 32.
Pero com a més tot el cos lliterari de la revista surava amerat de
valencianitat idiomàtica, la mostra nos aveà a llegir bon valencià, al pas
que demostrava que no era tan difícil, perque mamprengué el camí de
la recuperació del parlar viu. Este, quan és digne i correcte, apartant-se
de castellanismes, catalanismes i vulgarismes innecessaris, pot prestar
altura lliterària. I allò fon causa d’un gran efecte. Possibilità el trobar-se
en una llengua familiar i comprensible que nos recordava el dolç parlar
dels nostres majors, i al temps, resultava molt més fàcil per a escriurela; inclús la lliteratura fallera anava prenent el mòle de Murta.
Des del trencament que representà en la corrent anexionista
l’aparició en 1977 del llibre que acabà d’escriure en l’estiu del 76
Miquel Adlert En defensa de la llengua valenciana. Perqué i cóm
s’ha d’escriure la que es parla, qui buscava la veritat trobà la llum.
Perque allí se donava llengua i doctrina i se descobria l’engany en
el que molts estàvem. Allò surava, com una reacció, que ya anava
pel carrer, reptant a la moguda pancatalanista, muntada en els lloms
polítics dels més cridaners antifranquistes ((també ahir falangistes,
com Fuster o Ventura). El poble, que se sabia valencià, quan trobava
en el requadret de la primera pàgina de la revista, baix dels crèdits
una nota dient: “MURTA adopta per a la llengua valenciana lo que
propugna Miquel Adlert Noguerol en son llibre En defensa de la
llengua valenciana”, sabia que li asseguraven valencianitat. Cosa que
també confirmava tan punt llegia l’editorial o començava a fullejar.
Pero l’obra de Miquel fon respectuosa en aquell acort ortogràfic del 32
-lo que els pancatalaniste no fan- i engolint-se al principi algun despropòsit
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fins que se decidí a recuperar la lletra Y -en valor de semiconsonanti la grafia CH per a fer sons com CHIQUET etc. perque ell, massa
respectuós, aguardava que fora l’Acadèmia de Cultura Valenciana, des
de la seu secció qui oficialisara la recuperació tan antiga i útil.
Com sempre hi ha objeccions a cada passa que es dona, també
alguns llectors plantejaren la tòpica pregunta millonària ¿i per qué
no en castellà? lo qual mereixqué oportuna resposta en este escrit
del segon número: “Naturalment, Murta no desestima, ni molt manco
pretén marginar de Valéncia l’esplèndida llengua castellana, perque
Murta comença per reconéixer i acceptar en pla d’igualat el bilingüisme
valencià que considera part integrant de la personalitat valenciana, per
a l’afirmació plena de la qual naix la nostra revista.
Pero a eixa faceta entranyable de la personalitat valenciana que
constituïx l’idioma castellà no l’ataca el pancatalanisme, conscient de
l’inutilitat, perque sap que el castellà és fort; sino que <valentment>
ataca al que sap que està dèbil: el valencià. I perque és l’atacat, perque
està dèbil, és el que necessita ajuda i defensa..” Pensem que està ben
aclarida la resposta, mes que també s’afegia que si en quaranta anys
no havíem tingut prensa periòdica en valencià sense contaminacions,
ara la nostra revista sí que pretenia donar-li continuïtat. I no solament
això, perque el desig fon “ en un futur... “ ¡fer-ne una atra en castellà!.
Tenim clar que el dimoni no ho permeté. No obstant en la publicació
alguna colaboració se fa en castellà per mor de respectar als parlants
de la zona tractada, com se retrauen artículs, notes o cites en castellà,
català o mallorquí.
Ya en la Revista 13, maig del 79, canvia el requadret; a partir d’allí
diu: “MURTA adopta per a la llengua valenciana l’ortografia de
l’Acadèmia de Cultura Valenciana”. Des d’aquell moment podrem
vore més accents, perque des de la Secció de Llengua acadèmica
que és des d’on se va fent camí, pegant un pas darrere d’un atre, se
decidí que s’accentuaria de modo que favorira totalment la fonètica
valenciana. A partir del Nº 28, Octubre del 80, el repetit quadret s’amplia
dient “, adoptada per la Comissió Mixta constituïda segons Orde
ministerial”. La dita orde desenrollava el famós Decret de Bilingüisme,
pel qual es cooficialisà la llengua valenciana i les demés, particulars de
cada comunitat, en el castellà. Pero allò no afecta en res a la normativa
de redacció de la revista.
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4.2. Adhesió a l’Acadèmia i a la seua Ortografia

En la pàgina 4 de la revista 33, març del 81, hi ha un ample titular.
No el retrac perque se reproduïx complet. Ya voran els llectors que fa
referència a un acte multitudinari i transcendentalíssim, per a l’història i
pervivència de la llengua valenciana. Perque allí sí -en el 32 en Castelló,
no- que s’ajuntaren personalitats, institucions i representació plena de
tot el Regne, concretada en un miler de firmants: catedràtics, doctors,
mestres i llicenciats, filòlecs, sociòlecs, professionals lliberals i sobre tot
associacions culturals. Puc dir, que anteriorment de la recollida de les
firmes s’encarregà Lo Rat Penat, presidit per X. Casp, i que en el calaix
de secretaria (en el meu calaix de secretari) s’anava animant i fent
llarga la llista, que havia de completar el número 1.000 simbòlic, sobre
els plecs numerats, que el dia senyalat per a la reunió, 7 de març, se
depositarien en el protocol del notari de Massamagrell, respectant-li la
territorialitat que a El Puig li corresponia. Una volta que en la presència
de qui oficialment devia donar Fe, el President de la Coordinadora
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d’Entitats Culturals del Regne, davant del públic que omplia el saló de
Senyeres, entregava els plecs al Decà de l’Acadèmia, per a que anaren al
protocol, tot quedava ya d’una manera clara, oberta i documentada per
a la posteritat i se donava un pas avant: S’actualisava, normativisant-lo,
l’idioma valencià, nostre i particular, sabut i sentit, baix mijos treballats
en rigor científic, documentada metodologia, basada en els clàssics
valencians i la llengua viva, des d’un mòle útil, senzill, inteligible i ya
testat pel rodage en la revista, l’ensenyança i les publicacions oficials,
pero sobretot refermat per la voluntat del miler escollit de signataris i
acaronat per l’alé popular de tanta gent com omplia tot el gran recint i
encara el perímetro del monument.
I com la gran història valenciana en la que l’acte té dret a estar,
perque anteriorment cap d’acort tan ample i concret s’havia produït
per a la recuperació de la llengua valenciana, ara dirà i asseverarà que
fon, sense ingerències ni sumissions foranes. Mes, suponent que ací
i ara som uns privilegiats, particularisaré un detall d’intrahistòria: diré
que un servidor no estigué en El Puig, mes que em doldrà sempre. Per
aquell temps yo treballava en la revista la série “La casa de m’auelo” i
allí estava yo, aprofitant la gustosa obligació de traure a pasturar el fi de
semana a la meua família numerosa, arreplegava una documentació
necessària en el meu poble. Per això tornaré a la revista (contant lo
que no vaig vore) i en ella es documenta, transcrivint cóm prengué
la paraula F. Nieto ”per a oferir a l’Acadèmia de Cultura Valenciana,
en nom de la Federació d’Entitats Culturals del Regne de Valéncia i
davant del senyor Notari, uns fulls d’adhesió, acceptació i ratificació de
les normes ortogràfiques dutes a cap per la seua Secció de Llengua i
Lliteratura.
Esta adhesió, acceptació i ratificació, tant de les Entitats Culturals
com també de les persones que individualment firmen, em porta a
fer una doble afirmació. D’una banda, que l’Ortografia creada per la
nomenada Secció i assumida per l’Acadèmia, és reconeguda com
a vàlida per al millor enfortiment de la llengua valenciana... D’atra
banda, que l’Acadèmia ara, com en atres manifestacions culturals, no
fa més que mantindre’s fidel als seus principis objectius de defendre
la personalitat, la cultura i la llengua dels valencians. I dic, defenent-la
estes paraules que són una queixa davant la incomprensió i els atacs
de que n’es injust objecte. I per a que se sàpia públicament que les
Entitats Culturals és com dir el poble valencià...”(sic)
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Josep Esteve Patuel, vingut des de Castelló, tingué també una
intervenció i refermant lo anterior manifestà “En paraules d’Horaci...
recordarem que en l’us residix el dret i la norma del parlar... -El
valencià és llengua viva i, com a tal, va fent-se dia a dia, en evolució
que deu ser respectada i assumida, en evolució no tan sols llegítima
sino necessària. Ha de moure de bases fermes, i a mes, ha de ser
vigilada, decantada per a que no es degrade-. I esta és, a criteri nostre,
la labor de l’Acadèmia de Cultura Valenciana, labor que entre unes
atres qüestions té com a fonamental.”(sic)
Rafael Villar, el nostre plorat poeta del Cabanyal digué unes paraules
“Lo que si que puc afirmar, sempre des de la meua perspectiva
d’escritor, és que la llengua escrita és el pont que unix als lectors(sic)
en els autors, I acceptant estes normes els autors i els lectors estan
més prop els uns dels atres... - des de la meua modèstia personal, crec
que en estos moments soc yo qui dec arrimar-me al poble i no obligar
al poble a que s’arrime a mi... eixe ajuntar-se autor i lector, crec que
està asseguràt seguint la línea de l’Acadèmia de Cultura Valenciana.
(sic)
Josep Boronat Gisbert “... soc d’Alcòy i vinc d’Alacant -digué en forta
i viril veu el President del Colege de Doctors i Llicenciats i gran fonòlecestem ací per a testimoniar un agraiment: un agraiment a l’Acadèmia
de Cultura Valenciana que ha fet possible primer, i ha refrendàt després
l’elaboració d’una ortografia que no està feta mirant als costats i que, al
meu entendre... ha conseguit trasladar al paper el parlar dels valencians,
la llengua valenciana en precisió, claretàt i adequació entre els sons,
i entre els fonemes existents i les grafies corresponents... Tot açò s’ha
fet seguint les mes modernes corrents llingüistiques: els llingüistes de
prestigi s’interessen molt més per l’estudi sincrònic, és dir per cóm és
la llengua “hui”, cóm es parla actualment... Voler retraure una llengua
als escrits de sigles arrere... seria una pretensió que podria inscriure’s
en el marc de les actuacions típicament retrogrades..”(sic)
Julià San Valero Aparisi, l’ilustre catedràtic i Decà de l’Acadèmia en
haver de respondre digué: “L’ocasió és hui la recepció d’este document
que significa l’adhesió de les entitats culturals del Regne a la nostra
Acadèmia i que tindré l’honor de presentar, dins d’uns dies, a La Junta
General de la nostra corporació per al seu coneiximent i satisfacció...
per la meua condició de Director Decà sols puc dir-vos ¡moltes gràcies!
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Les entitats culturals del Regne de Valéncia creuen, segons vullc
entendre pel seu acte, que ‘saber és poder’ com se pensa hui en tot
el món civilisat, i crec que és convenient que el saber se faça poder i
l’única forma decent i possible hui és per l’eixercici de la democràcia,
per l’extensió del saber la veritat de Valéncia entre el poble i la imposició
d’esta veritat per la voluntat del poble valencià. La raó sense la força
és un mito, pero la força sense raó és la barbàrie i yo crec que el poble
valencià ajudat per estes entitats acabarà per impondre la raó”(sic)
¡Deu que l’escolte!.
Ara també una apreciació oportuna. Aquell acort i consens que
donava soport a una llengua ya escrita en Murta, gojava pel temps
de molts accents, reforçant la fonologia com ya diguérem. Molts més
que ara. Ara, si algú vol referir-se o es referix massa estrictament a les
normes d’El Puig, o siga les de l’Acadèmia de Cultura, (consensuades
i refermades) que tinga present que, al 7 del 3 del 81 accentuaven
com durant prou temps. I que hui, seguint els mateixos criteris i
procediments, tornem a accentuar.
Resulta també interessant apreciar que en el requadro de mija
fulla que quedava baix de la resenya de l’acte de les Normes, com a
publicitat figura un anunci que diu. “¿Ya la tens? NOMÉS PER 25O
PESSETES POTS COMPRAR-LA GRAMÀTICA DE LA LLENGUA
VALENCIANA Nivéll elementàl Per ANTONI FONTELLES.- LAURA
GARCIA BRU.- JOAQUIM LANUZA ORTUÑO.(sic) Un bon modo de
remachar el clau.
I l’oportunitat de retraure, en la pàgina que seguix EL DICCIONARI
CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR a rant del qual hi ha unes sucoses
manifestacions de Mossén Alcover son creador, tretes del Bolletí
del Diccionari 7 de juny del 1918. Este gran lexicógraf mallorquí,
despagat, un bon dia se’n torna a casa, des de Barcelona. Perque
havent-li demanat unes normes Prat de la Riba, lo mateix que a Fabra,
les d’Alcover ell mateix diu que, quan li les donà al polític este se les
posà en la bojaca i ni tan sol mirar-les. Que les de Fabra -les celebres
normes que hui s’imponen com evangeli- per l’any 13 les discutiren,
i que este no va consentir que se tocaren, ni tingueren en conte els
problemes ortogràfics balears ni valencians. I protestava queixant-se el
flaret “Donar an el barceloní tal dret i tal categoria ¿no és tal volta crear
un centralisme llingüistic, tan pervers com el politic i administratiu dels
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de Madrit, contra el qual han clamat i clamen sempre els catalanistes,
carregadissims de raó? De manera que les Normes no se feren per..,
la llengua del rey En Jaume, el Bt Ramon Llull, St. Vicens Ferrer i
N’Ausias March, sino pe’l català de Barcelona” Tot un aclariment de lo
que hui patim quan se nos impon.
Pero no anem a creure sense més que, la maniobra que hui tant
nos recrema ací, allí tenia tots els vist i plaus dels propis catalans.., ¡a
quín sant! perque en el mateix document diu Alcover: “L’Institut havia
fetes les Normes no com un sistema ortogràfic que proposàs a tothom,
sino per les seues pròpies publicacions; pero els amics de l’Institut
les aclamaren com un sistema ortogràfic complet i que tothom l’havia
d’observar; i a les hores l’acceptació casi general que havien trobada
les Normes, s’esvaí, esclatant una furiosa reacció en contra” (sic) Per a
no fer-ho més llarc direm que el flare mallorquí seguix raonant de cóm
se feren uns tercers i quarts debats en els que les votacions donaren
38 a favor i 8 en contra; sis mesos després en “´25 de març i 16 d’abril
de 1915, los tocà pedre per 94 vots contra les Normes i just 10 vots
a favor..sic).” pero es veu que la derrota vingué seguida de l’oposició
de 93 firmes d’autors i Mantenedors dels Jocs Florals de Barcelona,
entre ells -ya estava Milà i Fontanals- Eusebi Güell i el mallorquí Costa
Llobera. També diu “Lo Rat Penat de Valéncia no tingué tals miraments i
comanà a Fra. Lluís Fullana que engirgolàs unes Normes pe’l valencià,
desentenet-se de les de l’Institut. I prou que ho feu...sic)” Ya saben els
interessats en la matèria que parla de la Gramàtica del 1915, impresa
per F. Doménech que precisament viu la llum de la mà del Centre de
Cultura, hui la Real Acadèmia de Cultura Valenciana que ara m’honra
acollint-me al seu sí. L’obra la prologà el primer titular de la medalla 6
que ara m’imponen: Teodoro Llorente Falcó, datant-la en dia de Sant
Jaume (joliol 1915) També puc dir, per a enriquir l’història en la que Deu
va lligant-me, que este llibre se torna a traure en facsímil, gràcies al
Rvt. pare franciscà i flamant acadèmic Benjamí Agulló que nos cedí el
text, quan més forta caïa sobre Valéncia l’ofensiva del pancatalanisme,
eixint a la llum en Juny del 1978, tal com parlant de Llorente indicava
adés.
Miquel Adlert ya tenia llançat el crit d’alerta “En defensa de la
Llengua Valenciana”, Vicent Simó Santonja raonava per tal d’aclarir
el dubte als dubitatius en el llibre “Valenciano o Catalán”, Xavier Casp
estava revalencianisant “La Gran Sonata de la Pàtria”, des de Lo Rat
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Penat “les converses” reunien a més gent. Ya estava en el carrer El
Grup d’Acció Valencianista i com a primera matèria que dur en les
mans:, un llibre, aquella Gramàtica, de la que raonàvem.
I tot lo nostre anà avant. Les coses que a posteriori passaren són
tema sabut. Que se perdera aquell esperit unitari, per damunt d’una
coma o un punt a banda, deu ser cosa de l’afany partidiste, que per a
preservar els propis interessos fa això: sacsar, partir i no poques voltes
enfrontar-nos.
De qualsevol forma, acabant esta llarga eixida del camí, seguim
i per a demostrar lo poc que, els veïns que nos pretén, coneixen als
valencians, manifestem l’advertència que des del 18 Alcover nos feu.
Reprengam-li el discurs que es troba en Murta quan diu que no els
importem, des de la suposta superioritat en que nos contemplen “... i no
coneixen l’ànima valenciana mes que per la clovella i demunt demunt.
Jo bé elze vaig avisar...” -pero els de l’Institut no volgueren escoltarlo- “..figurant-se que els de Valéncia havien de rebre de genollons lo
que se dignassen fer-los a sebre de Barcelona. Si que és anar tapats i
calçats per aigua! com dyem a Mallorca”sic)
Justus, firmant d’est artícul en Murta, qui no era un atre que Miquel
Adlert, acaba la llarga aportació del document per a fer-nos reflexionar
cóm les impostures, el secretisme sectari, inclús els mals modos i la
força política se feren servir per a tirar avant les Normes de Fabra, com
de l’Institut; el mateix tel de foscor, navegació sinuosa, també pressió
per a que Fullana firmara les del 32... pero mà de ferro ara i sempre
per a que s’imponguen com siga i a on siga. Tot al contrari que se
feu per a treballar, consensuar, elaborar i documentar l’Ortografia de
l’Acadèmia.
El ya senyalat requadret de la primera pàgina, en el número posterior,
el 34, diu `MURTA es publica en l’ortografia de l’Acadèmia de Cultura
Valenciana i adoptada per la Comissió Mixta constituïda segons
Orde ministerial, per a la llengua valenciana. Aixina seguí fins el Nº
48, Juliol/Agost 1982, quan canvia la redacció del requadret, quedantse per a sempre “MURTA es publica en l’ortografia de l’Acadèmia
de Cultura Valenciana”, pero podem observar que en els escrits ya
no hi ha accents, salvant algunes excepcions per als diacrítics, perque
des de la Secció s’havia decidit pegar un pas supostament avançador,
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al suprimir-los, en lo qual el qui escrivia es llevava la preocupació
d’errar en l’accentuació. Açò com s’ha demostrat dificulta, en els no
parlants, l’aprenentage i la comprensió més correcta a l’hora de llegir.
D’una o d’una atra manera, accentuant, més o manco, sempre
Murta procurà, per als seus més que fidels llectors, la millor llengua
valenciana, per a que aveant-se i coneguent-la, cada dia més la
valoraren. Perque eixe fon u dels principis fundacionals.
4.3. El Raconet
Esta senzilla i casolana denominació ya denota per al “Raconet de
la llengua valenciana” l’humiltat de qui posava en marcha, Miquel
Adlert, l’única secció que se mantingué fixa en les 62 revistes que veren
la llum. Pretenent acostar-se al parlar viu, recollir-lo i orientar-lo en la
tranquilitat del raonar familiar al racó de la cuina. Ací es feu un treball
aclaridor important i una divulgació lexicogràfica tan transcendent com
per a ser base del futur diccionari. Gràcies ad aquell “Diccionari inèdit”
i del “Calaix de paraules” seues, dels que al mamprendre diu “Tants
anys d’acusar al poble valencià de parlar mal, és la causa d’un mal que
se m’ha presentat molt: algú que, al preguntar-me cóm havia de posar
en valencià una paraula que usava catalanisada, al dir-li-la exclamar
ell: ¡Si això és lo que diuen en el meu poble!
I gràcies per aquelles sucoses reflexions idiomàtiques, plenes de
trellat i humil sentit comú pràctic, com humils i útils foren aquelles
caixes melades (com les de sabates) a on anà preparant Miquel,
posades en fiches les paraules, una volta depurades, fugint de les
calques i dels sinònims castellanistes o catalanistes, i que més per
més s’eixamplaven en les aportacions dels llectors. Des d’allò s’ha
pogut fer costum recuperadora de bon vocabulari, per la procedència
tan variada i la riquea o particularismes que cada comarca guarda,
netejant la parla massa vulgar. (Estes caixes i son preuat contingut
estan en els archius de la RACV, gràcies a la donació que nos feu
Francesc Ruiz López -home bo de Murta-, que les rebé com herència
de Miquel).
Per a desgràcia nostra la famosa “calaixera d’Alcover” a la que
Fullana aportà més de 20.000 paraules vives recollides pels pobles
valencians, no sabem per a on degué parar, una volta havia nodrit
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sucosament el Diccionari Català, Valencià Balear, quan tornà a sa
polleguera en Mallorca. Ara devem espigolar-les triant-les des de les
garberes d’invents, sense tanta substància, que nos impon l’estàndart
barceloní que ací ensenyen en les escoles, de modo convergent i
anexioniste.
Pero en son moment, quan la via ya era clara, maig del 79 número
13, diu Miquel en l’últim “raconet” seu “¡Ya ha arribat el moment! El
moment tan ansiat pels valencians des de que, com el Palleter, llancí
el crit d’independència del català per a la llengua valenciana. Crit
que, com el del Palleter, el Pare Rico, replegà Xavier Casp que fon
l’impulsor per a que yo publicara “En defensa de la llengua Valenciana”
on yo propugnava una total valencianitat per a l’idioma valencià, al
que correspon una gramàtica sense dependències catalanes. Per a lo
que exponia unes instruccions i unes sugerències, les quals, dutes per
Xavier Casp a l’Acadèmia de Cultura Valenciana, foren la llavor per als
estudis, rigorosament científics, que han fruitat en l’ortografia, com a
primera part de l’aludida Gramàtica” I deixa pas a la Secció de Llengua
i Lliteratura de l’Acadèmia de Cultura Valenciana i fa primícia en Murta
de l’Ortografia, per la qual recuperem la llengua valenciana.
Ben cert també que la tasca mampresa tingué tan gran magnitut
que desbordà al creador, majorment per pillar-lo quan la seu malaltia
estomacal entrava en crisis i necessità delicada intervenció i llarga
convalescència. A partir de la revista 14 se n’haveren de fer càrrec Laura
Garcia Brú i Chimo Lanuza, dos jóvens i entregats filòlecs i gramàtics, tan
compromesos i vàlits com el temps ha vingut demostrant per ses obres,
costellar ferm de l’actualisació llògica i valenciana de la pròpia llengua
(ya s’indicà adés al citar la seua Gramàtica). Posteriorment, en maig del
1983 pel nº 57 se’n va Chimo i diu: “lluitem per l’enaltiment de la llengua
valenciana, a la qual nos agradaria dedicar-li tot el nostre temps.
Vullc dir-los que el meu esperit està en tots aquells... que s’han alçat
per defendre els interessos de la Pàtria...
Miquel Llop Díaz-Cano -que fon qui l’anava a substituir en els
números que restaren- és naixcut en la ciutat de Vilarreal, llicenciat
en Filologia, Agregat-Colaborador de la Secció de Llengua i Lliteratura
de l’Acadèmia de Cultura Valenciana, ha participat en diversos estudis
referents a la llengua valenciana”.
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Des d’esta part cabal de la revista també es feu sociollingüística,
mestrage de gramàtica, pràctica viva de sintaxis o morfologia i
justificació de la semàntica, per la descripció de les costums al parlar
en propietat. Pero també se denunciaren els vicis i deformacions,
mostrant els efectes normals de les evolucions. I sobre tot s’ensenyà
l’amor als valors propis, documentant cóm de sanes i fondes són les
arraïls idiomàtiques valencianes, que curiosament entronquen en la
voluntat i sentiment d’independència de i per a la llengua nostra. A
més, de la recollida i difusió del magnífic material paremiològic, en tota
la riquea de refrans que cada més publicaven
I a base d’analisar, justificar i ensajar les solucions normativisadores,
des del respecte als clàssics, verificació de l’evolució parlada i aplicació
de sistematisació fàcil i moderna, se pogué avançar ací, com a primícia
de la que seria la Normativa de la secció de Llengua i Lliteratura de
l’Acadèmia.
És important afegir que tot allò, una volta treballada la normativa
i conseguida l’acceptació assambleària de la nostra institució,
devindria en Documentació Formal que la justifica, document que
modernament s’avança a qualsevol pràctica científica en l’aplicació
de mides normativisadores a un idioma, demostrant cóm passen el
sedaç científic, els que saben i tenen gust de garbellar la llengua, per
a eliminar les grances cap al rebuig.
S’armà rebombori i se despertà, més que una sana i desijable
polèmica que pot tindre la virtut de fer reparar en les humanes i naturals
imperfeccions, una destarifada campanya insultant i descalificadora
sense trellat, cosa que pacient i educadament, com si d’una obra de
misericòrdia es tractara, també s’anava aclarint des d’ací. No sabem si
els servia per a que reparen la malendreça, els forasterisants, o si els
aniria be com a porga.
4.4. També parlaren de llengua
Baix les inicials F.M.Ll, Felip Mateu i Llopis, mestre de mestres en
temes tan especials per a interpretar correctament el curs de l´història,
envià a la revista 8 artículs sobre la llengua valenciana, vista des del
llatí, matèria que dominava magistralment. Començaren a publicar-se
en el N° 51 i arremataren perque finí la publicació de Murta en el que
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feu 62. Raonava dels distints “Valors” en l’idioma: “Dels Numerals I, II,
i III; de les Etimologies; dels Temps; dels Relatius; de les expressions
de l’orage, o el lloc... portant una veu docta i serena a la reflexió dels
incomprensibles dubtes, en qüestions científicament clares per al
valencià.
Igualment Francesc Giner Mengual, reflexionava, com molta gent
sobre qüestions tan diàfanes en la sensibilitat valenciana. Fon en el
N° 44, “Raça o llengua” es preguntava, ya que la fonètica determina
des de l’orientació racial, que inclús es veu afectada per l’orografia.
“Diferències fonètiques valencià i català” en el N° 45, “La diftongació
en les llengües romàniques” en el 46. “Supressió de les declinacions
llatines” en el 49, en el 51 “Introducció de l’artícul en el romanç i
finalment “Orígens I, II i III” en les revistes 54, 55 i 56.
També parlaren de llengua uns atres ací, com Fc. de Borja
Cremades, per l’efecte normal de defensa en la disputa que als
valencians se nos planteja (quan no, sense discutir, se nos impon
lo foraster); i concretament Miquel Llop Català en “Les llengües del
Regne” des de les revistes 44 a 46 tractant dels significats que fea
explícits el periodiste Martí Domínguez, en un poema que guanyà La
Flor Natural; o el seu nebot Miquel Díaz-Cano, qui feu uns artículs prou
interessants. O Josep Boronat Gisbert, que donà doctrina de la llengua
valenciana per al poble pla. Josep Cervera Grífol, professor de Lo Rat
Penat, fent denúncia ben raonada, etc. I entre els comentaris d’uns o
uns atres eixien a relluir les opinions llingüístiques i sociològiques de
Joshua Fishman, Noam Chomsky, Cosieriu..., algú d’ells i a pesar de
l’edat, encara interessats per la rarea de l’assunt que injustament nos
preocupa.
5. Informació general
5.1. De qué més parlava Murta
De maig del 1978 a novembre del 1983, foren un total de 62 els
números que veren la llum. Sempre 50 planes, que és lo mateix si diem
25 fulles, de paper satinat. En estos sis anys d’estar en contacte en
els valencians, per lo manco foren unes 1.400 crides de valencianitat,
contant els títuls dels artículs i les colaboracions en forma gràfica -nos
referim a les ilustracions de Milo, les séries d’Enric Calvo i el còmic
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per capítuls de Josep Ll. Castillo- Concretament hem deixat recollides,
com apèndix del treball que hui llegim, 1.156 entrades en un quadrant,
en les columnes del qual figuren per número, més i any en la primera;
nom, seudònim o colectiu que elabora el text: notícia,. document,
creació lliterària, reportage, crítica o advertència... en la segona; la
tercera recull el títul principal; la quarta intenta donar idea de la matèria
tractada, lo més ampla i directa que l’espai permet. A continuació es
facilita també en orde pel nom de l’autor. I de forma descendent pel
número de colaboracions publicades.
Se parlà i molt de la causa que motivà, a tants valencians com
mai, a eixir al carrer i manifestar-se “En defensa de la personalitat
valenciana” i d’allò que conseguí dividir al poble, lo qual, per als que
ho instigaren, mereixqué el nom de “Batalla de Valéncia” com si d’una
croada redentora pretenguera ser, la reducció al tòtum catalí, de la
base històrica i el caramull del poble valencià, per la simple idea de
que en una suma idiomàtica, en la que cent anys ensomien alguns
allumenats de cada época, tot podia canviar de marca i ser millor baix
la seua. Esta és mania persecutòria a la que, com un valor de futur
imperialiste, mai han condenat els catalans de bona fe, més encara
han alentat molts, pretextant una germania noble que de pas els fea
més grans, sense reparar en que allò minava el futur de poble singular
i lliure que sempre els valencians hem representat, en els mateixos
drets i aspiracions que ells alberguen i defenen.
La vinguda de la democràcia devia de ser l’esclat per a destapar
totes les estratègies anexionistes, per a informar de veritat en
tots els fronts: en el polític, perque com si no se poguera separar
progressisme i pancatalanisme; en els mijos de comunicació a on
els infiltrats intoxicaven, de modo que la llei del silenci caïa sobre tot
lo que destorbara o apartara de sa marcha triumfal; en l’educació,
a on la llavor escampada pels catedràtics catalans, que vingueren
a evangelisar-nos, brostava en alumnes agraïts, que pujaven de
“penenes” a més altes cotes del carafal endogàmic i que detentaven
tots els llocs on cabera un mínim de supost cientificisme -fòra d’ells,
burrera-; la joventut a la que camelaven, baix fòrmules de llibertinage
fàcil... La seua correjosa idea del patriotisme utilisable se pot sintetisar
en el modo cóm l’alentaren i difongueren, per la via idiomàtica i en tres
eslògans sistema “grafitti” li donaven la volta: A) ¡Parlem valencià!, B)
¡per què no, en la nostra llengua! C) ¡català, la llengua oficial!sic, tres

Als 30 anys de “Murta”

33

époques i tres replanells per a descansar i reprendre l’escala per la
que pretenen dur-nos al cel. (Al cel seu,clar)
I sí, parlà de tot açò la revista, pretenent ser simplement una veu
lliure i en bon valencià, en la que fora normal el parlar del carrer, de tot
lo que viu, procura i preocupa a la bona gent, encara no alienada, per
si podia actuar de revulsiu desintoxicador, mentres igual es raona de
Fútbol, que de Pilota Valenciana, de Motociclisme, que d’Humor i se
feu bon humor, de Teatre... Música, Cant i Dansa, Folclor i Etnografia,
de Pintura, Escultura, Belles Arts en suma, Història, molta història
valenciana, Arqueologia o Iberisme, per a un poble al que en son
discórrer general mai li feren reparar en la grandea del camí fet, ara
discutit i amollonat per atres. De Dret i Justícia, de Foralisme i Política
per a seguir sent valencians, d’Economia i Fires, d’Artesania o Indústria,
quan se nos destrossà tota una siderúrgia, de l’Agricultura i les arraïls
que en ella nos fan créixer arbre singular. I de Menjar i Beure be i
fer-ne per això gastrosofia. De pedagogia raonàrem, com d’educació
infantil en la firma de Salvador Peiró, Maria Pilar Hervàs o Mairen Mas
Taberner. Meges ne colaboraren a lo manco 4: els doctors Benjamí
Narbona, el propi director Sentí que també ho era, Gil Barberà i Xavier
Marí i que u recorde, ningú d’ells parlà de medicina. Mes que un grup
de sicòlecs o meges se n’ocupa de denunciar la manca d’ètica quan
se propugnava la llei de l’abort o de la monstruositat que representa
certes pràctiques que no volem vore.
De botànica i mostrant-nos la rica flora valenciana, nos documentà
Mansanet. Reivindicant la ceràmica, des de Manises Gimeno Palés, a
títul pòstum -se li publicaren dos artículs-. I si volem des d’allí podem
anar a Terra Santa, per a vore a La mare de Deu dels Desamparats o el
Parenostre sobre taulellets, deixant constància en les pròpies galeries,
de la nostra Patrona i la pròpia llengua, junt als demés pobles del món.
“Els nostres pobles” tenien l’altaveu en la publicació, a través de
distints colaboradors i per ells resonava Elig, Oriola o Alacant, Alcoy,
Benidorm o Gata, Dénia, Àgres o Villena, Ontinyent, Xàtiva.., Alzira. De
Gandia, Oliva o Bocairent, nos parla la seua gent, de Cullera o Catarroja,
cercolant-los l’Albufera, deixant-nos a bon resguart l’almagasén de
Bellreguart, si no, Sagunt, Paterna, Manises, Torrent i Llíria (i el meu
poble) Vallada (descansem.. i en un reprendre eficaç) “Sant Francisco“
d’Alaquàs, Buñol o Requena en la part ans castellana, com Sogorp i
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Altura, que a l’igual que La Canal són de la parla serrana. Altura dius,
la de Morella, devallant-la a Sant Mateu, caent a la mar per Vinaròs
a Benicarló, encastellar en Peníscola i a dormir a Castelló, Vilarreal i
Burriana, quan tornem de bona gana (..que en queden per nomenar, ya
els traurem demà, en almorzar) Els cronistes i colectors d’art, tradició
i folclor o història i actualitat treballaren, ...tantes festes populars hem
retret ací, que a més hem de detalla-les.
I denúncies i reclamacions, i testimonis de les arbitrarietats i els
avassallaments o menyspreus, i documents que avalen els nostres
drets, entre els reculls amorosos de costums perdudes. I didàctica de
bon valencià ¡sempre!. I enyors i anhels poètics ¡tots! de lo que som i
volem ser.
I també se donaren bones notícies, per eixemple, en juny del 83
revista 58: “Quaranta mil millons de pessetes. La notícia no pot
ser més important : La Conselleria de Cultura dispondrà de 40.000
millons de pessetes per al 1984..” Més que en esta importantíssima
sifra s’hagueren de contar els sous de tots els mestres valencians i nos
pareix molt be que se dote este capítul sense anar en misèries, perque
el conseller ho era també d’Educació, mai en la vida ningun governant
en Valéncia havia pogut dispondre de tants diners. I li serví per a fer-se
un enreixat pedagògic a la seua mida, tirant en pólvora de rei -llevantse de damunt als mestres valencianistes i marcant un futur idiomàtic
anexionat com el que patim i un pervindre cultural sufragàneu, del que
tolerem apropiacions indegudes i manipulacions històriques, perque
els que vingueren darrere no estigueren a la seua altura netejadora.
De totes les maneres, mai ningú tindrà aquella oportunitat de marcar
ex novo tan fondo, ni dispondrà de tants diners lliures per a fer-ho-.
Perdonaran l’eixida de marge. I tornant fem justícia al modo tan elegant
com s’arreplegà la nova “...Precisament per eixe especialíssim relleu
del tema cultural, al conéixer la base d’un feliç èxit com el conseguit
en l’assignació de mils de millons de pessetes, correspon informar a la
societat. “ i seguix “No hi ha en estes línees ni la més llaugera ombra
de crítica ni de dubte; simplement destacar, que arriba fins la mateixa
ànima del poble qualsevol propòsit cultural de profunditat i de proyecció
cap al futur” Hui podríem afegir ad allò ¡Amen! No perque desigem que
aixina siga (si algun dia pot ser), sí perque ni nos alcançava ya per a
arrematar l’any, en Murta, per més que dos mil duros per ací o deu mil
per allà, alguna bona gent ajudava, quan tants diners estaven disposts
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per a “la cultura”. Seria que lo que ací se fea no devia ser cultura, o no
seria prou valenciana.
I també se parlà de la defensa del símbol més volgut: la senyera, que
fon guanyada pel poble, perque en ella se podia vore clar, tricolor, real i
coronat, tal com al seua caràcter li pertoca. I la llengua ¡sempre! -Perque
en ella s’amaguen els veïns per a ficar-se en la nostra-. I es veu cóm se
treballava des de la Secció de la hui Real Acadèmia, quan s’alcançava
l’honor de recuperar-li l’oficialitat a l’Idioma, escrit en norma i paraula
valenciana en la redacció primera de la Constitució i l’Estatut -encartat
el full groc dins de la pròpia revista- per a testimoni. Mes que tot allò - un
nefast 28 de decembre i no com una inocentada- se tallà en sec. I dic
ben be en sec, perque sense cap d’acort, debat ni desautorisació, un
simple Conseller substituïa, sigilosa pero efectivament tot lo embastat
i valencianisat anteriorment. Arrepleguem el Manifest de Lo Rat Penat
que ho denuncia (que me’l sé ben be, perque en raó d’urgència yo
mateix el redactava, i recaptant l’aprovació del president, el firmava
i presentava personalment als mijos). El document no enganya.
Igualment se donaren a conéixer totes les protestes públiques, eixint
al carrer i manifestant-nos..
5.2. Lliteratura
Al marge de la poesia, de la que fem un apartat i de la crítica de
llibres igualment, en la revista tingueren entrada texts lliteraris de Miquel
Adlert, escrits que se recuperaren o que veren sa primera llum: “De
les terres altes que banya el Palància”, descriptiva històrica i artística
lligada al paisage, “Semblança del més“, escrita en l’any 1944... que
actua com una ilustració aplicada a les costums valencianes i que
van desgrunant-se per capítuls mensuals. Com la série “De la meua
fullaraca” de Josep Sanc Moya, narrativa costumista també i aplicada
al temps, evocant les festes i tot lo que a una ànima senzilla li feen
sentir. Ací caberen narracions meues (Vicent Ramon Calatayud) per
capítuls com “La casa de m’auelo.” que precisament fon un encàrrec de
Miquel perque, a la demanda d’un vocabulari d’una casa llauradora, yo
li responguí donat-li vida a cada substantiu, veu i funció a cada objecte
que la componien: lexicografia i etnografia; seguiria en “Històries d’un
carreter” contant les pròpies peripècies de la vida del transport per
este mig, en els anys trenta; arrematant en la tercera série “Aigua,
lo que costa l’aigua... i per fi aigua” un tema també de narrativa
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costumista, que ya m’importava en els huitanta i que per desgràcia no
pert actualitat, com igualment també per desgràcia quedà tallat en la
revista 62, (les dos séries primeres estan transcrites en el llibre “Veus
del meu poble” editat per encàrrec de la AELLVA a l’Oronella 2007). Se
parla i descriu no poc de Vallada, afegint a la llarga llista de rondalles
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que Mari Carmen Perales Alcover, malograda educadora i poetesa
sensible nos regalà, suma farcida per un vocabulari fresc i viu en unes
séries que portaven el nom genèric de “Contes de Vallada” i “Costums
de Vallada”; aportacions sempre interessants de Josep Pelejero Ferrer,
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a qui trobarem com a bon periodiste, en reportages, documentació,
historiografia o costumisme (tres vallaíns donaren atrevida presència
al meu poble)
Joan Gil Barberà també feu un recopilatori de costums i festes
molt interessant. Val la pena tindre’l present, perque este és un bon
modo de conéixer-nos des de la pròpia arraïl, ans que la desídia de
l’oblit i la suplantació nos soterren el passat immediat. Encara que al
costumisme evocador, en un punt agredolc nos aveà des dels primers
números Manuel Zarzo, qui estava igualment darrere dels seudónims
Gafarró i Soca o Nelo, pero no seguí massa.
De Josep Melià Castelló, des de febrer del 81 a l’octubre del 83
“Cada més un recort” podem trobar si fullegem les revistes, en les que
retraure una viva estampa de la Valéncia ciutadana, que ell experimentà
i tenia la gràcia de recordar-nos.
I empedrades referències als clàssics, March, Martorell, Villena,
Fenollar,.. i encara a Pere Pasqual, Eximenis, com als Ferrer, Vicent
o Bonifaci, més quan manipulen ses obres; Vives o els ilustrats, a
voltes en castellà, com els valors més pròxims Blasco Ibàñez, Gabriel
Miró, Altamira o Azorin, els precursors de la renaixença Carles Ros o
Galiana, Llorente, Llombart, Andrés Cabrelles, Bayarri, Almela i Vives
etc, etc.
5.2.A. Poesia
Este preciós camp, tan necessari per a la cultura que determina la
personalitat d’un poble, en la revista tingué cabuda en 43 números.
Arrancà en el Primer en un poema de Vicent Moxica “Paraules noves”
“Alce la veu, trenque el silenci/ segue sa flor com una espasa,/ i sent a
Deu junt al meu cor/ sembrant-me sons en la paraula” Li seguiria Anfós
Ramon “L’ensomi de la fam” “No és prou deixar el crit despert a l’aire/
i el blat sense saó esperant la pluja..” d’este gran poeta hi ha alguns
treballs, l’últim Nº 45 correspon al poema declamat en la Llonja el “Dia
de la Paraula Valenciana” 16 d’abril del 82 dins de les festes vicentines:
“Hui estem ací, com la llavor fecunda/ que mou entre la terra i creix a
l’alba/ Sabem que està venint la primavera/ que estan florint els fills en
cada casa. . . ¡Amunt Valéncia, amunt! ¡No desesperes!/ ¿Que hui és
la sanc del poble la que parla¡”
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A Xavier Casp a qui necessàriament nos el tenim que topetar per
tants llocs, el trobem “Pels cantons”. Este és el títul d’un poemeta
llauger i al temps fondo, impactant en sa eterna paradoxa “¡Quin dolor/
el pecat inconscient/ d’ignorar a tants germans/ pels cantons de tants
carrers!

I tastem a gust la seua harmonia, fent clam musicat inclús dels
poemes dedicats als amics que s’envolaren al silenci postrer, vers o
prosa: a Carola Reig, Rafael Ferreres, Caballero Muñoz... i a Rafael
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Villar, precisament este poeta tan prematurament fallit, curiosament
fon qui més voltes aguaità a la pàgina poètica, tancà sa partició en
vida en la revista 39, perque si vint números després tornà ad ella fon
a títul pòstum, acompanyat-se a la seua necrològica la publicació de la
Flor Natural que acabava de guanyar en Paterna pel poema ”La terra
del meu poble” “Ateneu, sobre aquell que mira i veu. /El suc de cada
ofrena quan s’albira/ si s’arrima a la terra troba a Deu” (cóm de prop i
de cert ho tenies Rafael).
Pel Nº 40 Pere Delmonte nos fa la seua proclama “Cantar volguera”
“Cantar volguera/ com canta l’arbre/ el vent, la séquia/ i la florida/ que
es vist de seda” Se fa un paréntesis poètic i fins a la revista 44 no
tornaria la poesia a omplir sa plana, perque en l’eixemplar de març del
82 ve de l’inspiració feta amor en Joan Costa quan assegura que “Mou
el món i les estreles” “Dis-me, tu que tant saps,/ si és possible la vida/
ignorant un amor/ que pesa tant.../ Dis-me si es pot negar/ lo que és
més clar que el dia”. Curiosament la veu de Joan sonà en dos pàgines
més, en uns atres tants mesos, de forma concisa i fonda.
En esta secció obriren son cor poètic i, a més del seu pragmatisme
idiomàtic, be que s’escrigueren distints poemes intimistes Laura
Garcia Brú i Chimo Lanuza; s’estrenà i repetí tres voltes Emili Ridocci,
qui fon guanyador del primer Premi X. Casp de poesia, convocat per
PARAVAL, editora de la revista, que tenia la bona costum d’editar sos
premis, Emili, igual que Chimo, alcançaren sengles Flors en els Jocs
de Lo Rat Penat; en el cas de J. Miquel Lerma Marín, tota la fúria
indignada per tants motius com a la revista se denunciaven, només
trobava manera d’aminsar-la per la poesia i omplí la plana de tres
mesos; igual que Roger Bosch Baixauli; un nou valor, per aquells anys,
Donís Martín Albizúa envià i li publicaren un poema sobre “L’arraïl” o
Francesc López Diago, que també guanyà el premi poètic de Murta,
publicà dos poemes.. (a més d’editar-li el llibre, clar està) També a
Vicent Casp Verger se li arribà a publicar el sentit poema “Senyor” en
Octubre del 80.
5.2.B. Periodisme
Ne podia trobar a manta, el llector que buscara alguna cosa més,
perque començant pel director Carles Sentí Esteve, colaboraren uns
atres professionals com foren J. Mª Arquimbau, des de Castelló, “Don
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Pepe” seudònim de Josep Barberà Armelles President de l’Associació
Valenciana de la Prensa, Josep Pelejero Ferrer, prolífic a carta cabal,
Santiago Hernández Perpiña, Vicent Pastor Chilar, d’Elig, Eleuteri
Grau Gurrea, d’Alzira, Baltasar Bueno, J. Alonso Sentandreu, Josep
Chirlaque Gayá..., Pero també feu periodisme León Roca i Adlert des
del seu amor a la veritat o Casp en sa gràcia lliterària per a dir la cosa
més senzilla, lo més harmoniosament ben escrita. Llegírem reportages
de Francesc Ruiz López, qui (com home bo que era) igual traduïa i
arreglava (o almoïnava per a sostindre’ns) que fea bones entrevistes,
com també les feu Maria Jesús Coves, qui des de juliol del 82 no parà
i cada més nos presentava un personage interessant, per a que nos
contara sa vida i tant s’aveà a escriure que hui és una reconeguda
poetesa (treballa tan be que li han encarregada la Presidència de
l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana). Enric Calvo, igualment
feu curioses entrevistes, com Teresa Ortuño, qui callant callant
conseguia que li contaren allò que volia retraure.
5.2.C. Crítica Lliterària
La feu abondosament Víctor Maicas, un gran colaborador i un mestre
en acostar-nos als bons autors i temes. Qui treballà molts mesos fon
també. J. L. León Roca, lletraferit i biógraf de Blasco Ibánez, Constantí
Llombart i Andrés Cabrelles. Pero foren molts els llibres que se presentaren
o comentaren per Casp, Adlert, Sentí, Simó Santonja, Anfós Ramon,
Ramon Bernat -seudònim d’un servidor, per allò de variar i ampliar l’índex
de colaboradors- Pelejero, Enric Calvo, Octavi Hernàndez, etc.
5.2.D. Teatre
Joan A. Gil Albors, no podia faltar en aquell temps. Com expert
autor i crític, nos dedicà un parell d’artículs d’actualitat teatral. Pero
es cansà enjorn. En canvi de Trini Guillem, una de les millors actrius
del moment en les dos llengües, tan valenciana que a males penes
volgué eixir a fer-se famosa fòra de Valéncia, direm que ajudà no poc
a la revista, per mig dels anuncis continuats que pagava de la seua
boutique Mc Trin. També uns atres aguaiten ací: Carles Sentí, León
Roca o Melià, nos escrigueren de teatre. Lo curiós és que de cine,
apenes nos parlà ”Mascarot”, ocupant-se’n d’El virgo de Visanteta, a
primeries de la revista (ara no recorde quí s’amagava o dissimulava
darrere del seudònim, mai millor aplicat).
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5.2.E. Humor
En apartat de tanta importància per als valencians la palma se
l’emportà MILO mes que sobretot la seua colaboració fon gràfica en la
pàgina “Acò ha vist Milo” quan tan senzillament nos ficava en la qüestió
a la primera ullada del “mono” que omplia la seua plana de dibuix.
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En la mateixa idea gràfica el còmic Socarrim de Josep L. Castillo
Defez, premi “Àngel Villena” i un humor -corrosiu- de l’actualitat en
Vicent Garcia Devís i Toni Fontelles quan donaren vida a certs temes,
en alguna figura, en el títul de “Qualificada..,” baix la firma Garcia,
V.& Fontelles, A. o també Pere & Pasqual; allò era aperitiu de la seua
publicació La frontera blava. Pero majorment nos feu riure a la gana
Josep Bea Izquierdo, qui havent perdut una cama al seccionar-li una
tumoració en el genoll, se n’aprofita per a crear-se el seudònim de
“Pepet o El coixo de Russafa” rient-se’n d’allò de la mala pata. Sent
mestre del doble sentit, del joc de les paraules, vejam lo que pot haver
de Senyera vella a màrfega nova perque ell ho deixa clar; l’imaginació
còmica li sura en “El visitant impossible” -decembre del 78- quan diu
que al “travessar la llinda de la nostra llar un extraterrestre, muntat en
dromedari én jersei a quadros, no dubtaria en assumir sa presència” i
resultar que el personage és Ausias March a qui s’atrevix a preguntarli “per ser immortal” si des d’allà dalt veu els desgavells que ací
patim i fer-nos part de la resposta: “¿cóm pots dubtar-ho? Des d’allà
dalt he vixcut -i perdona l’anacronisme- les baralles dels Centelles i
Vilaraguts. Les Germanies, l’expulsió dels nostres moriscs, la desfeta
d’Almansa... -quanta calamitat junta. Ni que fora un telediari ...- es diu
a sí mateix i seguix en la veu del poeta “¿qué vos passa? ¿qué vos
passa? ¡¡¿queeé vos passa valenciaans..?!! -Instintivament allarguí
la mà cap a la guitarra que tinc penjada, pero em refrení al recordar
que no figura esta faceta de cantautor en el seu..” currículum, vaja.
Pero sempre portant l’aigua al tornall encara diu que li preguntà “¿Qué
opina vosté dels esforços, sent criticats per alguns, de Lo Rat Penat
i l’Acadèmia de cultura per revalencianisar l’idioma? -Pero home de
Deu ¿qué vaig a opinar? Fa mes de cinc sigles que yo ·lleixant a part
l’estil dels trobadors· fiu taula rasa d’una normativa fòssil i artificiosa
per a escriure versos en la llengua viva i ancestral que parlava el meu
poble i també em criticaren els provençalistes...” pero “aquell poeta
populacher és hui un clàssic a qui reverencien, enaltixen... i manipulen
inclús els qui postulen una influència estrangera similar a la que yo
vaig combatre..” La resposta que li brolla a Pepet no pot ser una atra
“-¡És de veres! ¡Ai mare, lo pagat que es va a posar Micalet Adlert
quan li ho conte...!” i el caramull, en dialogar d’este modo solt, jugant
en el doble sentit i en les paraules intencionades, ve quan el poeta,
raonant de política i apropiació indeguda, es queixa de tant com l’han
fet seu... que ya recela “si em descuide en les pròximes tindré que
votar en el colege electoral d’El Paralelo” .
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5.3. Festes populars
De l’importància de l’apartat per al poble valencià dona conte la
grossa nòmina d’entrades i colaboradors que les toquen. Dels bous
a les cavalcades, romeries o aparicions miraculoses.., tot ben vestit
i ornat. O paròdies bèlicament historiades, fins l’esclat dels fòcs
que ho acompanyen i la música que li és pròpia o la gastronomia
pertinent i necessària, adequada al cicle o temps de l’any, que no
és lo mateix Pasqua que Nadal, Belem de troncs a la llar i torrons,
que pa socarrat, mones i tarara. La Semana Santa, entre clarins i
tambors, només pel Glòria nos retorna l’alegria amorosa a La Mare
de Deu i en sa processó hi ha un avanç de càrrega preciosista al
Corpus. Dels antics porrats i les fires de cavallets i regals per als
chiquets. Dels Milacres, vicentins i dels atres (més veïns), sí que
parlem, sabent cóm representa un milacre l’esforç de cada any i
cada poble, cada carrer o comparsa, clavaria, barraca o associació,
per a cremar-ho o gastar-ho tot en tres dies i mamprendre de nou,
cosa que pocs pobles fan com el valencià acostuma. (i a tota festa
se suma).
5.3.A. El Misteri d’Elig
Cap de festa com la de la ciutat que, també per ses palmeres,
alcança en esta manifestació sacro-lírica-festiva, històrica i popular,
el reconeiximent per a ser declarada Patrimoni de l’Humanitat.
D’ella se raona i tasta, perque el bon colaborador i veu periodística
que fon Pastor Chilar nos feen present, quan tocava. És la millor
expressió d’amor a Maria, conservada en sa música, veu o llengua
pròpia, que els valencians, tots, i ara tota l’humanitat sancera devem
mantindre, inalterable a modes, deformacions, o apropiacions
indegudes.
5.3.B. Moros i cristians
És la manifestació que últimament més s’escampa. Des de les
montanyes d’Alcoy veus ben autorisades com la de l’especialiste i
més sério historiador de la festa Adrià Espí Valdés o l’ardorosa, per
valenciana, de Josep Boronat, nos han parlat. També unes atres,
perque la festa per Ontinyet o Villena anà buscant les planes i la mar i
hui a la voreta fa niu, hivern i estiu.
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5.3.C Falles i fogueres
El misteri del fòc, quan ya se domina l’element, seguix sent motiu de
festa i adoració. Est és un tema que una revista valenciana no pot fallar i
per ad això ya se’n preocupà Xavier en peixcar a u dels més documentats,
no de bades fon el primer Secretari General que tingué la Junta Central
Fallera, al temps de ser creada. Estem parlant d’Emili Camps i Gallego
qui sobretot fon faller, resumint en el concepte valencianitat, desenfadada
obertura, purna artística, sentit de l’humor i disposició per a ficar-se en
bollits, sense saber si li arribaria per a bajoqueta i ceba. Aixina, imaginació
en posà per a crear protocols i escriure llibrets, embastar idees sobre
el paper i traure a descarregador, festiu i participat, qualsevol punt de
l’actualitat valenciana o internacional. I nos raonà sobre lo que les falles
ajudaren, passada la fosca nit, a recuperar i clarificar la valencianitat, des
d’aquella falla del “moniato” quan el torejaren simulant que sempre estava
pel mig -“Ganas de estorbar” li penjaren també- ad aquell governador
civil, per a traure a ballar la Senyera i usar la Llengua Valenciana. Este
Camps si que fon defensor de la norma pròpia, des dels mateix estatut,
el faller que ell impulsà.
També d’assunt tan popular raonà, fent història del Gremi d’Artistes
o dels Llibrets de Falles, Josep Pelejero, a lo qual dedicà un llibre molt
interessant qui, darrere d’Adlert, fon l’autor que mes comunicacions
firmades aportà. I a més fullejant planes vorem esguits fallers,
referències i notes que sobre elles és natural que apareguen en una
revista valenciana. Per supost que cada any se dona detall de cóm se
celebren.
5.4. El pensament polític valencià
Murta, que mai feu política de partit, sí que recomanà patriotisme
en tots els llocs, per lo qual, creent a Miquel Adlert, i fent-li cas a Max
Aub i als millors pensadors, la revista prengué l’antorcha per a inflamar
cors, obrint ulls i allumenant voluntats. Perque estes s’involucren en les
estructures i actuen, com tots els hòmens i les societats deuen de fer,
en este cas per a intentar millorar-les, valencianisar-les i fer-les més
lliures, per més informades, formades i conscients.
I la veu del mestre, de l’estratega, de l’home dret, format en el dret,
com a demòfil i patriota -que res més digne hi ha que estimar-se els
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pares i la naixença-, la veu neta sonà. La del juge que patia per ser
just, sabent que no podia tremolar-li la llengua al proclamar sentències,
ni refugir-se’n en la perea de determinar-les. Ací escrigué també baix
el nom de Justus. I en la revista fon l’espenta, aportant documents
desconeguts imprescindibles, que ell, metòdic, havia guardat, i
administrant-nos raonaments ben fonamentats de doctrina patriòtica,
pero fent-se refermar pels juristes i foralistes, com N’Eduardo Chulià
Vicent, qui nos donava raons de dret històric i aplicació de lleis antigues
i actuals i nos fea conéixer ”El concepte de fur”, o cóm s’organisava
administrativament Valéncia ans de lo d’Almansa, en tot respecte als
municipis i drets del Regne lliure que érem. Com igualment el Dr. Simó
Santonja, decà dels notaris i home embegut del dret valencià, sempre
procurant la recuperació de la llei que nos pertoca, per història i ètica,
fea comparativa actualisació d’ella, observant que “els Furs” en tantes
puntualisacions migevals, ben útils per a son temps, no podrien servir tal
qual, sense posar-los al dia de forma exhaustiva, perque si mai ningú s’ha
deixat tallar una mà per gust, per eixemple, hui seria ací impensable tal
foralisat castic, per més llei que recuperàrem. I no me deixe al catedràtic
de Dret Polític i acadèmic, constant i vehement Prf. Joan Ferrando Badia,
qui en moltíssims artículs de la pròpia especialitat, feu senda retraent
i refermant la denominació, territorialisació, caràcter d’independència i
estructura autonòmica, sempre en el llibre en la mà, per a interpretar tot
lo que es determina i llegisla, per a fer viable una bona convivència.
5.5. Història i Art
Professionals de l’història passejaren son saber per les pàgines de la
publicació, prestant-li esquelet i costellar fonamental i podem destacar
les aportacions dels professors Julià San Valero Aparici, Felip Mateu i
Llopis, Adrià Espí Valdés, Vicent Castell Maiques o Miquel Llop Català,
este enormement profitós i prolífic per a escriure. Tot divers i necessari,
al marge de lo que ya hem resenyat o en acabant desgrunarem en
epígrafs més detallats. Del personage que fon Felipe Mª Garín Ortíz
de Taranco parlà Miquel Àngel Català Gorgues, perque, com molts,
ell degué ser alumne. De Vicent Gurrea Crespo, Ramon Ferrer, Maria
Àngels Belda, Alfons Vila, Antoni Atienza, etc., tots ells fent pedagogia.
Si ataüllem ses pàgines trobem treballs ben bons, descobrint fonts
històriques i documentació, com els firmats pels mateixos directors
de la revista, Sentí, Casp o Adlert (este des de febrer del 80 fon
subdirector); els que més proliferen són de redacció, sense firma, o
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de molts colaboradors, prests en anunciar, a través dels plecs grocs,
escrits que són base en la que el poble valencià descansa sa pròpia
essència, tant com facilitar la denúncia de les maniobres d’anexionisme
que la desdibuixen. Per lo dit Murta deixa una història que convé tindre
presente.
Igualment aguaita des de ses pàgines l’aire tan valencià de l’art,
quan retrau exposicions, convida a raonar als artistes -molts dels
entrevistats majorment per Maria Jesús Coves- compositors, músics,
cantants, pintors, escultors... i entre tots fan història de l’art valencià.
Element del que devem sentir-nos marmessors, per als nostres hereus
valencians i no podem cedir baix un atre nom ni marca.
5.5.A. Arqueologia
“Les arrels del poble valencià” en Josep Aparicio, iberiste i
arqueòlec, me fan intentar i dir be, quan li pose al Dr. Aparicio Pérez el
títul d’iberiste davant de sa pròpia calificació professional d’arqueòlec,
que per a mi lo primordial és lo que em tiva l’ànima i lo segon allò que
em permet alcançar les garrofes. I em pose com eixemple, perque en
mi l’escriure és fonamental i lo secundari “omplir llibres...”, (d’encàrrecs
de teixits vullc dir, en lo qual guanyar-me la vida). Ya tindrà temps ell de
corregir-me si Deu vol i no li pareix be com l’enfile.
Pero ha segut una constant la seua, a l’espigolar sobre les nostres
arraïls, que tenen amplíssima base en este poble ibèric, que torna
a rebre son nom passats els temps de la seua ocultació, mes que
li’l donara a la península. Buscar i divulgar la cultura del qual, que
és més intuïda, i segurament impregnada, que descrita, en moltes de
les nostres costums, al marge de lo que per ad ell parlen les grafies,
objectes, fonaments de construccions i reductes que ha escarbat,
cernent la terra en ses mans de llaurador i apartant les grances del
garbell, perque la terra mai enganya.
5.5.B. Arquitectura
Sobre arquitectura, historiant, refermant i divulgant el patrimoni
monumental o l’art valencià, defenent-lo, se parlà sempre i per distintes
veus. Concretament la d’un docte arquitecte: J. A. Carrión Gascó, que
sí que sap de barraques perque n´ha fetes de ben bones i no digué
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res d’elles, perque escrigué sobre l’Almodí. Qui sí que nos feu uns
artículs sobre “La barraca” com a símbol de l´arquitectura popular
foren Vicent Xavier Navarro Pastor, arquitecte tècnic, en colaboració
de la filòloga Ampar Díaz, quan els dos treballaven en les catacumbes
de Lo Rat en el diccionari. També serà just dir que Enric Calvo, feu
alguna colaboració, refermada en apunt gràfic a línea, de certs edificis
emblemàtics com són “El Micalet” o “Santa Caterina”, “Sant Pio V”, “El
Palau de Cervelló” o “La Beneficència” en ses versions de museus, etc.
I Guillem Sanchis unes reproduccions a l`aigua impagables.
5.5.C. Numismàtica
No conec cóm de sabedors poden ser de l’afició que Miquel Adlert
tenia pel coleccionisme en general i per la numismàtica en particular,
perque allò li permeté atesorar un monetari d’incalculable valor per als
estudiosos, que generós llegà al Museu del Patriarca, pensant que
seria el millor modo de que els valencians el tingueren a mà, estant
ben conservat. També al tema se dedicaren un artícul seu i un atre de
Rafael Petit, tota una autoritat en la matèria.
5.5.D. Música, dansa i folclor
De tot açò nos raonava el Prefecte de Música Sacra de la S.I.C.M.V,
organiste i professor, musicòlec, a més d’ilustre acadèmic i amic,
Rvt. Dr. Josep Climent Barber a qui se li deuen moltes publicacions
recuperadores de la valencianitat musical “A cascú lo seu”. Nos
digué un dia, ya cansat tants mesos d’omplir pàgines, parlant-nos de
gravacions i edicions, d’òrguens històrics i dels qui els tocaven, a l’aire
de la mancha (ací en Valéncia, no en cap Ciutat Real de la Mancha). Nos
raonà dels històricament famosos compositors casolans o forasters,
clàssics o barrocs, concertistes de película (i mai de Rodrigo, quina
casualitat), de polifonia o dansa, del Misteri i de la forma misteriosa
com nos dissimulen lletra o pentagrama.
També se tenta al folclor i... al ball sa i tradicional, que d’això ne sap
a manta Mª Teresa Oller una de les més grans folcloristes valencianes,
colectora dels Jocs dels chiquets, que igualment han segut tocats
per Melià. Gil Barberà, Zarzo, Perales Alcover... per ells sabem més
del cacherulo, farolet, tella, corda, caïcos (cartons en el meu poble),
trompa (trompina en el meu poble) guà (boletes en el meu poble), en lo
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qual cadascú pot recordar un atre temps i distintes maneres, divertides
i barates de jugar.
Ací se’n parlà, alegrant-nos, per eixemple, quan Lo Rat Penat
guanyà el prestigiós premi “Inter-Tie” en Anglaterra, o quan li oferí la
primera Missa Valenciana al Papa en Roma. Com dels èxits i la marcha
d’unes atres agrupacions folclòriques valencianes.
La música de les nostres bandes i el reconeiximent internacional
de les més famoses, que a Kerkrade, en Holanda, van a medir-se. Les
que manté Buñol “La Armónica” o l’atra, més conegudes baix l’apelatiu
familiar de “El Litro” de qui nos parlà Hernàndez Lanuza i “Los Feos”.
Com també la de Cullera, la d’Alcàsser, les dos de Llíria ya centenàries
o la Federació de Societats Musicals... de la que per mig d’una entrevista
en Àngel Asunción, el seu Secretari General, sabérem coses.
Igualment Eduart Bort o Toni Artis feren música i nos escrigueren
de música, de cançó moderna i adaptació de bons poemes.
O si pensen que també les campanes són, a més de colp d’atenció,
música, podem coneixer “Lo que no se sap del Micalet” perque Mesa
Colàs, del revolteig, toc i repic, nos fa lliçó magistral.
5.5.E. Indumentària Valenciana
És assunt que mou l’interés del nostre poble, gustós de revestir-se
per a retrobar l´arraïl, disfrassar-se per a ensajar algun personage,
històric o burlesc, o simplement per a vore qué tal li para, eixint al
carrer com si fora un atre al de cada dia. Per això, del coneiximent de
les fonts del nostre vestir tradicional, tiren la llengua i ploma, en Vicent
Ferrandis Mas, qui nos feu una série de 8 capítuls, molt digna per ad
aquells que s’agraden del purisme a l´hora de posar-se uns saragüells
o enfilar-se un jupetí, de templar el vol dels faldellins o calcular la
caiguda de la randa de les mànegues. De les joyes clàssiques nos
escrigué durant tres mesos Francesc Zanón.
5.5.F. Gastronomia
L’art de la cuina valenciana, i mes nos ve de la mà del nostre hui
ilustre decà Dr. Simó Santonja, excelentíssim amic Vicent per a mi, Tito
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per als seus mes íntims, i com ell escrigué de l’art i cuina, li fem cas, en
l’epígraf 5. IV apartat f.(lo de començar per F. ací és lletra ordinal, no
inicial de fartera) I passem a la filosofia del paladar, la seua gastrosofia,
perque és home que, de la necessitat d’alimentar-se, fa estudi en la
costum, extraent la pura sociabilitat que això comporta, ajudant al tot
alimentari. I ho fa de modo festiu, lúdic, regirant llibres i escudellers,
ensajant i documentant, com a bon professional de la notaria, les
receptes que, si nos passen goloses per la gola, a més poden adobarnos el cor. I dur-nos avant l’equip locomotriu de la pròpia caldera, sí,
pero més encara despertar-nos, en l’hemisferi cerebral que toquen,
les satisfaccions contrastades i els desijos satisfets per la llengua (en
acabant diran que no té importància la llengua). I ho torna a les mans,
que han de palpar i refer, medir, mesclar... o escriure i descriure tantes
sensacions que nos alcancen un despertar de l’imaginació i nos facen
salivar, llépols.

Bo. Això, com ell té costum de dir, “s’ha conseguit”. Sempre positiu.
El saber és patrimoni de l’ànima, pero el saber menjar ho és també
del cos i ben alerta devem anar en ell, si volem aplegar a venerables
relíquies vives, per haver menjat per a viure, sabent que el goig de
menjar ajuda lo seu. Lo mateix que se sap cóm recrema i mata l’excés,
el desorde i el desgavell, en menjar, beure i no dominar el cos, en lo
qual se perden les verdaderes sensacions.... Que del molt embafar-se
ve l’enfit.
I és el cas, que en estos senzills receptaris que mensualment nos
vingué adobant, senzills per lo fàcils d’arbitrar, no per la fondària en la
que s’escabuçà per a trobar-nos l’orige, nos donava camí i pistes per a
seguir trobant, gustant i buscant. Ho feu incansable des del nº 19, si be
començà a escriure en el número inicial, sospesant l’indigestió d’una
paella de rates del Sequial de Sueca, en “un fulano català” d’allí.
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Els signes del zodíac, en tot la càrrega esotèrica que els astres
posen a les esquenes dels deus de la mitologia grega, li serviran de
gayato per a caminar mensualment cap al caràcter que determina per
la naixença, sugerint-nos la recepta que els convé i agrada, tot ben
empedrat d’anècdotes, cites, llocs i sobretot vocabulari clàssic. Quan
arriba a lo de Gèminis ¡Ostres! Me fa exclamar, si no anaren tan cares
i demanaren el millor vi de bromera natural de la terra, que també és el
més car, perque de la Champanya hui te pots beure a la llum d’un ciri
un “Perignon” i no arruïnar-te, en segons quín lloc o companyia.
I si volem vins adequats i ben recomanats. “Cada menjar el seu
vi”. Mai podrem pagar als enamorats fundadors de l’Acadèmia del Vi
Valencià (30/6/83 Nº 59) Alfredo Corral, Vt. Gonzàlez Lizondo, J.Vte
Guillem, Fc. Martínez Bermell, Vt. L. Simó Santonja i Ricardo Vicent
(als que ací detalle alfabèticament) pel gran be que nos alcançaren
a tots els valencians, estimulant-nos a valorar, en els tastadors, i
espentant els afanys per la calitat, als colliters i elaboradors, per a que
tot vinga en l’esclat de reconeiximent que els nostres caldos mereixen.
Hui està clar que el preu en el vi és pura anècdota, la competitivitat ve
per la bondat del producte duta a la màxima expressió i això necessita
plomes que ho escriguen i veus que ho sàpien cantar i, perque ho
saben fer, inclús guanyen premis.
De prosa i vers abondaren aquells també “mínims detalls” mensuals
de gastronomia historiada, des de “la cançó del llaurador” a la del
gurmet docte, que no obstant també clamà contra “La guerra silenciada
per la debacle de Sagunto”. I quan li tocaven a la porta, per a Murta,
sempre estigué dispost.
5.5.G. Quànts Gremis hi havia en Valéncia
Segons Lluís B. Lluch Garin,114 se’n poden contar, entre els sigles
XIII i XVII. I nos detalla també a lo llarc de sis mesos, les Confraries
que arreplegaven els oficis i les particularitats del bon govern dels
professionals. ¡Ai! d’aquella societat civil tan ben vertebrada, a on els
mestres artesans, la classe mija instruïda per als quefers que feen
prosperar als pobles, milloraven la vida de les ciutats, pel comerç i
l’activitat industriosa que s’equilibraven en la pujança agrícola i tot junt
posà a Valéncia, en el sigles XV o el XVIII en el més alt cim del món
civilisat.
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5.5.H. Deports
Per als deports, en mamprendre se contava en la colaboració de
“Hernández Perpiñà” la veu més coneguda dels comentaristes de
fútbol, segon germà de la saga que en Ràdio Nacional era conegut per
“Jaime Martín” i en la primera revista ya se queixava de lo que nos és
endèmic: la desatenció oficial cap a Valéncia siga en deport, siga en
estructures o cobertures sanitàries, si ve als cas. I aixina seguia, en la
manca d’ajudes l’artícul de Nelo raonant de motociclisme i retraent al
comentari i reportage fotogràfic restrospectiu a uns César Gràcia i a
Paco Gonzàlez, valencians, campeons ”indiscutibles en las categorias
500 cc, fórmula internacional y 125 cc” quan en 1959 guanyaven en el
Premi Internacional en Uruguai, havent segut, Paco campeó d’Espanya
quatre anys seguits i havent-se emportat en Le mans el tercer lloc
en el 57 i César qui als 20 anys ya era campeó. La pilota valenciana
també tingué uns magistrals comentaris per part de l’enciclopediste del
deport més nostre: Aureli López Muñoz. No podien faltar. Igualment,
per valencians, tinguérem raonaments de Colombicultura, per J. L.
Atalaya i del “Tir i arrastre” en escrit de Miquel Carbonell Reig.
6. Economia i comerç
En este epígraf ix de relleu l’aspecte positiu que respira la revista,
per eixemple quan se n’alegra donant noves, el 1 de giner del 1980,
de la creació o reversió en “Bolsa de Valéncia” l’anterior “Bolsín” de
valors, gràcies a l’esforç d’economistes, inversors i gestors valencians,
que conseguiren crear un nivell d’operacions que justificara l’alcanç
tan favoridor, per al desenroll dels fluixos bursàtils que ací se generen,
estalviant a les grans companyies la necessitat d’eixir a cotisar fòra de
casa.
Sempre se n’ocupà del Turisme l’editora, refermant les zones
turístiques: Benidorm, que ya veem a on arriba, Cullera, Gandia,
Peníscola, Alcossebre tranquil entre peixcador i llaurador o l’interior de
Castelló encara prou verge, de modo que favorira el propi coneiximent
i estimulara als mateixos valencians, que a voltes estan d’esquenes
als valors del poble del costat. Tot per a viajar per les nostres terres,
per a saber més de les particularitats, de les costums, menjars i
atractius gojosos, al millor preu. També se raonà dels inconvenients de
l’estacionalitat i la problemàtica Europea.
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De l’Agricultura i la ventaja inalcançada encara del futur Mercat
Comú, a on nos tancaven les portes. Del Port Autònom i les Jornades
del 1/11/80, fent camí per a obrir noves vies que li descobriren les
ventages d’ubicació i tradició comercial valencianes. Igual que
s’informava de les noves estructures per autopista i la necessitat de
tancar-les per a unir i fer arribar, als mercats europeus sense retart, tot
lo que la terra dona i el personal paga, si està fresc i és bo.
Dels desastres dels incendis forestals i la desertisació a manca
d’aigua, quan no nos reblix tal qual la tragèdia del 82 en La Ribera,
que inclús mereixia una portada, quan la visita de Joan Pau II s’acostà
a condoldre’s.
La tecnologia i la seua aplicació innovadora, en lo nostre com és
arròs i taronja de la mà de Primo Yúfera, o la veu de Boronat qui, com
a químic, s’atrevia a raonar del “Big Bang”, la “Bomba de neutrons” o
l’electrificació de l’energia solar, cosa que hui és una autèntica revolució
que nos aporta en Valéncia més de 5.000 llocs de treball i una font de
suministre neta i renovada.
Contràriament també fórem resò dels planys, per la pèrdua dels Alts
Forns de Sagunto, a lo qual inclús un documentat artícul del nostre
decà Simó Santonja cridava a la vergonya si ho deixàvem consumar.
De les Fires, motor de l’economia valenciana des dels 60, que tan a
sovint venien a les nostres fulles en esplet del 70 i 80, quan omplien de
treball les nostres fàbriques i posaven el nom de Valéncia en el calendari
comercial de tot lo món, per son perfil exportador.., la del Moble ya des de
l’entrevista en la del 78 a Mocholí i Medina, la de Ceràmica i Vidre des del
reportage de la 15 edició, Iberflora, portada del Nº 18, la de Maquinària
per a la fusta, La del Joguet, donant notícia cada nou any de sa visita real
a la Sarçuela, per a dur als Prínceps els regals que “Els Reis d’Orient”
els deixaven en Valéncia, la del Metal, des del 12/4/80, la fira de la Moda
(Fimoda) que prenia este camí en 12/9/80 i obria la mà als productors
de confecció, sector que tanta importància ocupacional tingué. Maicop,
Euroagro,Textilhogar i el seu repte que encara manté, per tecnologia,
Mundo Regalo, etc., no deixaren de ser actualitat en cada certamen que
se celebrava, divulgant-los. Inclús se li feu una llarga entrevista a Noguera
de Roig, president, que podem trobar en el Nº 37 . I molt important per a
la revista, era l’única publicitat institucional que se rebia.
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7. L’Acadèmia i les associacions culturals
7.1. L’Acàdemia de Cultura Valenciana
Eren aquells moments en els que més destorbava, a la maniobra
anexionista, la veu neta de la consciència intelectual valenciana i
quan més se l’intentà acallar. Pero foren les pàgines de la revista qui
gallardament defenia a la nostra hui Real Acadèmia, qui divulgava el
valor i sentit de la seu existència i la donava a conéixer com a principal
punt de referencia en el que confluïra la cultura. Apuntarem com arranc
la notificació oficial del 8 de maig del 1978 -revista Nº 1, pàg 42 de
redacció- en la que se fa saber el canvi en la denominació de l’ent. De
“Centre de Cultura Valenciana” passa a dir-se “Acadèmia de Cultura
Valenciana” tal com li corresponia en l’orde a les pròpies funcions.
En el segon número se li fa una entrevista al Secretari Perpetu, Dr.
Francesc d’Assís Carreres de Calatayud, en la que obri l’institució i
dona a conéixer el llistat de personalitats que la componen i les pròpies
funcions, recordant cóm se gestaren els inicis de la mà de la Diputació,
per a quallar oficialment en 20/1/1915.

56

Vicent Ramon Calatayud

En la revista 13 se parla de la Secció de Llengua i Lliteratura i
se transcriu l’Ortografia elaborada per la mateixa -tot el Raconet,
pàgines 39-46 maig del 79- lo qual resultava un punt revolucionari i
una fita per a l’història. Els 22 de novembre del 80 -Nº 39, pàg. 43,
l’Acadèmia, davant les insidies i els intents de dividir-la o desviar-la
del rumbo valencianisador, ix a la llum pública en un curt manifest dels
propis acorts i que diu: ”1º.- Asumir total y absolutamente la Ortografia
redactada y publicada por su Sección de Lengua y Literatura. 2º.- Dar
immediata publicidad a este acuerdo” En la revista se pot ampliar la
documentació i contrastar el tema en l’informació que aporten uns
atres mijos.
Igualment Murta parla des de que s’iniciaren dels Cursos d’Història
en Gandia, presidits en mà mestra pel catedràtic San Valero i organisats
per l’arqueòlec Aparicio, a on les veus dels millors especialistes
tingueren cada any un resonar que mereixen.
Pero quan tot es posa en dubte, dins de les maniobres
desestabilisadores, se retrau, baix el titular “El que no sap és perque
no vol” Nº 34 pàg. 5 de redacció, una aclaració pragmàtica del 21/4/75,
quan encara no estava declarada la guerra oberta contra tot lo nostre,
allí se fa una clara descripció en 5 punts de lo que representa la
geografia valenciana, cóm se denomina Regne de Valéncia, quins
són els propis símbols i perqué la llengua valenciana, sent nostra, nos
ajuda a definir-nos com a valencians. De tot açò que l’Acadèmia és, vol
i diu, tal com s’arreplega en la publicació, a l’intentar que passe al no
res, la descalificació o, pijor encara, l’absurt de personalisació en lo de
“l’Acadèmia de Casp”, tot un abisme de foscors a dissipar.
Fon també molt meritori l’esforç per part de l’associació “Valéncia
2000” d’instaurar i dotar adequadament els premis “Acadèmia de
Cultura Valenciana” que s’otorgaren dos anys, prestant relleu, tal com
en la revista s’arreplega.
7.2. Acadèmics que participaren en la revista
Tal com anem comentant o apareix en els distints llistats de l’apèndix,
un grapat d’escollits membres de la RACV colaboraren, enviant escrits.
Per orde d’antiguetat institucional els detallem. La majoria d’ells ya no
estan entre nosatres.
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Felip Mateu i Llopis †
Julià San Valero Aparisi †
Lluís B. Lluch Garín †
Rafael Ferreres Ciurana †
Vicent Castell Maiques †
Xavier Casp †
Vicent Ll. Simó Santonja
Carola Reig †
Eduart Primo Yúfera †
Miquel Llop Català †
Amparo Cabanes Pecourt
Josep Climent Barber
Ramon Ferrer Navarro
Joan Ferrando Badia †
Alfons Vila Moreno
Josep Alminyana Vallés †
Joan Gil Barberá †
Joan Costa Català †
Benjamí Agulló.
7.3. Unes atres institucions refermades
En estos sis anys se generà molt de moviment social, que aportà tot
lo que ací tractem, fent nàixer colectius concrets que s’encarregaren
de fer unes funcions, específiques. Al marge del Grup d’Acció
Valencianista, la magnitut del seu quefer en aquell temps nos desborda
i ya està recollida en l’orgue propi “Som” (per cert que estigué al nostre
càrrec del 78 al 80)
Aixina fon el silent i efectiu “Roure Valencià” qui tenia com a tasca
semanal recollir tota l’informació escrita dels diaris i publicacions
valencianes, com prensa de Madrit, Barcelona etc., per a abocar la
selecció interessada, cada dilluns des dels propis retalls a la gronsa
comuna del consell de colaboració. Allí se decidia cóm se montava un
recull i feen un plec de fulles fotocopiades, les quals al dumenge venint
estaven a disposició dels valencians en la festa del “Parterre”, barata
a la voluntat de qui les volia, o també enviades com a subscripció
informal -ben formal en l’enviament domiciliari-. Aquella idea de Juan
Higón, refermant l’iniciativa de Nieves Pinto, secundada pel matrimoni
Albacar/Coves, els Mañés, els Mazcunyán, Ricardo Ferrando etc.,
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etc., a la plorada mort prematura d’Higón, a qui el cor li fallà en plena
acció per la Pàtria Valenciana, Maria Calatayud, viuda seua, Mª Jesús
Coves, Nieves Pinto i els ya citats continuaren, pero al desaparéixer la
festeta del dumenge i fluixejar les ajudes en tots el órdens, arrematà
als dèu anys.
Amunt el Cor, grup de religiosos i seglars compromesos, encapçalats
pels mossens Alminyana, Castell i Alcón, que donaren a la llum en
valencià Els quatre Evangelis. Esta obra fon la número 1 en vendes,
se’n feren quatre edicions, una d’elles dedicada al Papa en sa primera
visita. 10.000 llibres se lliuraren en dos mesos i en est èxit de vendes
colaboràrem, aportant experiència professional i llogística des del
nostre despaig i ben alt podem dir que Josep Lluís Pérez Rosales
s’endugué la palma, gràcies a la seua dedicació i constància eficaç.
Igualment s’editaren els Propis, llibres de llitúrgia, per a la celebració
dels Oficis i majorment el Missal. És curiós observar l’emoció que
embargava moltes voltes a la bona gent, com efecte d’escoltar sa
pròpia veu íntima i familiar, pregant a Deu, quan llegien els celebrants
les llectures sagrades, tan farcides d’elements del camp o la vida diària,
tal com són en la llengua viva, desacostumada en l’altar. Llàstima que
també ací nos haja entrat la corca, alterant eixa gràcia vernàcula que
pretenia el Concili Vaticà II.
Valéncia 2000, fundada per Paco Domingo, els Trullenque i un grapat
d’hòmens del món de l’economia o les finances valencianes, pretenia
ser com un òmnium semblant als dels veïns, per a deixar-se en la
cultura prou dels diners dels beneficis que van a Madrit via imposts,
pero ací nos faltà la “gallina blanca” i l’esperit seu, perque quan toca
anar a la política, els grossos i els prims no s’ajuntaren, ni fon viable
unió i convergència, perdent-se mampreses culturals ya en marcha,
com la selecció i dotació d’estímuls a l’investigació i formació de la
joventut, temes principalíssims, igual com la gestió de teatre estable
valencià i en valencià, perque lliga i fa societat. Estos liders també nos
faltaren massa pronte.
Amics de Valéncia, fon un recuperació de “Valéncia nostra” més
preocupada de defendre, per son arraïlam internacional, el patrimoni
cultural. Josep Maria Boluda i Àngels Carnicer l’encapçalaren. Feren
reconeiximent de personalitats o institucions i anaren a l’oblit darrere
de Valéncia 2000.
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Cardona Vives era un prohom de Castelló, canonge, patriota
valencià, mecenes caritatiu i arraïlat en sa terra. Prenent-lo com a
símbol, el també canonge, docte llatiniste o mestre del tot Castelló
Josep Mª Guinot Galán, agrupà a unes escollides personalitats de La
Plana, preocupades per la cultura pròpia. Front al destarifo anexioniste
fundaren l’Associació Cultural Cardona Vives. Pronte resonà la seua
veu, fent declaracions de neta valencianitat i clamant justícia històrica,
per a unir-se al treball revalencianisador, per son amor a Castelló. Ells
integraren algun temps el Colectiu Valldaura. I hui son ben coneguts
pels seus dignes “ Premis FADRÍ”
En Elig, Josep Marín Morell, Pepe Payà Alberola, Antonia Vila i un
grupet més, treballaren per la valencianitat des del Grup Cultural Ilicità
Regne de Valéncia, Antics Pobladors d’Elig, Patronat Històric Artístic...
etc, etc. Gojaren al seu costat d’un bon periodiste: Pastor Chilar i
des d’allí tingueren veu. I encara, baix el nom de “Tonico Sansano”
continuen celebrant “Les Palmes Daurades” event anual que convoca i
prèmia a personalitats ilicitanes i de tot el Regne, ya fa una trentena.
Burjassot goja, estant tan prop o mig engolida socialment per la
capital, d’un regust agradós per la cultura, segurament alimentat
per l’ambient romàntic del sigle passat, quan certa classe benestant
anava a passar l’estiu allí i el teatre o la música els acompanyaven.
Allò permeté, mig sigle després, agrupar-se en El Piló. La pedra
emblemàtica, que tapa la boca de les Siges, fosses cavades en la roca
que serviren de graner al Cap i Casal, és el símbol que els lliura de
patir fam cultural. Domingo, Barat, etc etc., estigueren i estan treballant
dur. Han conseguit alçar-se una sèu social digna, recuperant una casa
típica dels 20, pero més que res reviscolant l’amor a la tradició en
el ball o la dansa, el teatre, els jocs populars. I sobretot la llengua
valenciana, convocant, dotant, premiant i editant ben digna lliteratura,
que fa i manté caliu per als escritors.
L’Ateneu de Paterna, volent mantindre les “cendres vives” a
l’amenaçat valencianisme, des del sí de les clavaries que organisaven
les festes patronals i majorment els seus Jocs Florals, eixemple que
fon de rigor lliterari, donaren pas ad esta societat amadora de l’art i
la cultura pròpia. Sancho, Barona... i un grapat de pròcers paterners
disposts, que sempre pogueren refermar-se, econòmicament en
la família Salvador, artísticament en Milagros Ferrer i organisativa i
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lliteràriament en Aureli López, foren capaços, quan la política trencà el
curs de neta valencianitat idiomàtica als seus Jocs Florals, de reptar
als polítics, deixant de participar, per a passar a crear ells un concurs
lliterari que hui és tot un èxit de convocatòria.

Com a Veus jóvens, podríem classificar la veu dels colectius
com Taula Nova, Joventut Valencianista, Colectiu d’Estudiants del
Regne... i les dels solistes Xavier Marí Cerezo, Vicent Sanç, J. Aurelio
Pelejero Vila, Mª A. Ramon-Llin, Amat Sapena, J. M. Vila.., algunes
més reivindicatives que unes atres com vorem per l’escrit de Voro
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López. Pero les més “constructives” foren les de Vicent X. Navarro
Pastor i Ampar Díaz, que nos ensenyaren cóm és i se fa una barraca
valenciana. Jesús Vt. Ferrer portà molt tendra prosa en “Aquelles mans
tremoloses” i també nos feu algun dibuix. Carles Recio, qui escrigué 5
colaboracions, etc.
I en lo dit, encara sabent que uns atres colectius i grups humans
per la cultura proliferaren, assegurem que feren son paper i moriren, o
uns atres que naixqueren i viuen, deixem tancat est epígraf mereixedor
d’alguna més que feixuga tesis doctoral.
Pero que ningú pense que m’oblide de Lo Rat Penat, quan tantes
hores passí en blanc per ell. Fa trenta anys ya tenia molta història escrita
i ací se retrau a poc a poc en el discurs, com va sorgint. Mereixia més
espai, pero la seua tasca està divulgada i no podem allargar-nos més.
No obstant diré que la revista fon testimoni, a conte de fer-se’n càrrec
Xavier Casp de la presidència ratpenatista, de l’enfrontament en Adlert.
-per als curiosos, “Salut i pau” Nº 21 i “Per qué” Nº 22, de giner i febrer
del 1980 respectivament.- Perque com a dos demócrates expongueren
la seua opinió, com dos amics no tardaren en reconciliar-se.
8. Despropòsits contra Valéncia,
clams en el carrer i alguna resposta política
8.1. Certs despropòsits denunciats
Tal com la publicació donà cabuda, en la denúncia de tants desgavells
com es montaren per a crear i documentar una falsa història que nos
vol anexionats i nos minimisa o ignora, a les portes de Murta acodia
la bona gent indignada per l’impudícia de prou gests i mogudes, per
a denunciar la falsetat i poca vergonya. Per eixemple en el Nº 5, pàg.
18, s’informa i demostra gràficament cóm en la publicitat de cert poble
dels comtats, les festes de “la sardana” s’anuncien baix d’una image
del Vas ibèric d’Edeta, donant-se un llustre que ells no gogen tindre.
El malintencionat oblit de les sèt paraules “de llengua latina en la
nostra valenciana” (sic) al fer-se’n identificació del colofó de la Bíblia
de Bonifaci Ferrer, per part del “mestre indiscutible” Sanchis G. en la
Revista Valenciana de Filologia, vol. 1959/1962, tret a llum per Boronat
Gisbert en Murta Nº 6, pàg.7, debatut i aclarit en posteriors.
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“La pasticeria” de l’Ajuntament de Gandia, fent tota classe
d’empastres en els premis Ausias March, que hui ya són una fita
sovintejada quasi únicament per autors catalans o mallorquins i cap
de valencià que tinga clar este concepte, en el 1979 ya feu mostra de
vassallage i Miquel Lerma nos ho comenta en les revistes, 14 i 15.
“Perqué callen Lerma i Ciscar... “ se pregunta en Nº 57 pàg, 4
des de Redacció, front a la gosadia desvergonyida de certs òrguens
universitaris mercenaris a sòu forà i mamella valenciana. D’aquella pols
consentida hui tenim el fangar idiomàtic, que dut als juges s’empastra
cada dia més, gràcies a la covardia o colaboracionisme polític.
I per a no fer més llarc este desagradable capítul, únicament comentar
la charlotada d’una volta en carro, Nº 4, pàgina de Milo, sentint-se
gossos que pretenien marcar el territori alié, pixant fòra de sa casa,
en la nostra, per a vore si alcancen uns “països” d’enrònia permanent.
Pero en Sant Rafael a la vora del riu de la Sénia se topetaren als
carreters de Chert, experts en prendre del morro als animals i girar-los
el sentit de la marcha per a que tornen al pesebre. I clar, no passaren
el riu. Pero com les manies no les curen els meges, ni les cabuderies
se remeyen tan aïnes, pronte els gossos invasors se disfrassaren de
pelegrins, per a fer una atra volta i quan arribaren a la Mare de Deu se
trobaren les portes tancades.
8.2. Clams en el carrer
Quan la llei del silenci pesava tant sobre molts valencians, ignorant
el malestar que patíem, engolint-nos en vore la gallardia en que se
nos reptava, insultava, menyspreava o anexionava a uns suposts
indesijables, la gent al remat havia de saltar i apenes necessità la més
mínima purna de fòc.
Les manifestacions que yo he vixcut:
-.¿Per qué la concentració el 5 de juny 1978 en la Plaça de
Bous? Fon el 3 de març. La televisió única, des de Prado del Rei en
Madrit, nos llargava tot lo que volia i ací a engolir. A mig dia, emetent
des de Miramar “La hora quince” nos enviava son mensage en clau
catalana i aquell dia, en mala hora perque complia anys la mort del
nostre més gran poeta, Martín Ferrand se li ocorregué parlar-nos “del
poeta catalán Ausias March” i a molts dels telespectadors se nos feu
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el dinar agre. Aquella vesprada, sent divendres, en Lo Rat Penat se
celebrava una de les charrades del dia que semanalment tenien lloc.
La catedràtica Maria Àngels Belda, natural d’Ayelo de Malferit i en
molts anys de “dicència pedagógica” segons ella, raonà i molt be dels
moriscs i quan acabà li aplaudiren, pero un servidor demanà la paraula
per a preguntar si molts havien vist el despropòsit usurpador de la tele.
Al respondre que sí, sense fer-li massa cas al President Beüt que volia
tancar la sessió i anar-se’n (per la nit i als seus huitanta sempre tenia
presses), yo preguntí si Lo Rat, que era una autoritat en la defensa
de lo valencià, anava a fer alguna cosa, perque el poble pla estaria
dispost a secundar, pero sempre darrere de les institucions. Allí s’armà
un canyaret, uns que sí, uns atres que cóm se m’ocorregué vindre a
marejar... Pero allò s’escampà i pronte s’hagueren de reunir aquelles
persones que formaven “El Consell” que posteriorment devindria en
Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valéncia. I el rum-rum
anava pel carrer. Per a la semana venint ya se nos digué allí mateix
que en el Círcul Aparisi i Guijarro estaven els representants d’aquell
“Consell” que elaboraven una protesta i demanaven una rectificació.
Recorde com si fora ara al periodiste Bernat Bono i Barber, llegint-nos
l’escrit que anaven a lliurar per a les autoritats i els mijos, i dir-nos que
en allò acabava l’acció prevista per les entitats, quedant tot lo món
lliure de fer lo que creguera convenient.
Solien ser molt obertes i participades aquelles reunions. Yo estava
prou arrere i sense massa ganes d’obrir la boca, pero com al remat,
escoltant a uns i als atres et calfes vaig dir:.-Che, ¿per que no fem
una tancà en la Generalitat?- pero com ningú fea mostra de res, ya
era prou tart i el personal estava anant-se’n, pensí que la meua eixida,
recordant les mogudes sindicalistes, tal volta esplayada sense pensar,
quedava com eixes coses que s’ouen com si ploguera. M’estava posant
la jaqueta quan u venint del carrer m’increpà. -Tu, ¿no havies dit que
nos tancàrem en la Generalitat? Puix allà van tots i no saben ni qué
faran...” Era entre dos clarors, pero a mi se m’acabava de fer de nit.
-¡Pero home, això era per a pensar-ho i preparar-ho...! Ixquí corrent i
la gent encara m’espentava -”ves que ya van per davant” Reconec que
sempre m’agrada estar en segon lloc, pero també que no he tingut
habilitat per a escórrer el bulto i allà que me tens. Arribant a la porta que
mira a Sant Bertomeu, molt de personal a l’entrada, que diuen que no
deixen passar (¡gràcies a Deu!). La gent m’obri pas i puc acostar-me a
la cristalera a on pensava dir que nos en anàrem a casa, pero me fan
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observar que n’hi ha algú dins, que me reclama..., yo alce els muscles,
pero al remat u d’aquells grisos policies, que raonava en els de dins,
espenta un poc la porta, que anteriorment havia tancat en força, ara
per a deixar-me passar a mi, perque aquells li havien dit que era yo el
responsable. Entrí per a aclarir que tots érem poble pla, i que indignats
per lo que se consentia contra la personalitat valenciana, sense pensarho més, decidírem tancar-nos i que el President preautonòmic (Albiñana)
nos escoltara. Aquells policies, secs pero sense forçar-nos, intentaren
fer-nos desistir, argumentant que allò era la Diputació Provincial, no El
Consell Preautonòmic. Pero nosatres insistírem en que no eixiríem si
no era a la força. Estàvem front a l’estàtua de mabre blanc del ballester
que, davant de la la Senyera, la defén, darrere el passamà de l’escala i
apenes una pobra pereta nos allumenava. Els guàrdies s’afanyaren en
tancar les portes que hi ha darrere de les de cristal i es retiraren, la gent
des de fòra, en no vore’ns començà a cantar l’himne i a animar-nos, cosa
que no deixà de fer tota la santa nit. Intentant, quasi a palpes ubicar-nos
o refermar-nos per allí, u entropeçà i trencà un cristal.., l’esglai del colp
fon per a tots, inclús per als policies que entraren prests a no sabien
qué... encara com el seu cap, que acodia rient-se nos tranquilisà -¡ya
se ha vuelto a romper ese cristal! Ayer que lo cambiaron.., pero no
cambiarán de sistema, no..- A tots nos entrà un riure nervioset, mentres
ells tornaven a son lloc, dins l’oficina tancada.
Érem sèt persones, Santiago Bayarri, Pepe Ahuir, la muller de
Benet, en els seu fill i filla i Sr..(trencador del cristal i nerviosíssim)
i un servidor. Al sendemà era l’aniversari de la chiqueta i sa mare,
per a poder celebrar-ho, acompanyada dels dos menuts havia anat al
mercat a per recapte i aprofità per a acostar-se per Lo Rat a vore qué
passava. I ells foren dels primers en tancar-se. Gràcies ad ells que
nos repartiren el quemenjar que duyen en la cistella, sopàrem alguna
cosa. La dòna només demanà que per favor avisaren a Levante, que
era el diari en el que son marit treballava de cap de taller, per a que
no s’estranyara en no vore’ls al tornar a casa quan acabara la tirada
d’edició. Benet sempre fon un valencianiste cabal i també acodí a la
porta per a animar-nos i dur-nos el diari en una nota d’alcanç, en lloc
de retirar-se a descansar.
Hauria passat un bon temps, quan des de dins vingué el President
de la Diputació Sr. Carrau insistint-nos sériament per a que nos en
anàrem, pero davant de la negativa se n’anà ell. Per una finestra baixa,
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a la que des de fòra eixamplaren un trencat en la malla de fil d’aram
gros, nos véem un poc, comprovant quanta gent s’havia acumulat allí,
pel sistema de la cadena telefònica. Al remat nos passaren café, de la
cafeteria d’enfront que no tancà. No paraven els cants d’ànim i acodí
força pública que en vore a la gent pacífica guardà distància. Per la ràdio
ya s’escoltava la notícia a nivell nacional, tal com pel forat comprovàrem
acostant-nos una ràdio. Ya a la matinada tornà el President Carrau,
molt amable i acompanyat del Diputat Delmonte, qui nos entregà unes
poesies patriòtiques del germà Pere, fent-nos costat i obrint les portes
fosques deixant les de cristal, en lo qual descansàrem de la tensió,
perque realment no sabíem ningú qué nos podien fer. A través de
l’agència EFE la notícia circulà i tot lo món sabé que els valencians no
tolerem que uns veïns se n’apropien dels nostres personages ilustres,
ni de que pretenguen avassallar-nos en cap d’aspecte.
Al sendemà desfilà per allí Emilio Atard (a qui ya se li carregava
l’esquena molt a dreta, segons observà Bayarri), i algun polític més,
mirant-nos com a chiquets que destorbaven la sesta als majors.
D’Albiñana o dels seus ningú. Mijos de comunicació directament i
per teléfon demanaven la nostra opinió i nosatres insistíem en que el
silenci de tots deixava als veïns del nordest fer camí en contra nostra
i tota Espanya devia saber qué nos començava a passar. Una volta
conseguit això no tenia més motiu el quedar-se allí i decidírem que a
migdia eixiríem. La nostra agradable sorpresa fon l’enorme cantitat de
gent que nos aguardava i els centenars de senyeres que flamejaren
a l’aire als vítols valencians, mentres entremig d’aquella massa
contenta arribàvem a la plaça de l’Ajuntament per a dissoldre’ns sense
problemes.
L’únic problema el tindria yo, en aplegar a casa. La meua muller i
els quatre chiquets en L’Eliana, aguardant-me, sòrt que li tinc inculcat,
per la meua professió d’anar pel món, que si no hi ha notícia, és bona
notícia.
La protesta conseguí que se donara un espai de rèplica en
televisió, i crec que foren San Valero, Simó, Juanto Manrique i... els qui
puntualisaren el tema, pero com l’intervenció no agradava, a continuació
pegaren i emeteren uns parlaments de Pere Gimferrer, Moragón ...? i
no sé qui més retrucaren, defenent un supost dret català a fer seu al
poeta nostre, sense més vergonya i com deixant triumfador al de sa
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casa. (una bona amiga periodista sempre me dia que no obligara a
rectificar, perque allò al remat me perjudicaria més).
Seguíem descontents els valencians, perque se nos pretenia
impondre una bandera que uns atres tenen per seua; un nom que fa
suma al seu anhel anexioniste; una llengua que pert sa identitat de
valenciana, per a ser repeu en el que refermar la seua tan desmedrada
d’història lliterària... I es decidí eixir al carrer a reivindicar lo nostre,
pero l’inexperiència aconsellà millor fer una concentració en la plaça
de Bous. Aixina se feu la del 5 de juny (Murta 2), any 1978. Lo més
impressionant fon vore “la cadira buida” que el polític, de trist recort i
efímera vivència presidencial, pergué l’oportunitat històrica d’ocupar.
Allò fon el primer misteri del rosari de manifestacions que, en la revista
ben be se recullen, com en tots els mijos, per lo que yo afegiré les
pròpies experiències.
-¿Vingué o no un barco de mallorquins, a fer costat en la
manifestació del 12 de maig del 79? És una pregunta que me feren
pel temps, perque en els mijos arribà a circular tal comentari, que fon un
bulo d’algun personage de pes. Perque, vindre, sí que vingué Martorell,
este bon home de Palma, qui fundà allí un Círcul Mallorquí reivindicatiu
de tot lo insular que se’ls estava furtant a grapats. Es queixava de
que estaven molt avassallats per la llavor de “S’Obra Cultural Balear”
montada pels Moll i gojant d’un tinglado financer per al pancatalanisme,
com el d’E. Climent ací, en mes tentàculs que un polp. I vingué a soles
l`home, perque prou a soles se trobava allí, segons me confessà un dia
que aní a visitar-lo. Aixina que ¡no hi hagué barco de mallorquins!, per a
eixir en nosatros al carrer a reivindicar els símbols. Pero sí una treballosa
organisació des del despaig de VIGOLISA, anònima de Lizondo, a on
se reuní La Coordinadora. I des de la Plaça del Dr.Landete, lloc social
de Grup. Allí s’estàvem nit i dia les vespres, preparant-ho tot. El dijous
anterior aparegué un personage de certa edat i bon port, que s’identificà
com a Barrera de llinage i manifestà sa afecció republicana, oferint-nos
vint mil duros per a difondre l’acte. Pronte els Albacar i un servidor
montàrem una pàgina sancera, en una forta crida, que ara no guarde i
que, com tot, degué fer son efecte, perque al remat el personal ixqué al
carrer i els valencians nos trobàrem.
En la portada del Nº 12 se clamava “¡Ya no importa l’opinió ! ¡Ya
no importa l’història! Perque els polítics “llançant l’historia al fem i
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sense preguntat al poble” estaven decidint quina volien que fora:
quatribarrada la bandera i divulgada com catalana. Paraval edità el
llibre de Juanto Manrique sobre la Senyera i les postals de “Valencians
al front” de la República, per lo que el personal n’estava advertit i
dispost a moure’s.
Ad estos actes sempre he preferit acodir fòra de l’organisació i
capçalera. Fent grup, primer en els meus bessons de sèt anys (en
les posteriors ya m’acompanyaren els tres majors i en les últimes
inclús la chiqueta), pero me comboyava en Nando, Hèctor, Pelejero
i un grapat de jóvens del meu poble per a dur la pancarta, en tabal
i dolçaina, per a tocar ”l’entrà de bous”o corejar “¡Vallaïns, moros o
cristians, sempre valencians! I segur que molts de vosatros tindreu les
pròpies anècdotes, per a empedrar l’història que al manco nos guanyà
la Senyera i demostrà que el sentiment del carrer és naturalment
valencianiste. I Albiñana dimití.
.-Cóm fon el no aprovar l’Estatut Valencià el 9 de març del
1982? La revista 44, du en la portada, sobre un fondo de La Senyera,
una image dels “intelectuals valencians” que foren rebuts per Calvo
Sotelo cap del Govern, per a fer-li entrega del document de petició d’un
‘Estatut valencià sense dubtes... Pero en la mateixeta, pàg. 21, hi ha un
artícul de redacció que no té desperdici: “L’ESTATUT DEL REGNE DE
VALÉNCIA, NO S’APROVÀ EN LES CORTS”. Foren els vots contraris
dels socialistes valencians, els vots dels 9 membres d’UCD agrupats
en Fernàndez Ordóñez i els 3 ministres que en tota frivolitat feren
fugina per a premiar al catalanisme, que ya no engolia lo de Regne
etc., qui ho impedí.
De tal empastre eixiria el cedir a l’híbrit nom de Comunitat
Valenciana, deixant clara la Senyera i posant el nom d’Idioma Valencià,
que posteriorment hem vist cóm se’l salten, perque se perdia la majoria
per a traure en Madrit els assunts de clara valenciania, que no foren
agradables a Barcelona. I sí, quan s’aprovà l’Estatut, la redacció del
Text del Diari Oficial és la nostra, tal com figura en l’apèndix groc que
acompanyava la revista 48. Pero a penes fins que la Conselleria passà
a mans socialistes, perque ells es montaren a més una Llei d’Us en la
que abusaren de colocar a “comissaris llingüístics” que encara suren,
sense que tinguen por de perdre el lloc, per ocupar-se’n d’enfosquir la
valencianitat idiomàtica.
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Des de que Cebrià Ciscar reballà al carrer als mestres valencians i
s’assentà la seua estratègia catalanisadora, moltes foren les protestes.
Un atre Manifest més complet de Lo Rat Penat, comunicats de les
associacions valencianistes, denúncies de pares etc. Fins que al remat
s’ixqué al carrer, per la llengua. Els del meu poble cridaven al passar
pel Micalet, baix del balcó del Conseller, per si aguaitava ¡”Cipriano.
Cipriano! i en la remor del carrer resonava “¡ano, ano, ano... ! I en allò
nos quedàrem, a pesar de les manifestacions.
8.3. Alguna resposta política
Hauríem de posar de relleu l’esforç d’algunes personalitats que
des de la política feren lo que saberen, pero no acabaríem mai de
sospesar quí més, quí manco. Sigam generosos i per una atra banda
indulgents, pensant que tot lo món actuà de bona fe, perque si entrem
en els personalismes i els carreguem lo molt que destorbaren podríem
caure en el perill d’exir massa descarregats i, si tots tenim dret a la
part positiva, també de lo negatiu alguna cosa nos pertoca.Toca. No
insistirem i manco en noms, en els qui tant de mal nos deixaren sembrat,
per no fer-los propaganda ni empudegar més. Pero també hi hagué
qui, sense més bagage que el compromís social i jugant-se el prestigi
intelectual intentà des de la política forçar a que els polítics actuaren
com a valencians, lo qual si no se professionalisa crema massa. Pero
per a mostrar alguna cosa de les que la revista recull, donarem tres
notes. La primera, com a respota a una pregunta interessada feta
pel bon valencianiste Ramón Garcia Hernández, a Claudio Sánchez
Albornoz, el gran historiador republicà en l’exili, denunciant este el 4
de febrer del 1979 lo que ya sabem, la noblea patrimonial de Valéncia
i la gola fagocitària del veïnat.
La segona és de Monsonís, segon President preautonòmic i mes
que poguera ser forçada pel fort ambient que regnava, l’havia d’airejar
Murta per a sumar a favor de lo nostre, quan este felicita a Pujol per
alcançar la Presidència en Catalunya, i se n’aprofita per a fer-li detall
de lo que hem segut i volem ser els valencians, geogràfica, històrica,
culturalment, pero sobret idiomàticament, pregant-li que li deixe al
nostre poble “resolver las cuestiones que son propias por si mismo” .
Llástima que front a Madrit, a qui Barcelona sempre sap pressionar en
contra nostra, no actuara de la mateixa manera, lligant ben lligat el tema
idiomàtic, per a que no li desferen lo que apenes embastà poregós.
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La tercera fon una declaració pragmàtica de Broseta, el 24 de
setembre del 80, Murta 28, quan deixant-se de veleïtats polítiques,
actuà com a valencià, conscient del be que allò podria reportar-nos,
responent en el Senat a les interpelacions socialistes del perqué en
el Decret de Bilingüisme 3/8/79, no queda patent cap de “pertenencia
inequívoca del valenciano a la misma unidad idiomática de las
restantes modalidades de la lengua..” Devia estar escrit en la seua
estrela. Les llògiques aspiracions que poguera tindre, per a ser un futur
President dels valencians, degueren chocar en els interessos de tot el
nort peninsular i uns apuntaren i els atres disparen, i com sempre els
valencians nos aguantàrem.
Conclusió
1er Murta fon la manifestació, activa i permanent del patriotisme
que treballa, simplement informant en veritat, fent reivindicació
documentada.
2on El retraure-la hui no té més missió que llevar-li la pols a tant
de valor valencianisador, per a que les arnes no es mengen el digne
treball fet i sempre abellixca continuar-lo.
3er El desig de que acodim a la vera font es basa en la confiança de
que, trobant-la, aprofitarem el cabalós magnar que nos identifica, lo
únic que podrà asseciar als assedegats, que ho son forçosos, per por a
l’intoxicació cultural que patim. Les grans manifestacions, despropòsits
o grosses denúncies són història. La veritat es llum, l’aigua neta claror,
la claritat camí, el camí esforç, l’esforç premi. I el nostre més gran
premi ha de ser i és Valéncia.
“Devem ser nosatres, i no uns atres, els qui proyectem la manera de
viure valenciana en el futur” digué el nostre decà, q.e.p.d. professor San
Valero, com a mantenedor del centenar del Jocs Florals. Si prenen les
nostres autoritats, este ben noble i pràctic desig -com diu l’història que
se manà fer un 29 de juliol del 1494 temps del Rei Ferrando el Catòlicdeurien escampar l’idea per a que causara efecte. Yo el repetixc ací
ara, perque no tenim al “trompeta Artus” que faça la crida, per a que tot
lo món, sabent que nos estan colant moneda falsa, no prenga al canvi
“menut” d’uns atres regnes i comtats veïns, perque va perdent valor el
Real que s’acunya en Valéncia.
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Capítul d’agraïments
Primerament a l’amable concurrència, per a mi volguda tota i que,
en molts casos, goja de personalitat ben reconeguda per tots. Per
haver prestat calor i atenció al meu discurs, salvant les costeres i els
peravalls. Perque intentant que aportara nivell acadèmic, per moments
se feu correjós de conceptes o també massa coloquial, en allò de
guanyar la complicitat amical que una llarga charrada precisa. Gràcies
per la vostra presència i paciència.
A la meua família, muller, fills i nets principalment, a qui reiterantlos estos pensaments, a més els he furtat un temps d’atenció. Com
als amics més íntims a qui els he donat la llanda en tota franquea.
Disculpes.
Gratitut abundada als Excelentíssims Decà Honorari Sr. Lladró
per propondre’m com a candidat i Decà actual Sr. Simó per fer bona
la proposta i a més respondre’m en la gràcia carinyosa de la seua
magnanimitat verbal. Als padrins que m’han acompanyat a l’estrado,
als acadèmics que al primer envit gentilment signaren en positiu la
candidatura i a tots, novament, per acollir-me afectuosos.
Als colegues, professionals, escritors i membres de la Secció de
Llengua i Lliteratura. En especial a Daniel Sala i Aureli López, pels
consells, ajudes i repàs. Ells han estalviat els propis erros i el meu
torpe teclejar.
A na Violeta Montoliu i en Josep Lluís Medina, per cuidar-se’n de
cada detall. I al Sr. Gómez fent cap del personal de casa, cadascú en
son lloc i tots a punt en el moment precís i fent córrer la novetat que
ara celebrem. Gràcies.
Com de bestreta, les done a qui el dia de demà, aguaitant a la, per a
mi preciosa, informació que s’acompanya, tinga la melsa de llegir-me.
¡Gràcies!

.

Contestació de
l’Excelentissim
En Vicent Lluís Simó Santonja
Acadèmic numerari. Decà de la RACV
Salutació.
En la primavera d’hivern de 1238, pot ser un dia com hui, Jaume I,
que volia un Regne de Valéncia independent i lliure de l’acossament
d’Aragó i de Barcelona, dictà per al Cap i Casal una Costum, que en
IX-XXXIX-LXXXVII, en sa redacció llatina ordenava: Quilibet civitatis
Valentie possit esse notarius publicus, preco corredor, sine
tributo, censu, servitio, ullo tempore facere teneatur, dum, tamen
faciant et prestent supraescriptum iuramentum.
Quan en 1261, els monges de Benifassà traduïren el llatí a llengua
valenciana, que no catalana com algú pretén, el text era este: Cascun
ciutada de Valencia pusque esser notari publich e crida e corredor
sens tribut e sens servici que a nos ne als nostres no sien tenguts de
fer null temps, dementre, empero, que façen lo sagrament damunt dit.
En este primer text llegislatiu, apareixen tres paraules claus: notari
públic, cridà, corredor, que no es definixen. Hi hauria que esperar al Rei
Martí l’Humà qui en 1403 aclarí els termes jurídics, al dispondre que
Mellorans lo fur antich qui dispon que cascun ciutada de Valencia
puxa esser corredor, ordenam que en la ciutat de Valencia e ravals
de aquella no pusca haver sino doscents corredors tan solament,
entre CORREDORS APELLATS DE ORELLA, e de coll e de besties
e de qualsevol altres noms o negocis, axi mascles com fembres;
e en les altres ciutats e viles reals sien taxats e reduits a aquell
nombre que sera ben vist al consell de aquella ciutat o vila. En
este nou text, apareixen clara, encara que no definida l’existència
diferenciada: corredor d’orella-corredor de coll, com si haguera dit, a
dia de hui, Agent Comercial-Pregoner.
I ¿per qué la diferència? El “preco-cridà” en qui el “coll” volia dir
“gola=força en la gola”, per a pregonar pels carrers i places; mentres qui
“a cau d’orella” eixercia, fea una professió distinta, la d’intermediari en
les compres-vendes entre particulars. Precisament “a cau d’orella” en
veu baixeta, per a guardar el secret necessari de l’operació mercantil.
Discretament.
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El mateix Martí l’Humà establí les condicions que devien tindre els
corredors d’orella: ans hi preferran persones bones, leals, verdaders
e de bona fama. No cal dir que tal fur parlava de “mascles e fembres”.
Vergonya per als qui ara es fiquen la medalla de l’equiparació masclefembra, quan ¡fon inventada o imposta en 1403! i aixina costa en els
Furs de Valéncia.
Eixa persona, home, bona, lleal, verdadera i de bona fama, és
professionalment Vicent Ramon Calatayud, Agent Comercial Colegiat.
Eixe cos i colege professional en Valéncia, al qual a títul “honorari”
m’honre en pertenéixer.
Pero ademés de totes eixes qualitats ne té una atra fonamental, és un
home de poble, que mai ha oblidat, ni oblidarà les seues soca i arraïls.
I bona prova la llengua valenciana, que practica normalment escrita i
oral, per a demostrar-ho ¡sense haver passat per cap d’escola pública
de valencià! Sa riquea de vocabulari és excelent, com sa fonètica...
Perdona’m, Vicent, si no faig retafila curricular, perque directament
vullc anar “a la ferida” que tu obris.
Anem a son discurs, que si dic la veritat, per una banda m’ha fet
rejovenir, tornant arrere ¡30 anys, 1978! quan comença la ventura de
Murta. Fon un proyecte valencià-valencianisador, de valencianitat,
d’edició mensual, que per milacre durà 62 números, o siga que tingué
6 anys de vida. Reconéixer ara als protagonistes, i els seus esforços,
val la pena. Perque ¿quí conserva tots els números, en ses 50 planes o
25 pàgines? Sociològicament, el present discurs es fea indispensable,
i no solament per son apèndix complet de temes i autors, sino per la
participació viva que senzillament relaten acontenyiments irrepetibles.
Al bon fi del propòsit, me permetràs, Vicent, que ho complete,
perque és història que mai he contat i ompli uns punts suspensius teus:
l’intervenció en TV, l’anterior Aitana, de quatre persones, que foren Julià
San Valero, Fermín Juanto Manrique ¡Vicent Ramos! (i este nom cau
damunt del punts suspensius) i yo. Les notícies del moment valencià
eren conegudes per Madrit i concretament per don Pio Cabanillas,
Notari, Registrador de la Propietat, Director de la Revista del Notariat i
amic meu. Ell ajudà per a que Sancho (director de TVE en Valéncia) a
les órdens de Martin Ferrand, facilitara (?) tal intervenció. Vicent Ramos
arribà des d’Alacant directe a l’Hotel Astoria i en sa pròpia habitació
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nos reunírem els quatre. Certa publicació semanal i contraria (per
pancatalanista), nos nomenà, criticà o tracta de despullar, motejantnos en sos artículs com “vuelven los cuatro jinetes del Apocalips”
Be, seguim. En tal reunió no férem sino distribuir l’orde i “matèria”
a tractar per cascú de nosatres. Anàrem a l’Avinguda de Navarro
Reverter, plovisnant un poc. Fórem rebuts pel Sr. Sancho, qui ficà
alguns inconvenients: quatre érem massa i no cabíem en el quarto.
Preguntà quí era el portantveu i tots me senyalaren; evidentment yo
no volia excloure a ningú i vaig exigir parlar directament en el Sr.
Martín Ferrand ¡a l’aparato! per a fer-li vore que, tal com m’havia dit
i concedit don Pio, tenia plena llibertat d’expressió. La conversació
Sancho-Martin Ferrand no la conec, pero entràrem de dos en dos,
en dos tandes, i a les preguntes contestàrem lo que vullguérem. El
primer en intervindre fon el Mestre San Valero, com sempre genial.
Ell ya començà per dir-li a Sancho “le advierto Sr. Sancho que en su
tiempo fuí teniente rojo” Crec que les intervencions foren exitoses,
al manco quedàrem contents. ¡De quatre valencianistes, soc l’únic
que encara vixc! (això sí, com digué el poeta castellà “puesto ya
el pie en el estribo, con las ansias de la muerte”). Arremate esta
interrupció en una anècdota. A l’acabar-se el programa, per lo
vist seguit per molta gent des del televisor de casa, vingueren
uns quants a donar-nos l’enhorabona. Un chicon en sa bicicleta:
una mà al manillar, l’atra a un bloc i llapissera, topetà en un arbre.
San Valero i yo acodírem tan just per a vore que no li havia passat
res, mes que la circumferència de la roda pareixia un huit i encara
demanà un bolígraf i un autógraf. Li firmàrem els quatre i se n’anà
content, espentant la bicicleta.
Per a una esplanació exacta del magnífic discurs del recipiendari,
queda de guia la seua taula de continguts, en els corresponents
apartats i deixant-nos unes conclusions aclaridores de les que cal
subrallar que Murta fon, la manifestació activa i permanent del
patriotisme valencià, que treballa i s’esforça per a informar la veritat i
documentar degudament les reivindicacions. Vicent Ramon Calatayud
ha sabut expondre el cabalós magnar reivindicatiu del nostre poble,
que ben segur lliurarà de set, sense por a l’intoxicació cultural, als
assedegats, de manera que, passats trenta anys no creguen ni es
deixen caure en l’engany, tots aquells que pensen que és qüestió
inventada d’acossament, perque ya la teníem present en 1978. Com
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abans, des de que Josep Mª Bayarri, pare del nostre acadèmic Nasio,
escriguera en 1932, justament l’any del meu naiximent, sobre “El perill
català”.
Acabada la primera ·banda· La segona me preocupa molt més. Vullc
dir ¿quína és la lliçó que devem dependre, d’una exposició com la que
nos ha fet el nou acadèmic?
La meu consciència particular no dormirà tranquila si no faig la
denúncia corresponent. Murta “resistí” sis anys, 62 números ¿Per qué
fallí la revista? Flexions i reflexions, com escrigué XAVIER CASP, al seu
bon entendre i comprendre. Fa pocs dies hem assistit a l’afonament d’un
atre intent de “valencianisar”. Valéncia HUI” ha tancat ”en paper” i en la
web successivament. Per falta de les ajudes institucionals preceptives,
sí, pero també per manca d’ajudes personals, individuals, de molts.
La burguesia valenciana ha donat, dona, i segurament seguirà donant
l’esquena al valencianisme. Com si no volguera saber-se’n res de
l’arraïl. ¿Raó? És qüestió d’especialistes.
¿S’imaginen vostés que fa trenta anys, per aquell temps o ara
mateix, cinc mil burguesos valencians hagueren enfortit Murta o
Valéncia HUI? El resultat no seria el que abans i ara plorem, per ser
lo que és.
A on queda el cor, l’esforç, la flama de valenciania; l’ilusió, la passió...
valencianes? ¿A on queda la revista Murta, que fea promoció, defensa
i reivindicació de tot lo nostre? ¿Només en el recort d’un discurs
d’ingrés en la RACV? Quina tristor dona. Personalment a mi me la dona
i segurament a molts de vostés, el fet de “que no pogué ser” el vore una
revista netament valenciana, que defenia la valencianitat, independent,
pero sense inventar forçades independències en un entorn espanyol i
europeu més ample i que la privaren de gojar dels apoyos necessaris
per a estar hui encara viva.
Murta digué adeu, en la cara ben alta, erta i digna. ¿Ningú té
remordiment de consciència? Tot és i deu ser ¡viva la festa!
He dit i repetixc que me preocupa la despreocupació, el fet
d’abandonar creències i conviccions gratuïtament. Sense entrar al
drap de profits electorals i electoralistes, perque eixos draps no me
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preocupen. I lo que més me preocupa és que “el poble valencià”
s’oblide, per culpa de la “traca”, de la seua arraïl de valencianitat.
¿És que dins d’uns anys, serem més “valencians” per no tindre
llengua pròpia, cultura pròpia i pàtria pròpia? Puix això volia fer-nos
entendre Murta i fallí, millor dit la mataren. Hui nos queda el recort.
Gràcies, senyor nou Acadèmic, pel recort. Que ell nos reforce en
l’esperança. Que sigues benvingut al sí acadèmic. Deus saber que
aguardem molt de la teua valencianitat. Tens ací el nostre braç i el
nostre abraç.

.

APÈNDIX
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LLISTAT MURTA PER NÚMERO DE REVISTA
Nº Més
1/maig 1978
1/maig 1978
1/maig 1978

1/maig 1978
1/maig 1978
1/maig 1978
1/maig 1978
1/maig 1978
1/maig 1978
1/maig 1978
1/maig 1978
1/maig 1978
1/maig 1978
1/maig 1978
1/maig 1978
1/maig 1978

Autor

Artícul
Presentació
Editors
revista
Valéncia cap,
Sentí Esteve, Carles
pero no melic
Sobre l’himne
Casp, Xavier
oficial de la M.
de Deu
La veritat, tota la
Adlert Noguerol,
veritat i només
Miquel
que la veritat
Narbona Arnau,
Política sanitària i
Benjamí
politisar…
Informe sobre la
Redacció
bandera
Lo de casa, per
Sereneta
als de casa
Zarzo Lozano,
L’agricultura en
Manuel
l’autonomia
Valéncia a teló
Gil Albors, J. A
baixat
Des d’un racó del
Marí Cerezo, Xavier
campus
Moxica,Vicent
Paraules noves
Climent, Josep
A cascú lo seu
A Joan Fuster se
Simó Santonja
li indigestà la
Vicent Ll.
paella
Les cançons de
Oller, Mª Teresa
batre en la Ribera
Castelló, nou pla
Arquimbau, J Mª,
d’ordenació urb.
Adlert Noguerol,
Raconet de la
Miquel
llengua
¿Ignorància o…?

Tema
Declaració d’intencions
Afirmació llengua /història
Afirmació llengua/història

Dret històric
Medicina
Història
Joc d’anècdotes
Del dret dels llauradors
Teatre
Reivindicació universitària
Poema
Música i ball
Gastronomia, politisada
Folclor
Urbanisme
Lexicografia
Denúncia filològica de certa
religiositat

1/maig 1978

Redacció

1/maig 1978

Hernández Perpiñá, El deport valencià
Actualitat deportiva
Jaime
deixat de la mà
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Nº Més
1/maig 1978

Autor
Nelo

Artícul
Campeons de
motorisme
Autonomia
cientificista

Tema
Paco González/César Gràcia,
campeons de motociclisme

2/juny 78

Redacció

2/juny 78

Redacció

El poble ha parlat

Primera concentració valencianista.
5/6/78 Plaça de bous

2/juny 78

Sentí Esteve, Carles

Els amics i les
opinions

Controvèrsia/enfrontament

2/juny 78

Adlert Noguerol,
Miquel

Contaré història

Cóm comença a vore clar

2/juny 78

Ruiz López,
Francesc

2/juny 78
2/juny 78
2/juny 78
2/juny 78
2/juny 78

2/juny 78

2/juny 78
2/juny 78
2/juny 78
2/juny 78
3/juliol 78

Acadèmia
de Cultura
Valenciana
Zarzo Lozano,
Claritat i
Manuel
reivindicacions
Ramon i Garcia,
L’ensomi des de
Anfós
la fam
Pels anys
Gafarró i soca
quaranta
A la caiguda del
Gil Albors, J. A
teló
“Qualsevol
Mascaró
paregut ab la
realitat.. “
País, Regió,
Boronat Gisbert,
Regne en S.
Josep
Guarner
Les plantes
Mansanet
genuïnes
Mansanet, Josep
valencianes
Adlert Noguerol,
Raconet de la
Miquel
llengua
Romeria a la vall
Ortuño, Mª Teresa
de la Murta
Acaba i digues
Marí Cerezo, Xavier
panera
Redacció

Fluixa en valencianitat

Nova denominació del Centre de
Cultura Valenciana, i actualisació
Els “països” interés econòmic
Poema
Fret en l’escola Narrativa
costumista
Actualitat teatral
Crítica cinematogràfica· “El virgo de
Visanteta”
Sobre la denominació tendenciosa

Repàs de botànica arbòrea
Lexicografia
Descripció de la costum en Alzira
Dificultats per a entrar en la CEE

De l’anexionisme,
El fantasma va al
(Pujol19/7/78),nos defén
congrés
Sotillo(PSOE)

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

3/juliol 78

Gafarró i soca

3/juliol 78

Casp, Xavier
Ruiz López,
Francesc

3/juliol 78
3/juliol 78
3/juliol 78
3/juliol 78
3/juliol 78
3/juliol 78
3/juliol 78
3/juliol 78
3/juliol 78
3/juliol 78
3/juliol 78
3/juliol 78
3/juliol 78
4/agost 78
4/agost 78
4/agost 78
4/agost 78
4/agost 78

Climent, Josep
Zarzo Lozano,
Manuel
Redacció
Chulià Vicent,
Eduart

Artícul
Pels anys
quaranta II
Pels cantons
Entrevista a Casp
i Adlert
Valenciania
musical
Paraules,
paraules...
De Catalunya

Tema
Soletat de chiquets pobres.
Narrativa costumista
Poema fraternal
Història viva dels personages
Manuscrit partitura de Vt.
Rodríguez
Necessitat d’unió, en retrospectiva
Solts de prensa comentats

El concepte de fur Pensament polític valencià

Carta en Serra
d’Or juny del 61
Bea Izquierdo,
“Els Pastissos
Josep
catalans”
Medea, atra volta
Sentí Esteve, Carles
entre el poble
García Agulló,
Cavallers ¿falta o
Francesc
bona?
Marí Cerezo,
Reflexions sobre
Xavier
un compromés
Adlert Noguerol,
Raconet de la
Miquel
llengua
Cervera, Emili
Toni Artis
Hernández Perpiñá, ¿Per qué falla la
Jaime
cantera?
“Crec , espere,
Casp, Xavier
ame”
Història de l’art
Sentí Esteve, Carles
valencià
Simó Santonja
Als intelectuals
Vicent Ll.
inteligents
Chulià Vicent,
El Rei D. Jaume I,
Eduart
el conquistador
“Valencia
Redacció
Semanal” -Còdic
penalRedacció

85

No al nom absorcioniste
Paròdia en dolç, ridiculisant
Teatre clàssic representat en
valencià
Cóm es diferencia quan és valencià
Dubtes preautonòmics
Lexicografia
Entrevista al cantat
Actualitat futbolística
Valencianisme i anticatalanisme
Llibre de F. Mª Garín Ortí de Taranco
Crida a la raó valenciana.
Pensament polític valencià
Retraent-li l’image d’injúria a Casp
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Nº Més

Autor

Artícul
De mi, per a la
pàtria
Katalonien
(mapa)
Les empreses en
Valéncia
Sobre el terme
REGNE
Sobre el terme
País
Les bandes de
música

Tema

4/agost 78

Villar, Rafael

4/agost 78

Redacció

4/agost 78

Ivars Moreno,
Antoni

4/agost 78

Redacció

4/agost 78

Redacció

4/agost 78

Climent, Josep

4/agost 78

Ortuño, Mª Teresa

Àngel Asunción

Entrevista al Secretari de la
Federació de Societats Musicals

4/agost 78

Boronat Gisbert,
Josep

“Big Ben”

“La Gran Explosió” /científic

4/agost 78
4/agost 78
4/agost 78
5/setembre 78
5/setembre 78
5/setembre 78
5/setembre 78
5/setembre 78
5/setembre 78
5/setembre 78
5/setembre 78
5/setembre 78

Joaquim Ibáñez
Martín
Mesa Colás, Vt.
El llenguage de
Josep
les campanes
Adlert Noguerol,
Raconet de la
Miquel
llengua
¡No, senyor
Redacció
Barceló!
Adlert Noguerol,
Juridicitat del
Miquel
Compromís de C.
L’arròs, la taronja
Sentí Esteve, Carles
i l’investigació
Chulià Vicent,
Els Furs de
Eduart
Valéncia
Carta de Televisió
Redacció
Catalana SA
Marí Cerezo,
Qüestió de
Xavier
qüestions
Zarzo Lozano,
Respons
Manuel
Simó Santonja
Repassant
Vicent Ll.
Història
Boronat Gisbert,
Bomba de
Josep
neutrons
Tarazona, Voro

Poema
Denúncia de la Semana cat. Berlín
Estudi econòmic
Denúncia a Noguera de Roig
Opinió de Martí Domínguez
Panorama del certamen

Opinions sobre Valéncia
Descripció ilustrada del mestre de
les campanes
Lexicografia
Denunciant arcaismes
Aclarint torçudes interpretacions
Entrevista a Primo Yúfera
Pensament polític valencià
Denunciant la seua intencionalitat
Ser o no ser de Valéncia
Tesis a rant del vas de Llíria
Base i evolució de la Corona
d’Aragó
Informe científic

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

5/setembre 78

Climent, Josep

5/setembre 78

Redacció

5/setembre 78
5/setembre 78
5/setembre 78
5/setembre 78

Bosch Baixauli,
Roger
Alminyana Vallés,
J.
Moltó Verdú,
Antoni
Adlert Noguerol,
Miquel

6/octubre 78

Redacció

6/octubre 78

Sentí Esteve, Carles

6/octubre 78
6/octubre 78

Adlert Noguerol,
Miquel
Boronat Gisbert,
Josep

Artícul
Mare de Deu de
setembre
Roda de prensa
GAV

87

Tema
Algemesí. Balls populars
Presentant manifest i 82.820 firmes

Por i fret

Poema

Lluís Bertran i
Eixarch

Un gran (sant) valencià oblidat

“Paella catalana” Denúncia de l’apropiació
Raconet de la
llengua
Pensem un poc
El despegue
científic de V.
Els Furs de
Valéncia
Desvergonya i
vilea professional
Sr.President
del Consell
Preautonòmic
Alfons Verdeguer
Carta a Àngel
Villena

Lexicografia
El dret a ser persona, ans que el
polític
De Primo i Forteza a la Fundació
d’Estudis A.
El seu espirit, prou desconegut
1ª Denúncia a Sanchis G. Bíblia de
B. Ferrer
Reclamant “Jornades
Ensenyament”. Cat. En universitats

6/octubre 78

Redacció

6/octubre 78

Casp Xavier

6/octubre 78

Milo

6/octubre 78

Redacció

Premis MURTA

6/octubre 78

Ridocci Miquel,
Emili

Vine, pero vine tu Poema

6/octubre 78

Redacció

VC Jocs florals

Regina, Sònia. Poeta, Villar.
Mantenedor, Primo Yúfera

6/octubre 78

Chulià Vicent,
Eduart

L’esperit Foral

Pensament polític valencià

6/octubre 78

Climent, Josep

6/octubre 78

Pelejero Ferrer, J.

Els Gojos del
Roser de St.
Vicent
Descobriments
Arqueològics en
Ribarroja

Recort pòstum de l’escritor.
Recort pòstum de l’humoriste gràfic.
Primera Convocatòria i bases del
certamen lliterari

Text “vicentí” musicat

Troballes en “Valéncia la vella”
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Nº Més

Autor
Zarzo Lozano,
Manuel
Adlert Noguerol,
Miquel

Artícul
L’ajuntament, els
6/octubre 78
hòmens, ..
Raconet de la
6/octubre 78
llengua
En la Fira del
6/octubre 78 Redacció
Moble
Adlert Noguerol,
Autonomia sense
7/novembre 78
Miquel
ànima
Valéncia i la
7/novembre 78 Sentí Esteve, Carles revolució del
teatre
Homenage al
7/novembre 78 Redacció
Pare Fullana
Català Gorgues, M. Presència de l’art
7/novembre 78
Àngel
valencià. Històric
Chulià Vicent,
Les Corts
7/novembre 78
Eduart
Valencianes
Un document que
7/novembre 78 Redacció
cal conéixer
Cervera i Grífol,
Els punts sobre
7/novembre 78
Josep
la i.
Tradició de
Mesa Colàs, Vt.
campanes en
7/novembre 78
Josep
Llíria
Les plantes
Mansanet
7/novembre 78
genuïnes del
Mansanet, J. S
Regne II
¿Qué pot ocórrer
7/novembre 78 Pelejero Ferrer, J.
en l’Almoina?
Tv. mijos
Ramon Bigné,
7/novembre 78
audiovisuals i
Rafael
d’ensenyança
Camps Gallego,
7/novembre 78
Hui.. La Senyera
Emili
Adlert Noguerol,
Raconet de la
8/decembre 78
Miquel
llengua
8/decembre 78 Sentí Esteve, Carles El Pare nostre
Nadal en l’or
8/decembre 78 Redacció
perdurable
valencià.

Tema
Previstes eleccions municipals
Lexicografia
Entrevista a Vt. Medina i Mocholí
Ensaig de lo que coneix i preveu
vindre
Canvi en l’ubicació i públic
Inauguració del bust. Jardins del
Real
Repàs històric i visió de pervindre
Pensament polític valencià
Denuncia als firmants “ per la
federació territorial”
Retrau catalanades del Conseller
preautonòmic
Relació de tocs i campanes

Repàs de botànica arbòrea
Alerta, per si hi ha ampliació del
temple i parada de l’excavació
Cóm promouen per a catalanisar
TV
Parlem de falles
Lexicografia
Reflexió sobre l’oració de Jesús
Text d’Isabel de Villena

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor
Adlert Noguerol,
8/decembre 78
Miquel

Artícul
El nacionalisme,
ara

8/decembre 78 Redacció

¡Alerta!

8/decembre 78 Redacció
8/decembre 78 Pelejero Ferrer, J.
8/decembre 78

Bea Izquierdo,
Josep

8/decembre 78 Climent, Josep
8/decembre 78 Redacció
8/decembre 78 Redacció
8/decembre 78

Ruiz López,
Francesc

Chulià Vicent,
Eduart
8/decembre 78 Sereneta
Camps Gallego,
8/decembre 78
Emili
Boronat Gisbert,
8/decembre 78
Josep
8/decembre 78

89

Tema
Una definició, de color patriòtic

Denúncia per l’Archiu de la Corona
d’Aragó
¿A qué venen els Defensa del model de llengua de
atacs...
Murta
Nous
descobriments en Noves troballes arqueològiques
Vallada
El visitant
Parodia còmica en A. March
impossible
Valenciania
Història d’un manuscrit
musical
Catalunya. Arte
Despropòsits de Cirici sobre
para el mundo
Valéncia
“Aurem Opus”
Facsímil d’Anubar
L’any
internacional del Entrevista a Gil Barberà
chiquet
Característiques
Pensament polític valencià
de les Corts...
Poli i tic
Humor sobre els polítics
Hui.. La Llengua
El català en
l’escola
L’alerta d’una
mare valenciana

Parlem de falles
Cóm s’actua en el ICE

Denúncia del pla educatiu -3000
mestresLerma Marín, Josep
Nostàlgia passejada front a
8/decembre 78
Una nit de recorts
M.
l’història
Adlert Noguerol,
Raconet de la
8/decembre 78
Lexicografia
Miquel
llengua
L’únic candidat:
9/giner 79
Redacció
Crida a votar valencianitat
Valéncia
Adlert Noguerol,
A cartes
Memòria unida del valencianisme
9/giner 79
Miquel
descobertes
ans de guerra
Digueren alguns Retraent manifestacions
9/giner 79
Redacció
candidats
pancatalanes
La Senyera,
9/giner 79
Redacció
Testimonis de Vilarreal
sempre
8/decembre 78 Hervàs, Mª Pilar
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Nº Més
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
9/giner 79
10/febrer 79
10/febrer 79
10/febrer 79

Autor

Artícul
Banderes
Sentí Esteve, Carles
desplegades...
Capdet reclama el
Redacció
retorn
També en
Redacció
Mallorca i Osca
Zarzo Lozano,
Parlem de política
Manuel
Chulià Vicent,
L’organisació
Eduart
municipal V
Des del silenci
Casp Xavier
amic
¿Era català el
Alminyana Vallés,
pare de Sant
Josep
Vicent?
En recort de
León Roca, J.L.
Blasco Ibàñez
Premi Senyera a
Pelejero Ferrer, J.
Vicent Castell
Aparicio Pérez,
Els primers
Josep
temps
Concurs de
Climent Josep
bandes de
música
Ramos Folqués
Marín Ferrer, J.M.
esforç marginat
Calatayud, Vt.
El “meninfot”
Ramon
valencià i...
Camps Gallego,
Hui.. la censura
Emili
La festa de Sant
Redacció
Antoni
Adlert Noguerol,
Raconet de la
Miquel
llengua
Redacció
Valencià:ara és
Adlert Noguerol,
Eleccions i
Miquel
patriotisme
De la por a l’odi,
Sentí Esteve, Carles
passant per la..

Tema
La vexilologia nos dona la raó
simbòlica
Visita de capdetans nostàlgics de la
mare Valéncia
Protesta de polítics per l’acció
pancatalana
Mentires contrastades per al
proyecte estatutari
Pensament polític valencià
Poema a Rafaela Calvo de Narbona
Desmentint la quimera, a través de
Teixidor
Remembrances del seu biógraf
Notícia del premi a l’investigador
històric
Les arrels del poble valencià.
Arqueologia
Notícia del certamen Regional i
Provincial
Entrevista a l’arqueòlec ilicità de
L’Alcúdia
Des de la visió positiva, front al
“panca”
Parlem de falles
Reportage beneint als animals
Lexicografia
Crida al vot valencià
Perqué del vot valencià en la
memòria.
Del caràcter valencià: sent temut, no
repugna.

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

Adlert Noguerol,
Miquel
Chulià Vicent,
Eduart
Aparicio Pérez,
Josep

Artícul
Un poeta canta a
la Senyera
¿El Consell
obstaculiza la
autonomia?
Diu D. Jaume en
la seua crònica
Jaume I,
llegislador, sabi,
humà
L’espirit jurídic
del Rei D .Jaume
Villapalos, elogia
al Rei Jaume
L’arqueologia i
els arqueòlecs

10/febrer 79

Casp Xavier

Josep Sanç Moya

Artícul en Levante glossa del
personage

10/febrer 79

Sanç Moya, Josep

De la meua
fullaraca

Evocacions lliteràries mensuals

10/febrer 79

Ramon i Garcia,
Anfós

Del vell camí

Poema

10/febrer 79

Pelejero Ferrer, J.

10/febrer 79

M. A. C.

10/febrer 79

Redacció

10/febrer 79

Redacció

10/febrer 79

Jaume I

10/febrer 79

Simó Santonja
Vicent Ll.

10/febrer 79
10/febrer 79
10/febrer 79

10/febrer 79
10/febrer 79
10/febrer 79

Zarzo Lozano,
Manuel
Camps Gallego,
Emili
Adlert Noguerol,
Miquel

11/març 79

Redacció

11/març 79

García Hernández,
Ramon

11/març 79

Casp Xavier
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Tema
Figura i cant de J. Mª Bayarri en
el 32
Artícul de la revista, Economia V.
Protestant
Cóm l’engendraren i li triaren nom.,
al Rei
Idea d’espanyolitat del Rei.
Conferència.
Respecta els pactes territorials.
Conferència
Creador d’institucions politiques
valencianes.
Mètodos i escoles en Valéncia.

Aparicio Pérez.
Nota del guardó a l’arqueòlec i
Premi Cerdà Reig colaborador nostre
Sant Miquel dels
Situació precària del monument
Reis.., incertea…
Símil taurí del panorama
Or i flama
preelectoral
Hui.. Festes
Parlem de falles
Populars. I
Raconet de la
Lexicografia
llengua
25 d’abril, la
Reflexió per a votar patriotisme
derrota d’Almansa
Carta de C.
Sobre el moviment lliterari i artístic
Sánchez Albornoz valencià
M.Sanchis
Guarner parla
Resposta a mentires publicades
de mi
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Nº Més
11/març 79
11/març 79
11/març 79
11/març 79
11/març 79
11/març 79

11/març 79
11/març 79
11/març 79
11/març 79
11/març 79
11/març 79
11/març 79
11/març 79
11/març 79
12/abril 79
12/abril 79
12/abril 79
12/abril 79

Autor

Artícul
Més sobre els
Redacció
ppcc
De Martin
Redacció
Ferrand.. lliuranos Senyor.
Valéncia, “la
Sentí Esteve, Carles
cenicienta”
Redacció
L’Òmnium català
Llombart, Blasco
León Roca, J.L.
Ibáñez i Valéncia
Característiques
Chulià Vicent,
del municipi
Eduart
valencià
Els seus primers
Aparicio Pérez,
habitants
Josep
coneguts.
Villar, Rafael
Parle de l’amor
De la meua
Sanç Moya, Josep
fullaraca
Zarzo Lozano,
Els anti
Manuel
Mesa Colàs, Vt.
Lo que no se sap
Josep
del Micalet
Biblioteca i
Pelejero Ferrer, J. hemeroteca
municipal
Passaren les
Redacció
falles
Camps Gallego,
Hui.. Festes
Emili
Populars. II
Adlert Noguerol,
Raconet de la
Miquel
llengua
25 d’abril, la
Redacció
derrota d’Almansa
Boronat Gisbert,
Sant Jordi i Alcoy
Josep
La Llengua V. en
Espí Valdés Adrià
la festa d’Alcoy
L’antipatia pel
Sentí Esteve, Carles
blau celest

Tema
De la ”Hoja del Lunes de Barna.”
5/3/79
Protesta a l’emissió anexionista en
TV Hora 15. Moguda
La mala prensa i la deixadea ¿per
qué?
Relació dels components
Semblança d’Andrés Cabrelles
Pensament polític (i Vinatea)

Les arrels del poble valencià.
Poema
Evocacions lliteràries mensuals
Relació dels anti més famosos
De les campanes i els tocs
Inauguració en una nova casa de
cultura
Miscelànea de les de l’any
Parlem de falles
Lexicografia
Dia de dol, no de celebració
El Sant i l’intervenció, arraïl de la
festa
Bibliografia documentada des del
1825
Justificant el tricolor històric de la
Senyera

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor
Adlert Noguerol,
Miquel

Artícul
Sanchis Guarner
i yo

12/abril 79

Redacció

Premis MURTA

12/abril 79

Ferrando Badia,
Joan

12/abril 79

Aparicio Pérez,
Josep

¿Països
Catalans?
La primera
població humana Les arrels del poble valencià
en la regió

12/abril 79

Chulià Vicent,
Eduart

12/abril 79

12/abril 79
12/abril 79
12/abril 79
12/abril 79
12/abril 79
12/abril 79
13/maig 79
13/maig 79
13/maig 79
13/maig 79
13/maig 79
13/maig 79
13/maig 79
13/maig 79
13/maig 79

El municipi hui

Una empresa del
XIV
De la meua
Sanç Moya, Josep
fullaraca
L’escola
Climent Josep
municipal de
música
León Roca, J.L.
Llombart
Ruiz López,
En la XV Fira de
Francesc
Ceràmica i vidre
Adlert Noguerol,
Raconet de la
Miquel
llengua
Hui no parla
Redacció
Murta
Això dels “ppcc”
Redacció
seguix..
Fontelles Toni
El 1 de maig
Ximeno
Té nom i ...
Ferrando Badia,
La nacionalitat
Joan
valenciana i ...
Unitat, llibertat i
Llop Català, Miquel
pau del Regne
Zarzo Lozano,
Han desaparegut
Manuel
espanyols
Adlert Noguerol,
La cartoixa de
Miquel
Vall de Crist
Chulià Vicent,
Els oficis reals
Eduart
Llop Català, Miquel

93

Tema
Aclariment als atacs de qui fon
amic.
Lliurament dels primers en el Reina
Victòria
Cóm s’intenta montar l’entelèquia
política

El pensament polític valencià
Recuperació de marjals. .Economia
i salut
Evocacions lliteràries mensualsAbril
Nou centre musical valencià
Acostament biogràfic a la figura
Reportage del certamen
Lexicografia
Resenya de la manifestació del 12
de maig
Insistència en unes jornades
poètiques
Anecdotari de la política
Del nom impost de país, països.
Documentació del dret, front a
l’anexionisme
Desijos units dels estatutaris dels
30
Metàfora de pilota en camuflage
pancatalà
De les terres altes que banya el
Palància
El pensament polític valencià
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Nº Més
13/maig 79
13/maig 79
13/maig 79
13/maig 79
14/juny 79
14/juny 79
14/juny 79

Autor
Artícul
Lerma Marín, Josep
Nit adins
Miquel
Aparicio Pérez,
Durant el
Josep
paleolític superior
De la meua
Sanç Moya, Josep
fullaraca
L’epistolari de J
Mateu i Llopis F.
Lluís Vives
Adlert Noguerol,
Últim raconet.
Miquel
Ara normes ACVL’hereua científica
Sentí Esteve, Carles
de Severo Ochoa
Redacció

¿Qué passa en
Gandia?
La nacionalitat
14/juny 79
valenciana
14/juny 79
Adolescència
Llar i núcleu
Aparicio Pérez,
del paleolític
14/juny 79
Josep
Superior
Independència i
14/juny 79
Llop Català, Miquel
P. del R. De V.
García V. &
14/juny 79
“Qualificada”
Fontelles A.
Adlert Noguerol,
14/juny 79
Bonifaci Ferrer
Miquel
Mesa Colàs, Vt.
Tocs funeraris en
14/juny 79
Josep
Valéncia
Adlert Noguerol,
Raconet de la
14/juny 79
Miquel
llengua
De la meua
14/juny 79
Sanç Moya, Josep
fullaraca
Camps Gallego,
14/juny 79
Hui.. Festejos
Emili
Ruiz López,
Pasqual Joan
15/julil-agst 79
Francesc
Olmos Navarro
Els pins, eixes
15/julil-agst 79 Casp Xavier
criatures...
14/juny 79

Lerma Marín, Josep
Miquel
Ferrando Badia,
Joan
Vila, Josep Manuel

Crida al Consell.

Tema
Poema
Les arrels del poble valencià.
Arqueologia
Evocacions lliteràries mensuals.
Senyes de l’investigació de l’any
1978
Normativa acadèmica
Grisolia en l’Institut de citologia
Sobre la Corona d’Aragó.
Reivindicació de Capdet
Pols del pancatalanisme en els
Ausias March
Justificant el seu dret històric, com
a tal.
Poema
Les arrels del poble valencià.
Arqueologia
Procés de les Corts de Monsó
1388-89
Humor sobre certs texts i actituts
del dia
De les terres altes que banya el
Palància
Llenguage de les campanes
Recuperació de la CH i la Y,
documentada
Evocacions lliteràries mensuals.
Juny
Parlem de falles
Entrevista al President Federació
de Judo
Gemec lliterari a rant d’incendis

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més
15/julil-agst 79

15/julil-agst 79
15/julil-agst 79
15/julil-agst 79
15/julil-agst 79
15/julil-agst 79
15/julil-agst 79
15/julil-agst 79
15/julil-agst 79
15/julil-agst 79
15/julil-agst 79
15/julil-agst 79
16/setembre79
16/setembre79
16/setembre 79
16/setembre 79
16/setembre 79
16/setembre 79
16/setembre 79
16/setembre 79

Autor

Artícul
Un poc més
Lerma Marín, Josep
sobre els Ausias
Miquel
M.
L’image de
Sentí Esteve, Carles Valéncia, turisme
i ...
Alminyana Vallés,
Beat Gaspar Bono
J.
Chulià Vicent,
Els Oficis reals i
Eduart
organismes...
Adlert Noguerol,
La Mare Deu de
Miquel
la Cova Santa
García V. &
“Qualificada”
Fontelles A.
Casp Xavier
A Carola Reig
Boronat Gisbert,
Electrificació de
Josep
l’energia solar
De la meua
Sanç Moya, Josep
fullaraca
La catedral de
Pelejero Ferrer, J.
Valéncia
Bea Izquierdo,
De Senyera vella
Josep
a “màrfega” nova
Adlert Noguerol,
Raconet de la
Miquel
llengua
Adlert Noguerol,
El nostre 9
Miquel
d’octubre
La conveniència i
Casp Xavier
els “països c.”
(distintes notes i
Redacció
recordatoris)
Ferrando Badia,
Prohibició del
Joan
terme “País”
Calixte III un
Vila, Alfons
Papa Valencià
Lanuza Chimo
A Laura
LLop Català,
Una empresa del
Miquel
XIV
Valéncia en sa
Maicas, Víctor
llum

95

Tema
Documenta la discutida actualitat,
jurats, etc.
Un reconeiximent propi, per a
estimular
Al 375 aniversari de la mort, 14 de
juliol
El pensament polític valencià
De les terres altes que banya el
Palància
Humor sobre certs texts i actituts
del dia
Poema en el seu òbit
Descripció del procés i
conveniència d’aplicar-lo
Evocacions lliteràries mensuals.
Juliol
Crònica del llibre d’este nom de
Vicent Castell
Conte d’humor-ficció, molt real
Del vocabulari inèdit
Idea de la festa de tots, pel valor de
la capitalitat
Som valencians per unes raons
clares i res més
Fugida dels “líders” republicans.
Carta contrària.
Basant-se en la Constitució.
Apunts biogràfics convenients
Poema
Socioeconomia del regadiu i ses
lleis
Apunt líric de la claror colorista de
la ciutat
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Nº Més

Autor

16/setembre 79 Pelejero Ferrer, J.
16/setembre 79 Redacció

16/setembre 79

Bea Izquierdo,
Josep

16/setembre 79 Mateu i Llopis F.
16/setembre 79

Aparicio Pérez,
Josep

García V. &
Fontelles A.
Boronat Gisbert,
16/setembre 79
Josep
16/setembre 79

Artícul
¿Quí està darrere
dels “maulets”
“La
Correspondencia
de Valencia”
El major
espectàcul del
món
La “scala de
contemplació”
Primer art
valencià, 23000
anys
Qualificada “C”

16/setembre 79

Adlert Noguerol,
Miquel

17/octubre 79

Redacció

17/octubre 79

Redacció

17/octubre 79

Boronat Gisbert,
Josep

Vocabulari
Fullana
De la meua
fullaraca
Raconet de la
llengua
Colaboració i
concessions
Fotos
manifestació
M.Aub, Azaña i
els catalans

17/octubre 79

León Roca, J.L.

“La barraca”

Adlert Noguerol,
Miquel
García, Laura
Aparicio Pérez,
Josep
Ferrando Badia,
Joan

Els valencians
churros
Ahir, amic
Val cinquantenari
d’excavacions
Més sobre el
terme “país”
La música del C.
El Patriarca

16/setembre 79 Sanç Moya, Josep

17/octubre 79
17/octubre 79
17/octubre 79
17/octubre 79
17/octubre 79

Climent Josep

Tema
Apropiació indeguda del terme,
desprestigiant-lo
La Senyera en el diari republicà el
11/8/1936
Humor-ficció del circ i els volantins
polítics al dia.
Obra d’Antoni Canals reeditada en
1976
Les arrels del poble valencià.
Arqueologia
Humor sobre certs texts i actituts
del dia
Notícia de la reedició d’esta obra
fonamental
Evocacions lliteràries mensuals.
Setembre
Del vocabulari inèdit
No a que nos prenguen per bovos
útils
I agitació per la bandera i el futur
estatut
Cóm els retrataren, el lliterat i el
polític
Un destarifo televisiu. La de Blasco
Ibáñez.
Defensa del seu dret com a tals
Poema
Les de la Cova del Parpalló
Rebujant jurídicament el terme
Estudis del seu archiu musical

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

17/octubre 79

Lluís de Valéncia

17/octubre 79

Redacció

17/octubre 79
17/octubre 79
17/octubre 79
17/octubre 79
18/novembr 79
18/novembr 79
18/novembr 79
18/novembr 79
18/novembr 79
18/novembr 79
18/novembr 79
18/novembr 79
18/novembr 79
18/novembr 79
18/novembr 79
18/novembr 79

Bea Izquierdo,
Josep
García V. &
Fontelles A.

Artícul
Encara hi ha qui
pensa que els
ppcc
Ha naixcut
“Valéncia 2000”
“La barraca”
Qualificada “m”

De la meua
fullaraca
Adlert Noguerol,
Raconet de la
Miquel
llengua
Adlert Noguerol,
El bilingüisme
Miquel
valencià
Manuel Sanchis
Redacció
Guarner ha dit...
FabregatRedacció
Verdurin
Un periòdic... “El
León Roca, J.L.
pueblo”
En novembre:
Redacció
dos fires
¿Valencianisme?
Sentí Esteve, Carles Quedar-se en
Valéncia.
Ridocci Miquel,
Anònims
Emili
Els Joc Florals
Redacció
de Lo Rat Penat
Lo que el rei
LLop Català,
separà, que no ho
Miquel
unixquen.
“Nuclears... No,
Redacció
gràcies.”
Ferrando Badia,
El Regne de
Joan
Valéncia
¿Qué passà
Redacció
en els “Ausias
March” 79?

Sanç Moya, Josep
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Tema
¿Són uns fantasmes de “mentes
calenturientas”?
Benvinguda a una associació que
pogué ser clau.
Ficció d’humor, crítica del destarifo
televisiu.
Humor sobre certs texts i actituts
del dia
Evocacions lliteràries mensuals.
Octubre
Del vocabulari inèdit
La llengua és la part lliterària de la
cultura, no tota.
Resposta a lo publicat en “L’esplai”
30/10/79
Denúncia a “Avui” 1/11/79 que
ataca a Casp i Adlert
85 anys del diari, obra de Blasco
Ibáñez
Iberflora i Maquinària per a la fusta
El millor modo de mostrar-lo, no
fer-li absència a la mare.
Poema
Reportage dels 96. No estava la
Senyera.
Idea de l’independència, dins la
Corona d’Aragó. Jaume II
Falsa progressia, que critica, pero
que no renuncia a res
Contra el desconeiximent interessat
del seu per qué
¿Ardit contra la personalitat
valenciana? Aclariment
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Nº Més

Autor

18/novembr 79 Pelejero Ferrer, J.
Aparicio Pérez,
Josep
Bea Izquierdo,
18/novembr 79
Josep
18/novembr 79

18/novembr 79 Pere & Pasqual
18/novembr 79 Fontelles Toni
18/novembr 79 Mateu i Llopis F.
18/novembr 79 Sanç Moya, Josep
18/novembr 79

Adlert Noguerol,
Miquel

19/decemb 79

Casp Xavier

19/decemb 79

Ortuño, Mª Teresa

19/decemb 79

Redacció

19/decemb 79

Aparicio Pérez,
Josep

19/decemb 79

Redacció

19/decemb 79

Ruiz López,
Francesc

19/decemb 79

Mateu i Llopis F.

19/decemb 79

Sereneta

19/decemb 79

Pelejero Ferrer, J.

19/decemb 79

Marí Cerezo,
Xavier

Artícul
“Pare Presentat,
de Vallada”
L’art Paleolític o
Parpallonenc
Humor-ficció
Qualificada “E”
“Aportacions
bibliogràfiques
en torn a la .. “
Volum IV de la B.
Ribelles Comín
De la meua
fullaraca
Raconet de la
llengua
La realitat
superior
Dret històric V. En
Simó Santonja
Falleres Majors
1980
El mit del Rei en
Jaume
Veritat ”científica”
de la repoblació
catalana
Entrevista a
Miquel Adlert
Actualitat
d’Eiximenis
On no hi ha
pudícia tot fa
pudor
Pelegrinació
catalana.
Santuaris ppcc
Apunt sobre
valencianisme

Tema
Naixcut el 29/11/63, l’oportú i
Venerable Andreu Garrido
Les arrels del poble valencià.
Gravat i pintura
¿Segona oportunitat? Per a un
supost estatut, de broma
Repàs de certs temes actuals, en un
pessic d’humor.
Llibre de Jesús Giner i Ferrer, arranc
de lliteratura valenciana
Publicació pel Ministeri del tom de
Bibliografia de Ll. V.
Evocacions lliteràries mensuals.
Novembre
Del vocabulari inèdit
Saber ser home, per sentir-se únic,
entre els iguals. Nadalenc.
La recuperació exigix actualisació ,
no simples furs del 1645.
Mari Carme Dolç i Laura Carsí
Les arrels prejaumines i de sempre.
“Temas valencianos” en Antonio
Ubieto., desmontant-la
Fa aclaracions i respon als atacs de
“Valencia semanal”
Moment històric, quan escrigué
“Regiment de la cosa pública”
Relatiu a la classificació política,
sempre subjectiva. Humor
Recull dels diaris la provocació
anexionista pseudomariana.
Opinió sobre l’actitut i les
circumstàncies que corren

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més
19/decemb 79

19/decemb 79
19/decemb 79
19/decemb 79
19/decemb 79
19/decemb 79
19/decemb 79

Autor

Artícul
Felicitació
VVAA
nadalenca
d’alguns poetes.
.I pau als
Zarzo Lozano,
hòmens de bona
Manuel
voluntat...
Sentí Esteve, Carles L’últim de fila
Una lliçó que cal
Redacció
recordar
Simó Santonja
L’art de la cuina
Vicent Ll.
valenciana
De la meua
Sanç Moya, Josep
fullaraca
Bea Izquierdo,
Humor-ficció
Josep

19/decemb 79

Pere & Pasqual

Qualificada “ P”

19/decemb 79

Laura García/Ch.
Lanuza

Raconet de la
llengua
Eficàcia i
eficiència
Notes sobre
la “Bíblia
Valenciana”

20/giner 80

Casp Xavier

20/giner 80

Vila, Alfons

20/giner 80

“El sarna”

Definir-se

20/giner 80

Maicas, Víctor

Azorín i Valéncia

20/giner 80

Pelejero Ferrer, J.

20/giner 80

Ferrando Badia,
Joan

20/giner 80

García, Laura

20/giner 80

Fontelles Toni

20/giner 80

Zarzo Lozano,
Manuel

¿Els ppcc un
perill per a
Valéncia?
Un estatut per
al Regne de
Valéncia
Yo voldria
El bilingüisme
valencià ¿un mit?
A mon pare
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Tema
Versos. Ilustracions i manuscrits.

Semblança i mensage de Nadal
Conte de Nadal
Ortega y Gasset diu en “El
espectador”en l’any 1928
El “puchero” i uns atres menjars de
Nadal
Evocacions lliteràries mensuals.
Decembre
La vinguda dels Reis del Nort. Com
si foren els d’Orient
Repàs de temes actuals en un
pessic d’humor
Aportacions sociollingüístiques
lexicogràfiques
Valor de les dos paraules com a
complement d’acció política
Aportacions documentals en text de
Lorenzo Villanueva l971
Actituts en la Diputació PSOE i
canvi en el Consell UCD
Evocacions de l’escritor sobre la
ciutat lliteraturisada per ell
Més denúncies sobre l’intent
d’involucrar-nos com siga
Aspectes i propostes polítiques
d’accés (artículs 151 i 143)
Poema
Diu que majorment som
monolingües, en les dos llengües
Nostàlgia lliterària per la pèrdua
recent
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Nº Més

Autor

20/giner 80

Redacció

20/giner 80

Climent Josep

20/giner 80
20/giner 80

Aparicio Pérez,
Josep
García V. &
Fontelles A.

20/giner 80

LLop Català,
Miquel

20/giner 80

Casp Xavier

20/giner 80

Pelejero Ferrer, J.

20/giner 80

Fontelles Toni

20/giner 80

Mesa Colás, Vt.
Josep

20/giner 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

20/giner 80

Redacció

20/giner 80

Laura García/Ch.
Lanuza

21/febrer 80

Redacció

21/febrer 80

Adlert Noguerol,
Miquel

21/febrer 80

Redacció

21/febrer 80

Zarzo Lozano,
Manuel

21/febrer 80

Vila, Alfons

Artícul

Tema
Inclusió valenciana en els
“El temps·
meteorològics catalans, anexionantPressions baixes”
nos
La “dansà”
Diferenciada, inclús per son
valenciana
caràcter, de la “sardana”
L’art rupestre
Les arrels del poble valencià.
“llevantí
Definició de l’época en 1903.
Repàs de temes actuals en un
Qualificada “N”
pessic d’humor
Els valencians
Documentació sobre les Corts
al servici de son
Generals 1388/11389 en Monsó
Regne
“Ausias March,
Llibre de Rafael Ferreres, recull,
obra poètica
traducció i notes d’editor
completa”
“Cien años de
Llibre de Vicent Vidal Corella,
história gráfica
material gràfic dels millors
valenciana”
“Resum històric
Llibre de Salvador Faus i Sabater,
de la llengua
fent cronologia afirmativa
valenciana”
Repic de
Bendició i de
Tocs en distintes celebracions
Quaranta hores.
L’iber socarrat /
L’art de la cuina valenciana
(de l’arròs)
Informàtica i
Entrevista al director, denunciant
docència (Tenfor) una estafa organisada
Raconet de la
Morfologia
llengua
Ara, com sempre Sentit d’actuació responsable, des
ha degut ser
de J. R .Jiménez
Queixa, per haver fet president de
Salut i Pau
LRP a Casp. Eixida de to.
En memòria de
En sa casa natal, placa. Atentat al
V. Blasco Ibáñez seu monument
Comença la
Metàfora del renàixer valencianiste i
primavera
agitació de l’actualitat
De Xàtiva a Sant Notes històriques d’una resistència
Phelipe
similar a la “saguntina”

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

21/febrer 80

Redacció

21/febrer 80

Maicas, Víctor

21/febrer 80

Redacció

21/febrer 80

Bosch. Roger

21/febrer 80

Peiró Gregori,
Salvador

21/febrer 80

Ortuño, Mª Teresa

21/febrer 80

Aparicio Pérez,
Josep

21/febrer 80
21/febrer 80
21/febrer 80
21/febrer 80
21/febrer 80
21/febrer 80
21/febrer 80
21/febrer 80

21/febrer 80
21/febrer 80
21/febrer 80

Artícul
La “Medal award”
a F. Mateu i
Llopis
La crema de les
falles
Democràcia... i
demagògia
Terra
Llenguage,
educació i
movilitat social
Els monuments,
museus i
escolars..
7000 anys d’art
personal
Pancatalanisme
neolític
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Tema
Guardó americà pel seu treball “La
ceca de Valencia in 1929”
Sentit filosòfic de l’acte, festiu i
renovador
És difícil perdre els drets, en qui els
eixercix , diu Cambó
Poema
El fet instrumental de l’idioma i la
realitat valenciana actual
Foment de Turisme i la promoció de
les visites escolars

Les arrels del poble valencià. La
cova de l’aranya. Bicorp
Madariaga ya ho denunciava en
Redacció
1941. També el panvasquisme
Sensació despectiva i més si ve en
Sentí Esteve, Carles ¡Este país!
boca despersonalisadora.
Perales Alcover,
Els noms de la
Paisages de Vallada. Les partides
Mª C.
terra
en son nom propi.
Els monuments.. Queixa per la brutícia i les pintades,
Pelejero Ferrer, J.
.fa por vore’ls
sobre parets, cartells etc.
Qui ho sap tot,
Marí Cerezo,
Raimon. Despagat d’escoltar-lo en
que no vinga a
Xavier
televisió “buscant la pau”
escoltar
“Primera part del cartoxà”· de Roïç
Alarcó, Joan
Una més...
de Corella, testimoni escrit
VRP
Illes valencianes. Tabarca. Població d’orige italià
El polifoniste
Climent Josep
Ambrosio Cotes. Musicologia valenciana
Llibre
Distinció mundial
Ruiz López,
Reconeiximen, al gremi fundat en
als sastres
Francesc
1245. Medalla d’argent
valencians
Simó Santonja
Olivetes
L’art de la cuina valenciana
Vicent Ll.
Laura García/Ch.
Raconet de la
Incorreccions en ”roïdo” i “hasta”
Lanuza
llengua
com en els dígrafs TG i TJ.
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Nº Més

Autor

Artícul

22/març 80

Redacció

Flames

22/març 80

Casp Xavier

¿Per qué?

22/març 80

Adlert Noguerol,
Miquel

22/març 80

22/març 80

22/març 80

22/març 80
22/març 80
22/març 80
22/març 80
22/març 80
22/març 80
22/març 80
22/març 80
22/març 80
22/març 80

El silenci de
l’enveja
Un valencià,
Climent Josep
l’organiste més
gran.
...en les III
Chulià Vicent,
Jornades
Eduart
Tradicionalistes
Fumar o no
Sereneta
fumar “that is the
question”
L’edició.. .de
León Roca, J.L.
l’obra de Curros
Enríquez
Lerma Marín, Josep Presta’m, crida’m,
Miquel
vullc...
Principis
Redacció
de l’actual
pancatalanisme
Aparicio Pérez,
L’art esquemàtic
Josep
Zarzo Lozano,
Pels anys
Manuel
quaranta
Carrión Gascón,
Edifici de
J. A.
l’Almodí
Elig, les obres
Pastor Chilar Vt.
per a salvar Sant
Josep
Perales Alcover,
La riuada de
Mª C.
Vallada
El turisme i
Pelejero Ferrer, J.
Valéncia
Pancatalanisme
Redacció
paleolític

Tema
Que nos lliuren del fret i nos
purifiquen per a seguir valencians
Aportacions sociollingüístiques i
lexicogràfiques
No deixa viure, a qui la patix
malsana i mata l’objecte d’ella
Cabanilles Musicologia valenciana
perduda
Furs i autonomia de Valéncia
Del gust i les malalties, en clau
d’humoriste illustrat
Paralela en Llombart i Blasco Ibañez
i editada per este
Poema
Retalls comentats del llibre “Els
trastàmares” de J.Vicens i Vives
Les arrels del poble valencià. En
les coves
Rebuig del passat immediat,
enyorances anteriors i present
De la seua història, estil
arquitectònic i us públic.
Declaració de monument,
restauració i destí cultural
Evocació lírica d’una ploguda forta,
quan el riu omplia sa rambla
Resenya d’accions locals i
provincials per a desenrollar-lo
Ya en 1912 Rovira Virgili aludia al
Regne de Valéncia, anexionant-nos

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més
22/març 80
22/març 80
22/març 80
22/març 80
22/març 80
22/març 80
22/març 80
23/abril 80

Autor

Artícul
Ubieto i “el cantar
Redacció
del mio Çid” en
Valéncia
Ferrando el
Redacció
catòlic
“La pesca en
Pelejero Ferrer, J.
Alicante.” Llibre
Lerma Marín, Josep Les danses de
Miquel
Moncada
Simó Santonja
La cultura del
Vicent Ll.
bacallar
Troballes
Redacció
arqueològiques
en Navarrés
Laura García/Ch.
Raconet de la
Lanuza
llengua
Adlert Noguerol,
La proliferació de
Miquel
la mentira
“El tesoro de
Villena”
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Tema
La gesta de Valéncia fa gran al
personage, de relleu universal
Pinzellades del rei en J.Vicens i
Vives, M. De Lozoya i Machiavello
Resenya de l’edició de Luís Más i
Gil. Premi de Lo Rat Penat 1960
Entrevista a la gent d’este grup de
cant i ball valencià.
l’art de la cuina valenciana. Història
i receptes del peix.
Recialles de grans animals o fustes
de mes de 50.000 anys a, d.C.
De la TZ, Famílies de paraules i
Matisant paraules
L’actitut enganyosa en totes ses
facetes
Curioses troballes àurees en
“cabezo redondo” del Bronze
valencià

23/abril 80

Vila, Alfons

23/abril 80

Peiró Gregori,
Salvador

23/abril 80

LLop Català,
Miquel

23/abril 80

Redacció

23/abril 80

Espí Valdés Adrià

23/abril 80

Redacció

Diu “Las
Provincias”

23/abril 80

Redacció

“Medalla d’honor
Guardó del CSIC al gran
al Foment de
investigador Eduart Primo Yúfera
l’invenció

Educació,
llenguage
i promoció
personal
Valéncia i les
empreses de la
Corona d’Aragó
Blasco de Alagón
i Valéncia
Poesia festiva en
M. Enric Abad
Vilaplana

Interés d’educar en la llengua
materna.
Documents de les prestacions en
galeres etc. Al rei Jaume II
Elogi de la ciutat i son Regne, ans
de la conquista
Memòria i aportacions del sacerdot
i poeta alcoyà -1971-1951
Artícul de Mª C. Reyna
(subvencions de la Diputació als
pancatalans)
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Nº Més
23/abril 80
23/abril 80
23/abril 80
23/abril 80
23/abril 80
23/abril 80
23/abril 80

23/abril 80

23/abril 80

23/abril 80
23/abril 80
23/abril 80
24/maig 80
24/maig 80
24/maig 80

Autor
Redacció
Zarzo Lozano,
Manuel
Perales Alcover,
Mª C.
Pelejero Ferrer, J.
Martín Albizúa,
Donís
Calatayud, Vt.
Ramon

Artícul
Regne de
Valéncia o V. no
país ni llevant
Pels anys
quaranta-Abril

24/maig 80

Redacció

24/maig 80

Redacció

Extracte de Miquel Adlert sobre el
perill del nom anulador

Evocació infantil, comparant-la al
hui.
Descripció lliterària d’este paisage
La Penya l’Àguila
de Vallada.
Conveniència de programar-lo com
Turisme d’interior
un futur de riquea.
La Raïl

Poema

Perfil

Crida a trobar la part millor de les
persones, no els defectes

Atres formes
artístiques..
10.000 ans de C.
Al poble pla,
Boronat Gisbert,
salvador de
Josep
l’idioma Valencià
Relíquia del pare
Redacció
Vicent Ferrer en
Valéncia
L’esperit jurídic
Adlert Noguerol,
del rei Don
Miquel
Jaume
Simó Santonja
L’art pasticer del
Vicent Ll.
saguntí Cuenca
Laura García/Ch.
Raconet de la
Lanuza
llengua
Text carta de
Redacció
Monsonís a Pujol
La Mare de Deu
Redacció
dels Desamparats
Els del “yo no
Sentí Esteve, Carles
m’aclarix”
Aparicio Pérez,
Josep

Tema

Les arrels del poble valencià.
Arqueologia
Doctrina de la llengua, el poble que
la parla i la salva
Notícia de l’arribada des de Vannes,
fent història
Llibres. Nota de l’edició.
Descripció de pasticeria històrica i
bondat d’este artesà del sucre.
Morfosintaxis, concordances,
famílies de paraules, lèxic, accents..
Recordant-li la nostra personalitat
en la que no caben ingerències.
Notícia de la celebració festiva

Eixida per als qui no volent ser
exclosos, engulen la moda panca
Recordant unes reivindicacions
Capdet i Ademús
territorials ans de l’Estatut
Entrega dels
Premis Murta
Resenya de l’acte del 30 d’abril
1980

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més
24/maig 80

Autor
Adlert Noguerol,
Miquel

24/maig 80

Redacció

24/maig 80

Aparicio Pérez,
Josep

24/maig 80

LLop Català,
Miquel

24/maig 80

Pelejero Ferrer, J.

24/maig 80

Perales Alcover,
Mª C.

24/maig 80

Redacció

24/maig 80
24/maig 80

Chulià Vicent,
Eduart
López Diago,
Francesc

24/maig 80

Gallego, V

24/maig 80

Maicas, Víctor

24/maig 80

Adlert/Casp

24/maig 80

Pastor Chilar Vt.

24/maig 80
24/maig 80
25/juny 80

Simó Santonja
Vicent Ll.
Laura García/Ch.
Lanuza
Ferrando Badia,
Joan

Artícul
El terrible orgull
¡Quí ho diria!
Defensa de la
nacionalitat
valenciana
Començament
del comerç dels
valencians
Els diners, la
política i l’home
hui
Fogueres de
Sant Blai i la
Candelària
Multitudinària
manifestació en
defensa...
Almansa:La
derrota militar I
Nosatres vàrem
ser
Paterna: Galeria
d’art en el Palau...
Calcigada de
Gabriel Miró
Els
pancatalanistes i
les mentires
L’aplec d’Agres
Gaspachos
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Tema
Contrari a la caritat, no deu
confondre’s en l’amor propi
Comentari a unes notes de prensa
sobre subvencions de la Diputació
Les arrels del poble valencià.
També l’arqueologia definidora
territorial
Documentat des del 1243 i sa
importància en cent anys més
Importància per al poble pla, saber
lo que guanyen els polítics.
Evocació lliterària d’estes festes en
la Ribera (no en Vallada)
Reclamat a les autoritats
valencianes, espanyoles i del món.
10/5/80
La disputa dinàstica i principi del
fet d’armes
Poema
Restauració oportuna de l’edifici,
inaugurat en una mostra de pintura
Relleu en clau lliterària del
personage alacantí
Aclarint-li al ¿mal informat? Josep
Iborra
10, 000 valencians participaren en
homenage a La Senyera d’allí
L’art de la cuina valenciana. Un plat
de pastor, glòria d’un rei
Temes filològics i de costum en la
secció

Raconet de la
llengua
El Regne de
Postura cara a l’estatut sense els art.
Valéncia i la seua
151 i 143 ¿Nom i símbols?
autonomia
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Nº Més
25/juny 80
25/juny 80
25/juny 80

25/juny 80
25/juny 80
25/juny 80
25/juny 80
25/juny 80

25/juny 80

25/juny 80

25/juny 80
25/juny 80
25/juny 80
25/juny 80
25/juny 80

Autor

Artícul

Tema
Com un do de Deu, per al que la
Adlert Noguerol,
¡Admirable bona
goja i per això patix la manca en
Miquel
voluntat!
atres
L’ Albufera se nos Quan encara li abocaven ses aigües
Pelejero Ferrer, J.
mor
negres 30 pobles
Joan Batiste
Sentiment i obra d’este compositor i
Climent Josep
Comes, valencià
organiste. Actualisació coral
de soca i...
...certs valencians Conclusió en ”Lingüística y
Redacció
són del sigle
Antropologia....” d’un catedràtic de
Siracusa
passat..
El Corpus en
Redacció
Nota de l’acte d’enguany
Valéncia
Drets i privilegis que li otorga en
LLop Català,
El rei En Martí i la
raó a les econòmiques que rep
Miquel
ciutat de Valéncia
d’ella
Nomenament de fill adoptiu de
Redacció
Severo Ochoa
Valéncia.
L’art linealLes arrels del poble valencià. Unes
Aparicio Pérez,
geomètric de
atres formes artístiques valencianes
Josep
cuina
Primer Premi
Bases de l’històric-lliterari. Convocà
Redacció
Acadèmia de
“Valéncia 2000” dotat en 500.000
Cultura Val.
pessetes
Guillem de
Comentari a l’obra historicista i
Castro.”Las
León Roca, J.Luís
versada del lliterat valencià, en
mocedades del
1618.
Cid”
Perales Alcover,
Crònica lliterària d’un dia que
La nevassa
Mª C.
amanegué Vallada nevada
Chulià Vicent,
Almansa:La
Derrota dels Àustries, pèrdua del
Eduart
derrota militar II Furs. Dificultats per a recuperar-los
A tu, amic, que
Villar, Rafael
eres polític
Poema
d’ara...
Denúncia l’insensibilitat, quan una
Recio, Carles
La barraca plora
de les poques barraques mor
Camí avall.
25 aniversari del reconeiximent del
Vila, Josep Manuel Ofrena al Riu
nom Ribarroja del Túria
Túria

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

25/juny 80

Pastor Chilar Vt.

25/juny 80

Pascual Usó, Lluís

25/juny 80

Justus

25/juny 80

Vila, Alfons

25/juny 80
25/juny 80

Simó Santonja
Vicent Ll.
Laura García/Ch.
Lanuza

26/julil agst 80

LLop Català,
Miquel

26/julil agst 80

Adlert Noguerol,
Miquel

26/julil agst 80 Redacció

26/julil agst 80 Pelejero Ferrer, J.

26/julil agst 80 León Roca, J.L.

26/julil agst 80 Climent Josep
26/julil agst 80

Belda, Mª dels
Àngels

26/julil agst 80

Masanet Boïgues
Víctor

26/julil agst 80 Redacció

Artícul
Només part dels
val. units per
l’autopista.
II Exposició
d’artesania.
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Tema
Reivindicació dels trams pendents
des del sur cap a Europa

Organisada pel Gremis provincials
d’artesans en el González Martí
Illots deshabitats. Benidorm i
Illes valencianes.
Portichol
La llengua
Documentació de permanència del
valenciana en
valencià, ans del 1707
Capdet
“Moussaqqa’at
L’art de la cuina valenciana.
al-badhnndjanei” L’albargina en l’història i hui.
Raconet de la
Dels cardinals. Famílies de
llengua
paraules. Calaix...
Planys i temors Miquel i Planas, reconeix en
d’un bibliógraf
Cançoner satíric valencià,
català
preponderància
Quan tants van d’historiadors
L’història, història intentant dur a la pròpia
conveniència.
En LP 15/6 reproducció
“Y ahora la mar
de “Enciclopèdia catalana”
Catalana”
desvergonyida
Els problemes
Contra el turisme: Atentats d’Eta,
del Regne de
altercats pel pas de cítrics.. en
Valéncia
prensa .
Evocació lliterària d’aquell crític
“Pigmalión” i la
i periodiste que en ella volgué
Peníscola de hui
descansar
Iturbi u dels més Faltat el 1/7/80, semblança seua,
gran pianistes del com gran valencià desaprofitat i
món
noble
El convent de La De les monges clarises. Històric de
Trinitat
l’encara no monument nacional.
La joventut
Percepcions de l’entorn docent i
davant la realitat
social que destorbe l’arraïl familiar.
socio-cultural
En l’Astòria, 3/7/80. Ofrena
L’homenage a
C. Aparisi Guijarro a un
Miquel Adlert
revalencianisador
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Nº Més
Autor
26/julil agst 80 Casp Xavier
26/julil agst 80 Gallego, V
26/julil agst 80

Perales Alcover,
Mª C.

26/julil agst 80 Alarcó, Joan

26/julil agst 80 Redacció

Artícul
En l’estiu
Cap a la creació
d’un Ateneu
Cultural
El Pare Presentat
“Si la nariz
de Cleopatra
hubiese sido más
Conjuntura
econòmica
valenciana I

26/julil agst 80

Adan Sanmateu,
Josep

Llengua i diàlec

26/julil agst 80

Calatayud, Vt.
Ramon

¿Festes
populars?

26/julil agst 80 Vila, Alfons

26/julil agst 80
27/setembr 80

27/setembr 80

27/setembr 80
27/setembr 80
27/setembr 80

Poema
En Paterna. Exposició ceràmica de
Fc. Liern i ambient procliu valencià
Crònica del “Venerable” fill de
Vallada
Còpia d’un text de Lluís de Fenollet
“en la present llengua valenciana
Dificultosa. La falta de colocacions,
u dels problemes més importants
Càrrega política a l’hora de definir i
defendre la nostra front a l’invasió
Sentit valencià de la festa, que ve
i torna al poble i en el nostre és
oberta
Enclavament de parla valenciana,
que depén de l’Alguenya o El Pinós

Llibre de diversos autors: Brines,
Cardona, Pla Ballester, Mestre
Sanchis...
L’art de la cuina... Importància de
Simó Santonja
Safrà
l’espècia, història, conreu i us
Vicent Ll.
Laura García/Ch.
Raconet de la
Català-Provençal/ Valencià-Català.
Lanuza
llengua
Instruments del camp. Pronoms
Sentit propi de la mateixaAdlert Noguerol,
La inerme fidelitat Fàcilment traïcionada i el goig de
Miquel
guardar-la
Únic monument sacro líric de valors
Climent Josep
El Misteri d’Elig universals Lletra, música i actors
valencians
Ocàs del
Concepte ideat per a ferir al
Sentí Esteve, Carles concepte “ bunker valencianisme. De l’efecte bumeranc
barraqueta”
a morir
Joan Lluís Vives, Aproximació a l’enyorança del gran
Maicas, Víctor
llunt d’Espanya
filòsof, llunt de Valéncia i sentint-la.
Perales Alcover,
Per ai una nit
Conte del cego. Circumstància
Mª C.
d’estiu
infantil d’escoltar-lo a la fresca

26/julil agst 80 Sentí Esteve, Carles
26/julil agst 80

El valencià
en Múrcia (El
Carche)

Tema

Iniciació a
l’història d’Oliva

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

27/setembr 80 Pelejero Ferrer, J.
27/setembr 80 Redacció

Artícul
“Al maulet Muñoz
Peirats
Èxit de les danses
valencianes de
LRP
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Tema
Glossa d’artícul de LP de Fdo. Giner
respon a certs dubtes dins d’UCD
Primer premi internacional “InterTie” en Middlesbroug. Notícia

27/setembr 80

LLop Català,
Miquel

Un pleit de cent
d’anys

Catalans contra aragonesos i
valencians. Castellania d’Amposta
1.500

27/setembr 80

Ridocci Miquel,
Emili

Pel retrobament

Poema

27/setembr 80

Calatayud, Vt.
Ramon

27/setembr 80

Aparicio Pérez,
Josep

27/setembr 80 León Roca, J.L.

27/setembr 80 Redacció
27/setembr 80 Redacció
27/setembr 80 Redacció
27/setembr 80 Vila, Alfons
Simó Santonja
Vicent Ll.
Laura García/Ch.
27/setembr 80
Lanuza
27/setembr 80

28/octubre 80

Casp Xavier

28/octubre 80

Redacció

Un dia a l’aire
lliure, en un
ambient... viu.
El Mesolític,
12.500-5.000 a.
C.Gran crisis
Mercader i
“El prado de
Valencia”
Explicació
del pancat.
Reconegut pels c.
Economia i II
Premis Murta
1981-1982
El valencià en
Múrcia (El Cas de
Raspay)
A cada plat el seu
vi. I
Raconet de la
llengua
A Jaume I, en el
9 d’octubre del
1941
Enric Monsonís
sap ser president

Imàgens lliteràries descriptives d’un
entorn vallaí possible encara
Les arrels del poble valencià.
Primera crisis econòmic-social
històrica
Escritor dels “nocturnos” del XVI
i la seua novela pastorívola de
l’época
En “Antologia de la poesia catalana”
20 poetes: valec. 9; cat. 6; mall. 1;
¿i els atres 4?
Conjuntura industrial i comercial.
Marcada atonia
Convocatòria i bases del certamen
lliterari
Enclavament de parla i arraïl
valenciana, en terme de Yecla
L’art de la cuina valenciana. Les
regles d’or, del bon maridage
El camp III. Els diftoncs.
L’accentuació verbal
Poema, enviat des de Madrit i llegit
en la reunió de casa Adlert
Nota de prensa enviada al Parlament
Català. Que es fiquen en sa casa
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Nº Més

Autor

28/octubre 80

Redacció

28/octubre 80

Redacció

28/octubre 80

Adlert Noguerol,
Miquel

28/octubre 80

Redacció

28/octubre 80

Redacció

28/octubre 80

LLop Català,
Miquel

28/octubre 80

Pelejero Ferrer, J.

28/octubre 80

Casp Xavier

28/octubre 80
28/octubre 80
28/octubre 80
28/octubre 80
28/octubre 80
28/octubre 80

Perales Alcover,
Mª C.
Ramon Garcia,
Anfós

Artícul
Un senador
Valencià . M.
Broseta Pont
Acertada
trayectòria
llingüística de
Murta
El valencianisme
hui, que desige
Tragèdia en
Valéncia. 25
morts 39 ferits
Embelliment de
l’Iglésia de Santa
Llúcia
Fem història,
aclarim
conceptes II
“Festes populars”

León Roca, J.L.

28/octubre 80

Redacció

Text del parlament. Senat 24/9/80
aclarint la “personalitat valenciana”
Evolució d’acostament a la llengua.
La norma de la ACV i la C. Mixta
Sense fronteres, ni antis, obert i
franc, pero caut i generós
Un tren correu contra l’autobús de
Torrent en Chirivella
Restauració de la paret migera ara al
Jardí, anteriorment a l’hospital

F. Soldevila diu en Història de
Catalunya, lo que en la crònica
Muntaner no
Una nova frase per a la demagògia
Artícul en Levante 29/6/76 Lo que
Viure en valencià
som no cal santons que ho diguen
L’escolana

El testimoni de
la veu
Naiximent de
Aparicio Pérez,
noves formes
Josep
econòmiques
Calatayud, Vt.
La casa de
Ramon
m’auelo. I
Giménez Caballero, “¡Atención a
Ernest.
Valencia!”
Bodes d’or
Climent Josep
d’Editorial Piles

28/octubre 80

Tema

Contes de Vallada
Poema
Les arrels del poble valencià. El
protoenolític fa 7.000 anys

Descripció d’una casa llauradora.
Vocabulari viu aplicat a sa funció.
Artícul de ABC donant una
pinzellada històrica i del cas actual
I publicació del ”Cancionero
Alicantino” de Salvador Seguí
Llibrer i editor a qui Cervantes
Timoneda
elogia, com factor de tants llibres
del XVI
Valéncia 2000 i el En Talia de la mà d’esta associació.
teatre valencià
Nova activitat revalencianisadora.

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

28/octubre 80

Pelejero Ferrer, J.

28/octubre 80

Redacció

28/octubre 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

28/octubre 80

Redacció

28/octubre 80

Laura García/Ch.
Lanuza

29/novembr 80

29/novembr 80
29/novembr 80
29/novembr 80
29/novembr 80
29/novembr 80
29/novembr 80
29/novembr 80
29/novembr 80

29/novembr 80

Artícul
Llibre de Fr.
Andrés Garrido
Fira Internacional
de la Moda.
FIMODA
A cada plat el seu
vi. II
La Confraria de la
Mare de Deu de
Vallada
Raconet de la
llengua
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Tema
Edició facsímil de l’Agrupació
cultural Pare Presentat de Vallada
Reportage del certamen per al
confeccioniste i detalliste de moda
L’art de la cuina valenciana.
Harmonies valencianes
Creació i recuperació de festes
marianes

Oficialisació de les Normes per la
Comissió Mixta el 17/10/80.
Igual que es derroquen les
El calvari dels
capelletes, passa en l’ànima
Pelejero Ferrer, J.
valencians
valenciana
La moral per la democràcia,
Adlert Noguerol,
Escolis sobre uns
llibertat, dret, justícia, pau, orde...
Miquel
conceptes
en l’home
Novembre:
Nostàlgia dels dolços de Tots sants
Pascual Usó, Lluís
Dolços i ciris
i els ciris o minetes, de les ànimes
La “Bolsa de
7/10/8. Els antecedents en 1408
Redacció
Valencia” obri
en la Taula de Canvis de la Llonja
ses portes
Gran afició i èxits en Valéncia, mes
Redacció
Teatre
no altura lliterària. Nou impuls
Decret 39 de juny Text pel que perdem els Furs i
Círcul Aparisi
del 1707. Nova
demanda del Círcul per a intentar
Guijarro
Planta
recuperar-los.
La barana del riu Evocació que fa des de la lliterària
Maicas, Víctor
Túria
visió d’Azorín a la riuada del 57
Casp Verger, Vicent Senyor
Poema
“En defensa
Artícul de ABC, en tal sentit i en
Soriano, Carmen
de la lengua
favor de Vt. Ramos al dimitir de la
valenciana”
C. Mixta
Fem història,
LLop Català,
Des de Muntaner a Fuster. I Cucó
aclarim
Miquel
deformador de realitats vixcudes
conceptes II
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Nº Més
29/novembr 80

Autor
Aparicio Pérez,
Josep

29/novembr 80 Redacció
Calatayud, Vt.
Ramon
Perales Alcover,
29/novembr 80
Mª C.
29/novembr 80

29/novembr 80 Redacció
29/novembr 80 Redacció
29/novembr 80 Redacció
29/novembr 80 Recio, Carles
29/novembr 80 Gallego, V

29/novembr 80 Redacció
29/novembr 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

29/novembr 80 Redacció

29/novembr 80

Laura García/Ch.
Lanuza

30/decemb 80

Adlert Noguerol,
Miquel

30/decemb 80

LLop Català,
Miquel

30/decemb 80

Justus

Artícul
Neolític.
Consolidació
del sistema
econòmic

Tema
Les arrels del poble valencià.
Agricultura i ganaderia

La casa de
m’auelo. II

Reportage Processó de matí,
Tedéum de vesprada. Llums i
ombres
Descripció d’una casa llauradora.
Vocabulari viu aplicat a sa funció.

La pedrera

Contes de Vallada

Nit de Premis
Valéncia 2000
Fira Internacional
del Moble
La Diputació
d’Alacant
convoca...
A l’eixir
En Palau
de Paterna.
Aquareles
Els Jocs Florals
de “la ciutat e
Regne”
Monjàvenes de
Xàtiva
Del 11 al 13/10
Jornades del Port
Autònom

Reportage dels premis i premiats el
8/10/80
Ya molt important. 103.000 m2, 735
expositors”.

9 d’octubre del
80

Dos premis per a la creació lliterària
en Ll. Valenciana
Una parelleta actual
Reportage de l’Exposició de
Martínez Araque
Notícia del certamen de 19 80 de
Lo Rat Penat
L’art de la cuina valenciana. Pastiç
de farina.. ¿i formage?
Convocatòria de La Cambra a unes
sessions de treball per al futur

Nota de l’ Acadèmia, aprovant
l’Ortografia de la Secció de Llengua
Valenciana
Sepultura d’un rei El moro Zeit (Vt. Belvis) de Sant
de Valéncia
Francesc a Sant Jaume (la Puritat)
La “universalitat”
En cancelleries moltes voltes és el
de la llengua
llatí, alguna en castellà i en valencià
“oficial”
Tres historiadors Del cens poblacional valencià.
diuen
Lacarra, M. de Lozoya i J. Vicens
Raconet de la
llengua

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

30/decemb 80

Maicas, Víctor

30/decemb 80

Pelejero Ferrer, J.

30/decemb 80

Climent Gandia, J.
Miq.

30/decemb 80

Redacció

30/decemb 80

León Roca, J.L.

30/decemb 80

Pascual Usó, Lluís

30/decemb 80

Lanuza Chimo
Aparicio Pérez,
Josep

30/decemb 80

30/decemb 80

León Roca, J.L.

30/decemb 80

Casp Xavier

30/decemb 80
30/decemb 80

Calatayud, Vt.
Ramon
Perales Alcover,
Mª C.

30/decemb 80

Recio, Carles

30/decemb 80

Redacció

30/decemb 80

Carpi Aliño, Josep

30/decemb 80

Pastor Chilar Vt.
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Artícul

Tema
Valencians ilustres del XIX. Mestre,
Vicent Boix
lliterat, croniste de la Ciutat i Regne
“La unió del
Nota d’una reunió de totes les
poble valencià” forces, supra política
Xàtiva. Segon ull Una visita que demana tornar a la
del Regne
ciutat
Es celebrà
Certamen de Fira al que enguany
Iberflora 80
s’unix la III Exposició Agrària
G. Gil Polo
Lliterat del sigle XVI que escriu en
i sa “Diana
castellà obra valenciana
enamorada”
Erros de bulto al transcriure, del
Comentaris solts
francés, una geografia panca
a un llibre català
anacrònica
Si els meus ulls Poema
El eneolític. Orige Les arrels del poble valencià.
de la vida urbana 3000-1.000 ans de Crist
El
Taula redona 24/10/80 Facultat de
pancatalanisme,
Filosofia de V. (l’internacionalisació
i el seus
és clau)
plantejaments
Impagable evocació lliterària
El Nadal
.L’autor la presenta com ¡última
imprescindible
notícia!
La casa de
Descripció d’una casa llauradora.
m’auelo. III
Vocabulari viu aplicat a sa funció.
El tio Salvadoret

Contes de Vallada

Recorts per a
Irene
Audiència del Rei
a les Entitats del
Regne
Alberic,
no; s’escriu
ALBERICH.
Finalisà el cicle
extraordinari del
Misteri

Memòria d’una malalta mental, des
d’una visita a Bétera
Nota de ABC del 20/11/80 de la
recepció a la Coordinadora
EL seu croniste oficial documenta el
nom del municipi
Enguany s’aprofità per a entregar-li
la Medalla centenària de Lo Rat
Penat
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Nº Més
30/decemb 80
30/decemb 80

Autor
Simó Santonja
Vicent Ll.
Laura García/Ch.
Lanuza

31/giner 81

Casp Xavier

31/giner 81

Adlert Noguerol,
Miquel

31/giner 81

Pascual Usó, Lluís

31/giner 81

Justus

31/giner 81

LLop Català,
Miquel

31/giner 81

Perales Alcover,
Mª C.

31/giner 81

Redacció

31/giner 81

Maicas, Víctor

31/giner 81

López Diago,
Francesc

31/giner 81

Ferrer, P.P.

31/giner 81

Pelejero Ferrer, J.

31/giner 81
31/giner 81
31/giner 81

Bea Izquierdo,
Josep
Calatayud, Vt.
Ramon
Redacció

Artícul
Humanitat
Nadalenca
Raconet de la
llengua

Tema
L’art de la cuina valenciana. Dies de
compartir el menjar i beure.
Ortografia i invenció (resposta als
atacs) . Accents etc. etc.
”No pot ningú banyar-se dos voltes
No tornem arrere en el mateix riu” l’aigua varia, no
l’home
Comentaris sobre “Es un procediment” en l’afany
l’imperialisme
d’espoliació i extermini del contrari
Quan nos treballen l’imaginació per
Alerta sobre la
suposts falsos. Cas de Prat de la
manipulació
Riba.
política
Cóm ajuda el Consell a les
Magnificència
arruïnades muller i germana de
valenciana
Jaume d’Urgell
Mossàrap 1227-1300, mercedari.
Sant Pere
En valencià escriu Gamaliel i Bíblia
Pasqual
Parva
El llenyater

Contes de Vallada

De les coses
que paguem els
valencians
Recordant a
Blasco Ibàñez

La revista Generalitat nº 13 en
la que se critica sense fonament
l’ortografia
Conferències de l’Argentina l’any
1909 junt a Anatole France

L’home fosc

Poema

Valéncia
necessita centres
d’enseny. Mija
Dos pèrdues
sensibles per a
Valéncia
Aixina s’escriu
l’història
La casa de
m’auelo. IV

Per als 85.000 alumnes de la
província. Més centres estatals és
urgent
Cora Raga, cantant (solista de
l’Himne) Adolfo Càmara, periodiste
(Levante)
Humor ficció,

Descripció d’una casa llauradora.
Vocabulari viu aplicat a sa funció.
Felicitant-lo al ser nomenant
M.I S. don Josep
Prefecte de Música Sacra en la
Climent Barber
SICM. de Valéncia

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

31/giner 81

Sanç,Vicent

31/giner 81

León Roca, J. L.

31/giner 81

Aparicio Pérez,
Josep

31/giner 81

Redacció

31/giner 81

Recio, Carles

31/giner 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

31/giner 81

Gallego, V

31/giner 81
32/febrer 81

Laura García/Ch.
Lanuza
Adlert Noguerol,
Miquel

32/febrer 81

Redacció

32/febrer 81

Redacció

32/febrer 81

Justus

32/febrer 81

Amunt el cor

32/febrer 81

Maicas, Víctor

32/febrer 81

Redacció

32/febrer 81

LLop Català,
Miquel

Artícul
Crisis de
l’ensenyança
universitària
Rey de Artieda
L’eneolític.
Les coves
d’enterrament
Els reis recebiren
a la Fira del
Joguet
Història en una
escala
L’arròs a banda
Olis, Quiles
González
Raconet de la
llengua
El descrèdit de
Valéncia
Faltà Vicent Añón
Marco
La confusió
del Sr. Sanchis
Guarner
Ortografia
catalana
Comunicat. Del
grup de sacerdots
i seglars
Aquarela
valenciana
Simples
definicions
definides
simplement
¿Científics?
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Tema
Problemàtica de l’actualitat i son
desenroll
Poeta líric i colega de Cervantes en
Lepanto. Entre els “nocturnos”
Les arrels del poble valencià.
Representants del certamen
acodixen per XIII vegada a la
Zarzuela
Qüestions de veïnat, que parlant
s’arreglen
L’art de la cuina valenciana. Manera
de guisar-lo en “Chispa”
En el Palau d’art de Paterna
Comentari de paraules. Lèxic.
Onomàstics valencians
Campanya contra l’idea d’estat
secular. La numismàtica nos ajuda.
Obituari d’este bon valencià i mestre
gravador excelent
Rèplica a les descalificacions sense
base de l’ortografia valenciana
Conveniència de saber cóm
s’impongué la de Fabra a la força
Rèplica de les acusacions en Diari
de V. 27/1/81
Estampa retrospectiva. Fallera i
colorista
Lladre, Imperialiste. Filibuster...
Deffonteine i l’obra pancatalana
contraria a l’història demostrada
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Nº Més

Autor

32/febrer 81

Vila, Alfons

32/febrer 81

Melià Castelló,
Josep

32/febrer 81

Climent, Josep

32/febrer 81

Climent Gandia,
Josep Miq.

32/febrer 81
32/febrer 81

Calatayud, Vt.
Ramon
Simó Santonja
Vicent Ll.

Artícul
ASPRONA: 1ª
Protectora de
subnormals
Les caracetes
L’organet de la
capella del Sant
Calze
Gandia.
Amalgama
d’història, art i
turisme.
La casa de
m’auelo. V
¿A on me’n vaig i
qué me deixe?
I Palmes
daurades. Grup
cultural Ilicità

Tema
Valéncia sempre pionera. Ara
atenció i recuperació dels
mongòlics
Cada més un recort. Evocació del
carnaval dels chiquets
És el de l’antic Hospital Provincial
desmontat en el 1964. Una relíquia
Passeig descriptiu, des de
l’arqueologia als carrers i
monuments
Descripció d’una casa llauradora.
Vocabulari viu aplicat a sa funció.
Estrofes del premi poètic Ausias
March XVIII
Les entreguen a J.Manuel Ricart
Lumbreras i Josep Payà Alberola

32/febrer 81

Pastor Chilar Vt.

32/febrer 81

Carbonell Roig,
Miquel

El tir i arrastre

Deport dels llauradors en el que els
hòmens i els animals tiren del carro

32/febrer 81

Pelejero Ferrer, J.

En Giner Fires
Textilhogar i
Maicop

Certàmens que se resentien de la
crisis. Pressió fiscal i costs elevats

32/febrer 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

32/febrer 81

Laura García/Ch.
Lanuza

33/març 81

Adlert Noguerol,
Miquel

33/març 81

Redacció

33/març 81

Redacció

33/març 81

León Roca, J.L.

L’art de la cuina valenciana.
Fòrmules d’este acompanyament
Als que parlen “normalitzat”.
Raconet de la
Elements químics, noms en
llengua
valencià, etc.
Idea falsa, històricament
¡Oh el seny
demostrada a l’intentar
català!
independisar-se
Adhesió a
Miler de firmants de les normes
l’Acadèmia Cv. I a i protocol notarial (7/3/1981 en El
sa ortografia
Puig)
El Dic. CatalàCom Alcover denuncia l’injust
valencià-balear
centralisme barceloní de Fabra
Del simpòsium
Poc resò, per les passions
de Blasco Ibáñez
enfrontades que encara alça l’autor
en Valéncia
Salsa Blanca

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més
33/març 81
33/març 81
33/març 81
33/març 81
33/març 81
33/març 81
33/març 81
33/març 81
33/març 81
33/març 81
33/març 81
34/abril 81
34/abril 81
34/abril 81

34/abril 81
34/abril 81
34/abril 81

Autor

Artícul
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Tema
Mege de reis, filòsof del XIII,
LLop Català,
Arnau de
dominava àrap, hebreu i llatí, a més
Miquel
Vilanova
del romanç
Peiró Gregori,
Educació o
La primera forma integral, la segona
Salvador
ensenyança
alliçona en una disciplina
Divulgadores de la festa i la
Les revistes
Pelejero Ferrer, J.
falleres
lliteratura satírica popular
Calatayud, Vt.
La casa de
Descripció d’una casa llauradora.
Ramon
m’auelo i VI
Vocabulari viu aplicat a sa funció.
Melià Castelló,
Les falles de fa
Quan certes cares eren de cera i es
Josep
uns quants anys vestien de roba, en manco mijos
Alminyana Vallés, Els rituals
Documentació de la seua
J.
valentins
importància, en llatí i valencià
Primera gravació Du comentaris d’un profà sobre
Climent Josep
de Juan Bt.
l’obra gravada per l’Orfeó Navarro
Comes
Reverter
Desig sense
Costa, Tomàs
Poema
complir
Llibres. De V,
Glossa de “Cuentos de amor y
Casp Xavier
Maicas i Pelejero de Guerra” i de “ San Juan del
Ferrer
Hospital”
Simó Santonja
L’art de la cuina valenciana. Recepta
Els bunyols
Vicent Ll.
del Sent Soví i Blasco Ibáñez
Dels “rebuts”. Pronom neutre Ho,
Laura García/Ch.
Raconet de la
noms valencians, errades. Animals
Lanuza
llengua
etc.
Adlert Noguerol,
Que molts l’intenten cantar sense
¡Pobra llibertat!
Miquel
saber-se la lletra
Contra la “cabalgata del Reino” pel
Pascual Usó, Lluís Contradiccions
títul real, més que siga del poble
Reproducció del manifest del
El que no sap és
Acadèmia de. C. V.
21/4/1975 sobre nom i territori
perque no vol
valencià
Recort de quan es celebrava
Melià Castelló,
El dissabte de
la Resurrecció pel matí, en els
Josep
glòria
Gloriosos
Peiró Gregori,
Democràcia i
Deuen acostar a l’home a sentir-se
Salvador
llengua
amo de son parlar
Calatayud, Vt.
Històries d’un
Etnografia. L’home
Ramon
carreter
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Nº Més

Autor

Artícul
El problema
del vas
campaniforme
El misteri de la
Saraella
“Studium
musicae” Edició
musical

34/abril 81

Aparicio Pérez,
Josep

34/abril 81

Perales Alcover,
Mª C.

34/abril 81

Climent Josep

34/abril 81

Vila, Alfons

34/abril 81

Justus

34/abril 81

Bosch Baixauli,
Roger

Nostàlgies

34/abril 81

Colectiu
d’estudiants del R.

Manifest
(valencianiste)

34/abril 81

Bea Izquierdo,
Josep

Veu de sigles

34/abril 81

Ferrandis Mas,
Vicent

34/abril 81

Ortuño, Mª Teresa

34/abril 81

VX. Navarro/Amp.
Díaz

34/abril 81
34/abril 81

Simó Santonja
Vicent Ll.
Laura García/Ch.
Lanuza

35/maig 81

Adlert Noguerol,
Miquel

35/maig 81

Redacció

Tema
Les arrels del poble valencià.
Cultura, época, tècnica i us
Contes de Vallada
Nota del concert del conjunt vocal
17/3/81. Piles edita S, Chulià

Catòlica des del 1534, documentada
L’ermita-mesquita
per Chabàs, en la Xara, Simat de
de Santa Ana
Vall.
Els catalans
Text de J. Vicenç Vives en la que
del XV i l’unitat
reconeix bondat mercantil en ella
espanyola

Aproximació a
l’indumentària
valenciana
Entrevista a Voro
Sanz. Danses de
LRP
Arquitectura
popular. La
barraca
El llorer
Raconet de la
llengua
¡Pobrísima
llibertat de
prensa!
¡Açò és llibertat
de prensa!

Poema
Emanat del 1er Congrés. Demanen
adaptació de la llengua a la norma
valenciana
Humor ficció. Fent chufla de les
pretensions historicistes engolades
Introducció. Les matèries primes
del textil valencià,
El mestre i cap del grup de Danses
de lo Rat Penat opina
Descripció de les condicions que la
fan possible
L’art de la cuina valenciana. I la seua
gràcia en una recepta senzilla
La preposició A. Noms en valencià.
Animals valencians, etc
Per l’amenaça d’exigència de
titulació universitària per a escriure
en ella
Recull dels principals artículs de la
llei d’imprenta 26 de juliol del 1883

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

35/maig 81

Justus

35/maig 81

LLop Català,
Miquel

35/maig 81

Redacció

35/maig 81

Redacció

35/maig 81

Pastor Chilar Vt.

35/maig 81

Calatayud, Vt.
Ramon
Aparicio Pérez,
Josep
Lanuza Chimo

35/maig 81

Redacció

35/maig 81

Pelejero Ferrer, J.

35/maig 81

Melià Castelló,
Josep

35/maig 81

V X. Navarro/Amp.
Díaz

35/maig 81

Laura García/Ch.
Lanuza

35/maig 81
35/maig 81

35/maig 81
35/maig 81

Simó Santonja
Vicent Ll.
Cantó Ferre Joan
A,

Artícul
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Tema
En “El Camí” 23 setembre 1933
¿Per qué me sent
Ed. Martínez Ferrando va de
pancatalaniste?
“pioner”
L’accentuació
Ix al pas i documenta les
de l’Acadèmia
pròpies raons per a fer-ho
de Cultura
convencionalment
Valenciana
Fragment de l’escrit de Cambó
Democràcia
defenent-la, magistralment fa 80
anys
Entrega del
Resenya de l’acte en l’Hotel Rei D.
Premis Murta
Jaume 30 d’abril. Premiats i jurats
1981
Que el Papa veja
Clamor, per a que s’aprofite la visita
la película del
del Sant Pare veent la filmació d’Elig
Misteri
Històries d’un
Etnografia. Avant va el carro.
carreter
L’edat del Bronze Les arrels del poble valencià.
valencià
1600-500 abans de Crist
La vella cançó
Poema
La festa de la
Reportage i recort de la del 1981
Mare de Deu
De l’amor a
Notes de Fdo Valera, Mourelle de
lo valencià,
Lema i ‘Ajuntament de Lugo en
responsabilitat... i prensa
Pals que subjectaven l’envelat de
“Els hòmens de
Plaça de la Mare de Deu, en les
la vergonya”
festes
Arquitectura
popular. La
Orige i característiques
barraca
Sobre la denominació “científica” de
Raconet de la
les llengües. Els noms.. Preposició
llengua
EN
La paelleta
D’un restaurador de L’Alcúdia. Les
roscana
jagants de GALBIS per tot lo món.
Bocairent

Del poble típic i ses festes
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Nº Més

Autor

35/maig 81

Ferrandis Más,
Vicent

36/juny 81

Adlert Noguerol,
Miquel

36/juny 81

LLop Català,
Miquel

36/juny 81

Redacció

36/juny 81

Melià Castelló,
Josep

36/juny 81

Peiró Gregori,
Salvador

36/juny 81

Maicas, Víctor

36/juny 81

Adlert Noguerol,
Miquel

36/juny 81

Aparicio Pérez,
Josep

36/juny 81

León Roca, J.L.

36/juny 81

Calatayud, Vt.
Ramon
Casp Xavier

36/juny 81

Redacció

36/juny 81

Casp Xavier

36/juny 81

V.X. Navarro/Amp.
Díaz

36/juny 81

Artícul
Aproximació a
l’indumentària
valenciana
Acapdillaments i
liderats
Bernat Oliver,
teòlec i
diplomàtic
Festivitat del
Corpus Christi

Tema
Evolució del vestit dels valencians.
El renaiximent
El rebuig de qui s’alça sobre el
poble, front a qui ix des del poble
i el guia
Personage del XIV molt útil per a
les necessitats de P. El Cerimoniós

Text a propòsit de “Vita Cristi” de
Sor Isabel de Villena 1947
“la millor medicina per als
L’arena del
prunyons”. Facilita el pas de les
Corpus
Roques
En els canvis i prensions
Del govern de
importància de fer ciència, en bon
l’Universitat
criteri docent.
La Valéncia de
Croniste en “Manual del Viajero y
Boix
guía de los forasteros de Valencia”·
Vinatea (pròlec Artícul de Jornada 27/2/75
seu al llibreto de Recordant-lo i fent uns precs a les
Casp)
autoritats(1)
L’edat del Bronze Les arrels del poble valencià. No
en Espanya i
hi ha idea d’invasió, sí de desenroll
problem,.
propi.
4/11/1703-3/4/1773. Recupera
El notari Carles
i dignifica la llengua, perduda sa
Ros
oficialitat
Històries d’un
Etnografia. Els animals del carro
carreter
Cant d’esperança Poema
Per a escoltar la És prou obrir el cor. Reportage
veu del poble. 23 gràfic de la manifestació per la
maig 81
llengua
Un llibre de gran “Ermitas y paisajes valencianos” de
interés
Luís B. Lluch Garín
Arquitectura
Obertures. Coberta. Ornamentació.
popular. La
Construccions auxiliars
barraca

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més
36/juny 81

Autor
Simó Santonja
Vicent Ll.

36/juny 81

Ferrandis Mas,
Vicent

36/juny 81

Pelejero Ferrer, J.

36/juny 81

Major, Jordi

36/juny 81

Atalaya, J. L.

36/juny 81

Laura García/Ch.
Lanuza

37/julil-agst 81

Adlert Noguerol,
Miquel

37/julil-agst 81 Redacció
37/julil-agst 81 Justus
37/julil-agst 81 Redacció
37/julil-agst 81 Redacció

37/julil-agst 81

LLop Català,
Miquel

37/julil-agst 81

Calatayud, Vt.
Ramon

37/julil-agst 81 Maicas, Víctor
37/julil-agst 81

Melià Castelló,
Josep

Artícul
Jolivert
Aproximació a
l’indumentària
valenciana
Humilitat,
senzillea i amor...
Vallada
Demanen
protecció a les
palmeres.. Elig
Campeonat de
Colombicultura...
Alcàsser
Raconet de la
llengua
Imperialisme i
geopolítica del
pancatalanisme
L’escultor Esteve
Edo
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Tema
L’art de la cuina valenciana. Gràcia
del seu vert i be d’utilisar-lo
El barroc
Vocabulari del Venerable Andreu
Garrido
Al Rei, al President del Govern i al
Ministre d’Agricultura
Nota del VII Internacional. Valéncia
és la sèu espanyola.
Joshua Fishman i el valencià,
sociologia, Els noms.. Per i Per a...
Per antidemocràtic, absurt contra
Espanya,França i Valéncia

Autor del Rei Jaume, en la portada
del nº 36 i Decà de Belles Arts.
Retrau text de V. Boix de Sant
Lo que també és
Francesc, reivindicant nom per a
patrimoni històric
la plaça
Premis Murta
Convocatòria i bases del certamen
1982-1983
lliterari
Segon Premi
Patrocinat per “Valéncia 2000”.
Acadèmia de
Sobre la personalitat Valenciana
Cultura Valenc.
Ara més que
Front al desarraïlament interessat i
mai “Regne de
anexioniste, el títul històric
Valéncia”
Històries d’un
Etnografia. L’hostal de la carretera
carreter
Sobre “Gran
Resenya del llibre. Poemari
sonata de la
valentament patriòtic
Pàtria” de Casp
En son temps massa tapats, ara la
Coses de la plaja
prevista plaja nudista d’El Saler
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Nº Més

Autor

Artícul
L’edat del
Aparicio Pérez,
37/julil-agst 81
Bronze valencià.
Josep
Economia…
Lerma Marín, Josep Pensí volar, pensí
37/julil-agst 81
Miquel
amar
“Semana de las
Bueno Tàrrega,
37/julil-agst 81
lenguas ibéricas”
Baltasar
Lugo
Zarzo Lozano,
“De Albiñana a
37/julil-agst 81
Manuel
Monzonís
Joya musical.
37/julil-agst 81 Climent Josep
L’orgue de
Callosa d’En S.
Turisme...
i Jornades
37/julil-agst 81 Major, Jordi
periodístiques del
Mtr.
¡Adeu anguiles,
37/julil-agst 81 Pelejero Ferrer, J.
adeu..!
Aproximació a
Ferrandis Mas,
l’indumentària
37/julil-agst 81
Vicent
valenciana
Marí Cerezo,
Arribem a ser lo
37/julil-agst 81
Xavier
que som
Espanya
necessita
37/julil-agst 81 Redacció
llegislació de
Fires
Simó Santonja
37/julil-agst 81
Ceba
Vicent Ll.
Laura García/Ch.
Raconet de la
37/julil-agst 81
Lanuza
llengua
38/setemb 81

Adlert Noguerol,
Miquel

Perills per a la
llibertat

38/setemb 81

LLop Català,
Miquel

Lliçons de l’
història i els
historiadors

Tema
Elaborada indústria com a font de
progrés econòmic
Poema
Reportage de l’event en el que
participà la llengua valenciana
Llibre denúncia Vicent Ramos
Del XVIII, no arrematat en guerra, es
recupera
Encontres que inviten a perdre’s per
l’interior de Castelló fins a Terol
Els problemes de contaminació
podent acabar en les de l’Albufera
L’ilustració. Aspectes dels hòmens,
documentats per Cabanilles
Per a no ser engolits del tot, hem de
defendre lo que som, sent
Parla Noguera. “la competència de
Fira destruïx la nostra economia
L’art de la cuina valenciana.
Història i recepta de sanc en ”seba”.
Les paraules escaló i graó.
Refranys. Noms...
Ni triumfalisme ni derrotisme,
ni covart lenitat per a reprimir lo
punible
En el cas de l’Unió, cóm els catalans
deixen en l’aire al Cerimoniós

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

38/setemb 81

Redacció

38/setemb 81

Peiró Gregori,
Salvador

38/setemb 81

Calvo, Enric

38/setemb 81

Calatayud, Vt.
Ramon

38/setemb 81

León Roca, J.L.

38/setemb 81

Melià Castelló,
Josep

38/setemb 81
38/setemb 81
38/setemb 81
38/setemb 81
38/setemb 81

38/setemb 81

38/setemb 81

38/setemb 81

38/setemb 81
38/setemb 81

Artícul
I certamen Ll.
“Conselleria de
Cultura”
Al centre de la
Mar Mediterrànea
“El Jardí de
Monforte”
Històries d’un
carreter
La segona
comèdia del
P.Mulet
¡Anem a Sant
Miquel!
La targeta de
visita
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Tema
Cóm fon convocat. (mai viabilisats
els treballs escollits)
Evocacions dutes de l’entorn i
pensament que volem, lliure i nostre
Descripció del recint, defenent
sa maravella (fon de la família
Monforte)
Etnografia. La carretera
“L’infanta Tellina i el rei Matarot”,
Comentari al precursor del sainet

Recorts del viage i pelegrinació a
Llíria, entre coixos i baldats
Una foto de F.Vidal dona peu a
Major, Jordi
comentar la brutícia vora carretera
Repàs d’abans de guerra i plany
Vila, Josep Manuel Mor un teatre
d’una mort de l’espectàcul ..
“La cultura més que en les lletres..”
¡Ai, eixes mans
Ferrer, Jesús Vt.
està surant en la veu i la paraula
tremoloses
ben dita
Villar, Rafael
Yo, solitari de mi Poema
Buñol, con su
En Kerkrade, guanya l’or dels
Hernández Lanuza,
Banda “El Litro” primers premis internacionals de
José
campeona
bandes
“El peixet” del
Cant i enyor d’anar a comprar el
Pelejero Ferrer, J. mediterràneu
peix al mateix costat de la barca
valencià
Solta de cent
Notícia del modo de repoblar i
Redacció
ànets en La Mata recuperar la fauna pròpia des de
de Fanc
ICONA
En “el bronze”,
Aparicio Pérez,
Les arrels del poble valencià.
agricul. Ganad,
Josep
Metodologia i elements primitius
caça i peixca
Aproximació a
L’ilustració, cont. Aspectes de les
Ferrandis Mas,
l’indumentària
dònes, documentats per Cabanilles,
Vicent
valenciana
etc
Simó Santonja
De la planta (matafaluga) i llavoretes
“Batafaluga”
Vicent Ll.
a l’aiguardent de pastes
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Nº Més
38/setemb 81
38/setemb 81
39/octubr 81
39/octubr 81
39/octubr 81
39/octubr 81
39/octubr 81

39/octubr 81
39/octubr 81
39/octubr 81
39/octubr 81
39/octubr 81
39/octubr 81
39/octubr 81
39/octubr 81
39/octubr 81

39/octubr 81

Autor
Redacció
Laura Garcia/Ch.
Lanuza
Adlert Noguerol,
Miquel
LLop Català,
Miquel
Alminyana Vallés,
Josep
Melià Castelló,
Josep

Artícul
Premi en París
a Vt. Simó
Santonja (OIV)
Raconet de la
llengua
Valéncia ciutat
estat
Madariaga i el
separatisme

Tema
D’economia vitivinícola, pel llibre
·Els nostres Vins” Ed. V. Garcia

“Joan de Valdés, també ho tenia
clar” Refraner, Menjar i beure,,,
Conceptes actuals del valor
fundacional imprés per Jaume I
“quan més vullguen marcar sa
independència, més se semblen
Faltà santament un 9’octubre del
Sant Lluís Bertràn
1581 en una Valéncia esplèndida
Popular pas sobre el riu, que se
El pontet de fusta
l’endugué en 1957. Hui de ciment
El carrer de
Pelejero Ferrer, J. Cavallers... brut Vergonya per als valencians
de pintades
L’edat del Bronze.
Aparicio Pérez,
Les arrels del poble valencià.
Economia i
Josep
Conclusions de l’época
societat
Calatayud, Vt.
Històries d’un
Etnografia. El port.
Ramon
carreter
Exposició de la
Els cartells de la República no li
Redacció
Guerra Civil
fugen el blau a la Senyera
Documentació
Calculant la data d’entrada oficial a
Ferrer, Ramon
del 9 d’octubre
Valéncia en 1238
9 d’Octubre del
Reportage gràfic, de quatre
Vidal Lluís, fotógraf
1981
moments clau
Recort de poeta sensible i senzill
Maicas, Víctor
Vicent W. Querol
entre els del remat del XIX
Quan siga
Villar, Rafael
Poema
transparent
El Palau de
D’hostage real a roïna total (Hui
Calvo, Enric
Cervelló
restaurat és Museu Municipal)
Aproximació a
Ferrandis Mas,
l’indumentària
El periodo romàntic
Vicent
valenciana
I Cançoner
Convocatòria per a estimular la
Redacció
Popular de
creació de cançó popular. Bases
“Valéncia 2000

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

39/octubr 81

Pastor Chilar Vt.

39/octubr 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

39/octubr 81

Laura García/Ch.
Lanuza

39/octubr 81

Díaz Cano, Miquel

39/octubr 81

Redacció

Artícul
Els ciutadans
no entenem “els
bandos”
Fenoll

40/novembr 81

Adlert Noguerol,
Miquel

40/novembr 81

Ferrando Badia,
Joan

Raconet de la
llengua
La llengua del
poble
L’us de plantons
d’agres de peu
tolerant
Escolis sobre
cultura i atres
conceptes
“Regne de
Valéncia”

40/novembr 81

LLop Català,
Miquel

Lliçons d’un
escritor d’Avant

40/novembr 81 Blasco Ibáñez, Vte.

40/novembr 81 Pascual Usó, Lluís
Melià Castelló,
Josep
Calatayud, Vt.
40/novembr 81
Ramon
Perales Alcover,
40/novembr 81
Mª C.
40/novembr 81

40/novembr 81 Calvo, Enric
40/novembr 81

Delmonte Hurtado
Pere

40/novembr 81 Maicas, Víctor

“Alma
valenciana”
Centenari d’un
gran sant Ll.
Bertrán
Tots Sant i “El
Tenorio”
Històries d’un
carreter
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Tema
De l’alcalde d”Elig, traduïts a
l’idioma anexioniste, impròpiament
“Marathron” dels egipcis, (també
matafaluga) o planta de l’anís
L’art...
Lo que sap un “sabut” (modo de
desfer la realitat, a son gust) etc.
Una postura més que nos aferma,
en la raó
En Iberflora se presenta el sistema
contra “la tristea”
“Cultura és el lux de la civilisació”
El primer és l’ànima, el segon el cos
Nom del dret i l’història, front a uns
atres intents denominadors
Almela i Vives, firmant del 32,
manté la valencianitat en tot
moment
Artícul de “Alma Española”
17/1/1904 que nos retrata com a
poble
Recordant-lo per mig d’una carta a
sa mare
Retrau la costum d’anar al cementeri
i al teatre
Etnografia. Criminals i roders,
gitanos i “la Guàrdia Civil”

Aquells chiquets

Contes de Vallada

Lluís de
Santàngel, el
gran silenciat

D’ell foren els primers diners per al
Descobriment d’Amèrica

Cantar Volguera

Poema

“El dia torna”

Novela de Miquel Adlert. Sobre
l’amor sincer
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Nº Més

Autor
Castell Maiques,
40/novembr 81
Vt.
40/novembr 81 Bernat, Ramon

40/novembr 81

Febrer Romaguera
MV

40/novembr 81 Pelejero Ferrer, J.
40/novembr 81 Major, Jordi
40/novembr 81 Redacció
40/novembr 81 Recio, Carles
Simó Santonja
Vicent Ll.
Laura García/Ch.
40/novembr 81
Lanuza
40/novembr 81

40/novembr 81 Díaz Cano, Miquel
41/decembr 81

Adlert Noguerol,
Miquel

41/decembr 81

Ferrando Badia,
Joan

41/decembr 81 Bernat, Ramon
41/decembr 81

LLop Català,
Miquel

41/decembr 81

Melià Castelló,
Josep

41/decembr 81 Maicas, Víctor

Artícul
“Crit de la
Llengua”
“Psicologia
infantil para
padres”
Alcàsser. La
banda guanya en
Kerkrade
Nostres pobles
i les festes
d’interés..
Moros i cristians
de Vallada
“Mundo Regalo”
Una nova Fira
Helena continua
assentada en un
banc...
Arròs “Pepica”
Raconet de la
llengua
La llengua del
poble
Nadal: treua i
amor
Estructura
històrica
diferenciada del
R:V.
Celebració del 98
Jocs Florals
Les llibertats dels
catalans, planys..
nostres
Les estrenes

Tema
Testimonis de la seua denominació
S. XIV-XVI. J. Alminyana
Llibre didàctic de J. Gil Barberà
mege de chiquets
La centenària societat musical,
també guanya en Holanda
Les declarades d’interés turístic.
Calendari 1982
Una festa que des de 1980 arraïla
Entrevista en el President Miguel
Reyes Carpintero
Ficció sobre una jove intolerant
Clàssic de gamba pelada en paella,
en una nit internacional
“Coseriu i la llengua V. Aclarim,
Refraner
Valor del parlar i evolució, quan no
s’accedix a la gramàtica
Evocació d’un temps procliu a la
fantasia infantil
Del Regne àrap al Regne Cristià pel
dret justinianeu
Mª Dolors Escrig, Rna. Josep Melià,
poeta, Vt. Insa, Mant.
Notes del Dietari del capellà del
Magnànim quan el repten
La costum nadalenca de pares i
padrins, donant-les

Salvador Giner
Compositors valencians de sempre
Vidal en el recort

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

41/decembr 81 Calvo, Enric
Calatayud, Vt.
Ramon
Perales Alcover,
41/decembr 81
Mª C.

41/decembr 81

Artícul

Tema
Semblança del simbòlic campanar
Venerable Micalet
nostre
Històries d’un
Etnografia. El carro del tio Peteroig
carreter
D’harca

La mirada de
la chiqueta
paralítica
La manifestació
41/decembr 81 Redacció
del dia 12
Pare Antoni
Fra Josep
41/decembr 81
de Villanueva,
Barrachina
pintor..
Dama de bronze a
41/decembr 81 Pastor Chilar Vt.
Xavier Casp..
El Rey, la música
Hernández Lanuza,
41/decembr 81
y el “Llitro de
José
Buñol”
Aparicio Pérez,
“La cultura
41/decembr 81
Josep
Ibèrica”
Nous monuments
41/decembr 81 Pelejero Ferrer, J. històrics-artístics
val.
El negoci de la
41/decembr 81 Díaz Cano, Miquel
bajoca verda
Simó Santonja
“Peladilles”
41/decembr 81
Vicent Ll.
d’Alcoy
Adlert Noguerol,
L’ètica de les
42/giner 82
Miquel
lletres
La llengua en
Alminyana Vallés,
42/giner 82
temps de S. Lluís.
Josep
Bertràn
El Regne de V.
Ferrando Badia,
42/giner 82
No fon ni és una
Joan
nació
“Valéncia
42/giner 82 Urbano, Pilar
amenazada por el
pancatalán..”

41/decembr 81 Gil Barberà, Joan
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Contes de Vallada
Relat entre la realitat, la ciència i la
fantasia
Resenyes de Levante i Las
Provincias. Pel nom i la personalitat
L’artiste que decorà en 1779 el
claustre del convent de Cocentaina
El Patronat històric.. d Elig no
desapareix...
Ofrenen en recepció real el trofeu de
Kerkrade
II Curs d’història i cultura
valencianes. Gandia
Mare Deu, Sant Nicolau, Hospital
de Xàtiva i Cisterna de Quart.
Conreu i mercat del llegum en
Vilarreal
Elaboració artesana d’este símbol
del dolç alcoyà
L’immoralitat d’aprofitar-se de vore’s
publicat o d’intimitats velades
Justificació i transcripció de
testimonis
Els conceptes i sentit de naixença o
concreció territorial independent
Artícul de 22/1/82 en ABC, resenya
de la manifestació
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Nº Més

Autor

42/giner 82

Guaita, Aurelio

42/giner 82

Petit, Rafael

42/giner 82
42/giner 82
42/giner 82

Melià Castelló,
Josep
Peiró Gregori,
Salvador
Calatayud, Vt.
Ramon

42/giner 82

Calvo, Enric

42/giner 82

Casp Xavier

42/giner 82

León Roca, J.L.

42/giner 82

Maicas Víctor

42/giner 82

Recio, Carles

42/giner 82

Pastor Chilar Vt.

42/giner 82

Pelejero Ferrer, J.

42/giner 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

42/giner 82

Ferrandis Mas,
Vicent

42/giner 82
42/giner 82

Laura García/Ch.
Lanuza
Grau Gurrea,
Eleuteri

Artícul
“Vocamus
et volomus
ud regnum
valentia..”
Les terres val.
I les seues
monedes
La meua carta al
Reis

Tema
De la cita del Furs arranca un
artícul, defenent-lo, en ABC 26/1/82
Un passeig numismàtic històric
documentat

La d’un chiquet que acaba
conformant-se en la poquea “real”
Que consoliden l’idea d’impartir
Furs i Constitució
formació oficial
Històries d’un
Etnografia. Giner. La neu.
carreter
El Palau de Sant Barroc del 1683. Fon residència i
Pio V
hospital. Hui pinacoteca
Ha mort Rafael
Obituari a l’amic i mestre de
Ferreres
lliteratura, en to poètic
Els Jocs Florals Diu que fon mantenedor Víctor
del 1880
Balaguer? Amic de Llombart
Comentaris a
“De Albiñana a Monsonís”
un llibre de Vt.
Frustració política
Ramos
Llançar-se
novament pel
Per si tornava a ser chiqueta
tobogan
Premis del
Patronat H. A.C Ampliació de la notícia de decembre
d’Elig
“L’arreplegà dels Costum de cantar i captar pels de
quintos”
“la quinta” en Vallada
Des del 1561 documentades
Tellines
Recepta de Robert de Nola
Aproximació a
Documentació de la Comtesa de
l’indumentària
Gasparín pel 1875
valenciana
Raconet de la
Vers la creació d’una Acadèmia..
llengua
Opinions en el 1930 de Fullana
Fabià Gonzàlez
Enemic de curanders. Diu que cura
Timor . Curander per necessitat

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més
42/giner 82

Autor
LLop Català,
Miquel

43/febrer 82

Ferrando Badia,
Joan

43/febrer 82

Provecte, Joan

43/febrer 82

Adlert Noguerol,
Miquel

43/febrer 82

Pascual Usó, Lluís

43/febrer 82

Pelejero Ferrer, J.

43/febrer 82

Melià Castelló,
Josep

43/febrer 82

León Roca, J.L.

43/febrer 82
43/febrer 82
43/febrer 82
43/febrer 82
43/febrer 82

43/febrer 82

43/febrer 82

43/febrer 82

Artícul
Els tres Regnes
El Regne de
Valéncia no és
País
El sentit del
misteri
Rafael Petit:
benemèrit de la
numismàtica
Valéncia: regne,
mai país
Sant Lluís
Bertràn, els
francesos i els v..
Festes i refrans

El Círcul Cultural
V. Blasco
Ibáñez...
Calatayud, Vt.
Històries d’un
Ramon
carreter
Marí Cerezo,
“Llargues raons
Xavier
acurten la nit”
La visita de la
Gil Barberà, Joan
Reina. Fabiola
Ha mort un poeta
Casp Xavier
valencià
Guillem Sanchis
Pelejero Ferrer, J. i el seu paisage
valencià
Premis LliterariRedacció
Poètics “Crit del
Palleter”
Palmes Daurades
Ruiz López,
a Manglano i
Francesc
Pastor Ch.
“Buñol, La
Hernández Lanuza,
Artística i Los
José
Feos
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Tema
El dietari de Jeroni Soria del 1536
al 1559 advera l’independència
Sectarisme per a canviar el nom
El de Deu, admirable en l’home
Fa resum de la seua obra publicada
i de son saber.
Més documentació, inclús després
de Felip V
Versos en prec al sant quan la
guerra del francés Sigle XIX
Les de febrer. La Candelària i Sant
Blai
Naix en homenage a l’insigne
valencià 29/1/82
Etnografia. Bolca el carro.
Ensomi: que les normes de la AVC
són oficials per a tots
Al War Memorial. Li recordà que la
flor nupcial fon taronger valencià
Fc. Caballero Muñoz. Artícul de
Levante 16/11/76
Distintes mostres de l’aquareliste
Convocatòria i bases del certamen
de Catarroja
Al polític del Cap i Casal i al
periodiste d’Elig, valencianistes
Les dos bandes municipals al
màxim nivell des del 1883
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Nº Més

Autor

43/febrer 82

Ferrandis Mas,
Vicent

43/febrer 82

Redacció

43/febrer 82
43/febrer 82
44/març 82

Simó Santonja
Vicent Ll.
Laura García/Ch.
Lanuza
Adlert Noguerol,
Miquel

44/març 82

Pelejero Ferrer, J.

44/març 82

Agulló, Benjamí

44/març 82

Ferrando Badia,
Joan

44/març 82

Melià Castelló,
Josep

44/març 82

LLop Català,
Miquel

44/març 82

Calatayud, Vt.
Ramon

44/març 82

Redacció

44/març 82

Redacció

44/març 82

Redacció

44/març 82

Costa Català, Joan

44/març 82

Climent Josep

44/març 82

Perales Alcover,
Mª C.

Artícul
Aproximació a
l’indumentària
valenciana
Homenage faller
a Vicent Añón

Tema
Finals del XIX i principis del XX

La falla J. Costa-Comte d’Altea
recorda al bon valencià
Recepta del plat heterodox d’anguila
“Espardenyà”
i pollastre
Raconet de la
El Sr. J.E.T. i el valencianí I.
llengua
Vocabulari. Refranys
La joventut i
És sempre vell qui no evoluciona i
l’espirit
jove qui s’adapta
Manifest
Pro Estatut. Ans de debatre’s els
d’intelectuals V al intelectuals l’entreguen a Calvo
P del Govern
Sotelo
La Mare Deu... a Retaule ceràmic en Nazaret. Mare de
Terra Santa
Deu dels Desamparats
El Regne de
Més documentació, defenent una
Valéncia no es
denominació nostra
país II
Dèu cèntims val Recort dels chiquets que venien el
el llibret
de les falles
Les llengües
Comenta els versos de Martí
del Regne de
Domínguez a la Flor N del 1955
Valéncia
Històries d’un
Etnografia. La venta de Sant
carreter
Cristòfol
Rebuig del socialisme o indiferència
Les falles
d’algú de UCD ho impedix
Les falles festa
Les d’enguany diu que se cremen
gran
ans, protestant per l’Estatut
La formació de la Llibre de Badia Margarit desmentint
llengua catalana. la teoria de la repoblació
Mou el món i les
Poema
estreles
Noves
Que li pareixen poques. Destaca la
publicacions
de Martin i Soler i la de Chulià
musicals
Tereseta

Contes de Vallada

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

44/març 82

Maicas Víctor

44/març 82

Provecte, Joan

44/març 82

Grau Gurrea,
Eleuteri

44/març 82

Simo Santonja
Vicent Ll.

44/març 82
44/març 82

Giner Mengual
Francesc
Laura García/Ch.
Lanuza

Artícul
“Llibrets de falla”
de J. Pelejero
A propòsit de
l’estatura de
l’home
La Mare Deu del
Lluch patrona
d’Alzira...
El chocolate
Raça o llengua
Raconet de la
llengua
“Pro” i “anti” “La
veritat, tota la
veritat i...
El Regne de
Valéncia no és
país. IV.
Les llengües
del Regne de
Valéncia
Les Festes
Vicentines
Ya és temps de
que demanes la
paraula”
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Tema
Nova publicació sobre els poetes
festius
Plantat aspirant cap a l’alt pot tindre
el peus en terra. No sense passat
L’entrevista en el President de la
confraria nos parla de l’història
L’art de la cuina valenciana. El
chocolate en Valéncia en versos de
1668
La fonètica determinada per la
mateixa constitució racial
El Sr. J.E.T. i el valencianí.
Vocabulari. Refranys
L’hedonisme de trencar, en lloc de
treballar construint lo propi

45/abril 82

Adlert Noguerol,
Miquel

45/abril 82

Ferrando Badia,
Joan

45/abril 82

LLop Català,
Miquel

45/abril 82

Chirlaque Gayà,
Josep

45/abril 82

Ramon i Garcia,
Anfós

45/abril 82

Redacció

Nostra bandera
valenciana

Recort d’Adlert, recordant
l’homenage del 25/7/30, en text
de LP

45/abril 82

Pelejero Ferrer, J.

Valéncia i lo
valencià

Comentaris del perqué no s’a

45/abril 82

Melià Castelló,
Josep

Divendres Sant

Evocació del silenci i del Grau de
plaja i processó

45/abril 82

Maicas Víctor

Eduart Escalante.
1834-1895. Arreplega en el sainet
Escritors val. del
el sentir del poble
XIX

Orígens del terme país, mai
expressió sentida pel poble
Comentari a uns versos de Martí
Domínguez II
Nomenament protocolari de
Clavariesa
Poema. “Dia de “la Paraula
Valenciana” en la Llonja 16/4/82
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Nº Més
45/abril 82
45/abril 82

45/abril 82

45/abril 82
45/abril 82
45/abril 82
45/abril 82

45/abril 82

45/abril 82

45/abril 82
45/abril 82
45/abril 82
46/maig 82
46/maig 82

46/maig 82

Autor
Calatayud, Vt.
Ramon

Artícul
Històries d’un
carreter

Tema
Etnografia. Atres històries

De López Chavarri, recull de
cançons folclòriques edició d’El
Magnànim
A propòsit de
“en la línea de l’home que creu”,
Provecte, Joan
nostra filosofia
llum, moviment i forma... ahir i
grega
demà
De Joan Bte. Vinyes 12-8La torre de Santa
Calvo, Enric
1688/1705. El barroc més
Caterina
emblemàtic
Narració fantàstica a on el gossos
Gil Barberà, Joan
Hòmens i gossos
són millors que el hòmens
Tres definicions En Noam Chomsky, John Lyons i G.
Díaz Cano, Miquel
de llengua
Hamraström
Na Joana, la
No muigué de la pedrada, perque
Atienza P. Antoni
pedra i Sant
les joyes feren de casc...
Vicent Ferrer
Nostra Sra. de
.. del taronger. Breu pontifici de
Grau Gurrea,
Lluch. Reina de la
confirmació del patronat d’Alzira
Eleuteri
flor ..
Diferències
Giner Mengual
Descripció dels sistemes vocàlic i
fonètiques del
Francesc
consonàntic
Val. i el Cat.i
L’agulla, el
En l’indumentària valenciana, les
Zanón Rodrigo, Fc. rascamonyos,
peces metàliques sobre el cabell.
pintes i ganchos
Simó Santonja
Els dolços de
L’art de la cuina valenciana. El
Vicent Ll.
Sant Vicent
pastiç de glòria.
Laura García/Ch.
Raconet de la
Més del Sr. JET i balls de
Lanuza
llengua
consonants etimològiques. Refraner
Adlert Noguerol,
Valencianisme
Llegit en el primers 40 en la reunió
Miquel
patriòtic
dels dimarts. Tot un emblema
Les llengües
LLop Català,
Comentari a uns versos de Martí
del Regne de
Miquel
Domínguez III
Valéncia
V. en la Mare
Chirlaque Gayà,
Reflexió periodística del fervor
de Deu dels
Josep
popular, en la festa
Desamparats
Climent Josep

Un llibre que fea
falta

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més
46/maig 82
46/maig 82
46/maig 82
46/maig 82
46/maig 82
46/maig 82
46/maig 82

46/maig 82

46/maig 82
46/maig 82
46/maig 82
46/maig 82
46/maig 82
46/maig 82
46/maig 82
46/maig 82

Autor
Redacció (Mª
J.Coves)
Pelejero Ferrer, J.
Calatayud, Vt.
Ramon
Melià Castelló,
Josep
Perales Alcover,
Mª C.

Artícul
Maig: Miquel
Galbis
La desinformació
sobre la Regió
Valenc.
Històries d’un
carreter
Sombreret de
palla
Cucanyes

A propòsit de
l’oci
Entrega dels
Redacció
Premis Murta
1982
L’ateneu cultural
Cardona, Vicent
“Paterna” ¿fa
política?
Grup de Danses
Redacció (VRC)
i Cor Popular de
LRP
Llibre de F. Giner
Garcia, Laura
Mengual
Arracades
Zanón Rodrigo, Fc.
valencianes
Bea Izquierdo,
Gastrosofia
Josep
Autonòmica
Simó Santonja
Tonyina
Vicent Ll.
La diftongació
Giner Mengual, Fc. en les llengües
romàniques
Laura García/Ch.
Raconet de la
Lanuza
llengua
En la Fira del
Reportage
moble- KIT de
Gabriel Pons
Provecte, Joan
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Tema
Alumne de Ginesta i continuador
dels tapissos florals
Poc divulgada sobretot en TVE
(l’única) la cultura i riquea nostra
Les creus de la carretera
Per la Mare de Deu s’estrenava
trage nou i al cap tocat d’estiu
Contes de Vallada
No esclau, ni pagant, filosofa,
admira i lliure fa poesia
30-4-82. Guanya Vt. Marco, novela
i E. Calvo H, gràfica
Fundat en 1980, diu el president
Joan Sancho, que està obert a tots
Presentació del disc “Arraïls” Fita
d’or del folclor valencià
“Introducció a la llingüística
valenciana”
En l’indumentària valenciana, peces
de les orelles
Receptari d’humor gastronòmicpolític, joc del doble sentit
L’art de la cuina valenciana. El peix
en recepta d’Alexis el grec..
Evolució del llatí i precisió en el
valencià
Acaben en JET i son pintoresc
criteri de llengua. Refraner...
Disseny d’elements desmontables
Un nou concepte original
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Nº Més

Autor

47/juny 82

Ferrando Badia,
Joan

47/juny 82

LLop Català,
Miquel

47/juny 82

Calvo, Enric

47/juny 82

Redacció

47/juny 82

Pelejero Ferrer, J.

47/juny 82

Adlert Noguerol,
Miquel

47/juny 82

Melià Castelló,
Josep
Ramon i Garcia,
Anfós

Artícul
El Regne de
Valéncia no és
país. V
Reflexions
a propòsit..
(d’escrits en
prensa)
La Dama d’Elig
Vicent Ll. Simó
Santonja en la
IHLADI
Televisió
espanyola i les
fires valencianes
“Juny”
Semblança del
més
Les “carabasses”

47/juny 82

Coves, Mª Jesús

47/juny 82

Calatayud, Vt.
Ramon

“Això era un
rei...”
Juny: Josep
Pérez Conchán
Històries d’un
carreter

47/juny 82

Gil Barberà, Joan

Dos evasions

47/juny 82

Provecte, Joan

47/juny 82

47/juny 82

47/juny 82
47/juny 82

A propòsit de les
postures davant
de Deu
Cullera. Ciutat
Castillo, Manuel
“Una de les claus
del Regne”
Alaquàs i Sant
Lerma Marín, Josep
“Fransisco”, en el
M.
recort,,,
Chirlaque Gayà,
Xàbia capital de
Josep
la colombicultura

Tema
Anticonstitucionalitat del terme

de la Facultat de Filologia de
Valéncia, exigint autoritat impròpia
Descoberta en 4/8/1897. Art ibèric
valencià, fa més de 2000 anys
I Vicepresident de la Comissió
d’Assunts Europeus.. del Notariat
llatí
Front a l’ignorància informativa,
detall d’elles
Evocació lliterària i costumista.
Imprescindible.
Les escolars, tan pròpies en el més,
sinònims del suspens
Crítica lliterària del llibre de Vicent
Ramon Calatayud
Entrevista a l’artesà de la
marqueteria feta moble d’art
Etnografia. Els ponts,descobriments
i rectificacions
Narració de sicologia infantil. Quan
manca la relació afectiva...
Primer es mira a sí mateix
Des de 1261 arreplegada en el Furs.
Hui cosmopolita i turística
Les celebracions pels anys 50. El
fum denunciava cocció de fanc..
En el campeonat d’Espanya, sobreïx
la valencianitat

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor
Simó Santonja
Vicent Ll.

Artícul
La cuina i les
47/juny 82
estreles
El collar,
47/juny 82
Zanón Rodrigo, Fc. medalles, creu,
joya, agulla...
Raconet de la
Laura García/Ch.
47/juny 82
Lanuza
llengua
El Regne de
Ferrando Badia,
48/juli-agost 82
V. ¿és una
Joan
nacionalitat?
48/juli-agost 82 Calvo, Enric
48/juli-agost 82 Redacció

48/juli-agost 82

“A. C. Cardona
Vives”

48/juli-agost 82

Adlert Noguerol,
Miquel

48/juli-agost 82 Coves, Mª Jesús
48/juli-agost 82 Bernat, Ramon

Estiu del 82
Som valencians.
Resposta
d’intelectuals
“Al poble de
Castelló” La
gestora crida
Semblança del
més. Juliol
Juliol. Josep
Bàguena Soler
“Ventijol”

48/juli-agost 82

Melià Castelló,
Josep

Davant del
televisor

48/juli-agost 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter
Se donaren els
Premis “Palleter”
Catarroja
Moncada. Ibèrica
i alqueria mora
Leo (21 de
juliol-21 d’agost)
Algunes
observacions en
fonologia

48/juli-agost 82 Redacció
48/juli-agost 82 Bort, Eduart
48/juli-agost 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

48/juli-agost 82 Díaz Cano, Miquel
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Tema
L’art de la cuina va... A “la sal de
naiximent” la zodiacal que li toque
Unes atres joyes en l’indumentària
valenciana
L’aberrant anàlisis d’una aberració I.
Contemplat des de le ciència
històrica i des de La Constitució
En el que s’aprova l’Estatut possible
i fa més calor que uns atres...
A la crida pancatalana en Levante
13/6, dels de sempre
Encapçala M. Guinot, resposta a
l’atac del 25/4 en la plaça de bous
Evocació lliterària i costumista..
Entrevista al compositor i mestre,
cosí germà d’Iturbi
Resenya del llibre de Miquel Adlert.
Narrativa descriptiva
La fartada del fútbol mundial 82
i este joc pel carrer, quan no ne
teniem
Etnografia. Carros vells, carreteres
noves.
Velada d’entrega a Ampar Aguilar,
Vicent R. Calatayud i Anfós Ramon
Antic cap de partit i actual lloc del
Misteri de Semana Santa
L’art de la cuina va... Recepta per
als d’este signe
Sobre texts de professionals,
l’importància de l’evolució
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Nº Més

Autor
Laura García/Ch.
48/juli-agost 82
Lanuza
48/juli-agost 82 Redacció
49/setembr 82 Redacció
49/setembr 82

LLop Català,
Miquel

Gurrea Crespo,
Vicent
Adlert Noguerol,
49/setembr 82
Miquel
49/setembr 82

49/setembr 82 Provecte, Joan

49/setembr 82

Melià Castelló,
Josep

49/setembr 82 Pelejero Ferrer, J.
Calatayud, Vt.
Ramon
Ramon i Garcia,
49/setembr 82
Anfós
49/setembr 82

49/setembr 82 Vila Ferri, Antònia

49/setembr 82

Calatayud, Vt.
Ramon

49/setembr 82 Coves, Mª Jesús
49/setembr 82 Gil Barberà, Joan
49/setembr 82 Redacció
49/setembr 82

Perales Alcover,
Mª C.

Artícul
Raconet de la
llengua
TEXT OFICIAL de
L’ESTATUT
L’únic candidat:
Valéncia
L’individualitat
del Regne de
Valéncia
La fundació de
Valéncia
Semblança del
més. Setembre

Tema
L’aberrant anàlisis d’una aberració i
II. Refraner
Redacció completa en perfecte
valencià
“Ara és el moment” de votar en
valencià, per damunt dels partits
Proves del 1410, del duc Alfons de
Gandia i del parlament de Barcelona
Làpides, monedes i ceràmiques que
donen fe, des del sigle II a.d.C.
Evocació lliterària i costumista..

Diu per Julien Green que refentA propòsit de “Si
nos cada dia, nos desfem i no som
yo fora vosté”
atre...
¿I per qué no?
Memòria de la del 28/9/1949, des
(podia vindre
de la terrible del 57
riuada)
¡Cuide vosté els Per lo molt que perdem tots quan
boscs!
es cremen
De les ”Històries Parlen els llectors. Com a conclusió
d’un carreter”
de la série.
“La veritat d’un
Llibre de Carles Recio, intentant fer
himne”
història del nostre
Anys ”de guerra” en Onil, quan
Vivències i
els refugiats arribaven als nostres
recorts I
pobles
Presència
Cóm, a més de la Mare de Deu,
valenciana en
també allí estarà el Parenostre en
Terra Santa
valencià
Entrevista al restaurador d’art
Setembre. Vicent
i recuperador del Museu dels
Rodríguez
Benlliure
Presència, buit i Sobre un chiquet malalt incurable i
absència
cóm unix inclús la seua pèrdua
El milacre de
Llegenda infantil per a la Mare de
Santa Maria
Deu de l’Assunció de l’hospital
La tronada

Contes de Vallada

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

49/setembr 82 Redacció
49/setembr 82

Grau Gurrea,
Eleuteri

49/setembr 82 Redacció

49/setembr 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

49/setembr 82

Giner Mengual
Francesc

49/setembr 82

Laura García/Ch.
Lanuza

50/octubre 82

Redacció

50/octubre 82

LLop Català,
Miquel

50/octubre 82

Calvo, Enric

50/octubre 82

Ferrando Badia,
Joan

50/octubre 82
50/octubre 82

Calatayud, Vt.
Ramon
Adlert Noguerol,
Miquel

50/octubre 82

Redacció

50/octubre 82

Coves, Mª Jesús

50/octubre 82

Melià Castelló,
Josep

50/octubre 82

Redacció

Artícul
Inauguració de la
seu d’Amics de
Valéncia
Alzira. Festa de la
Patrona
Èxit d’un
compositor
valencià
Virgo (22
d’agost-22
setembre)
Supressió de
les declinacions
llatines
Raconet de la
llengua
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Tema
Medalla d’Or a distintes
personalitats que treballen per ella
Nostra Senyora del Lluch
De música moderna. Eduart Bort
Recepta per al signe. Al que li va la
paella tant be
Per la corrupció del romans o poc
us

Normes. Quí i cóm o en qué se feu
l’adaptació del 82 per a Conselleria.
Comentari i reportage gràfic. Massa
9 d’octubre
policia en la ya autonomia
¡Deu vos ho
Solidaritat espanyola per la riuada
pague!
del 20 d’octubre en La Ribera
Fanc, ara i fa 25 anys. Hem perdut
Crònica d’un més a Renau cartelliste i Camacho
cantant
El Principat de
Llegítimament dins del marc de la
Girona. (Per al P.
Corona d’Aragó
Felipe)
Tots Sants i la
Recort del berenar-la tal dia en el
fogaça
castell de Vallada
Semblança del
Evocació lliterària i costumista..
més. Octubre
Ha mort una
La poetesa Maria Mulet. -8/2/1911valenciana
16/9/82- Mestra sensible
eixemplar
Octubre. Ana
Pianista frustrada. Catedràtica del
Galiano
conservatori i escritora
Aquell home que arreplegava la
El draper
roba vella a canvi de gots o plats
Tots a Estrasburc Protesta per l’intromissió que
en el tren de les representa ficar-nos en estes
nacions
mogudes panca...
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Nº Més

Autor

50/octubre 82

Gil Barberà, Joan

50/octubre 82

Redacció

50/octubre 82

Vila Ferri, Antònia

50/octubre 82

Ferrer Camarena,
Miquel

50/octubre 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

50/octubre 82
50/octubre 82

Laura García/Ch.
Lanuza
Giner Mengual
Franc

51/novembr 82 Pelejero Ferrer, J.
51/novembr 82

Ferrando Badia,
Joan

51/novembr 82

Calatayud, Vt.
Ramon

51/novembr 82

Gimeno Palés,
Federic

51/novembr 82 Gil Barberà, Joan
51/novembr 82

Melià Castelló,
Josep

51/novembr 82

Adlert Noguerol,
Miquel

51/novembr 82 Coves, Mª Jesús
51/novembr 82 Vila Ferri, Antònia

Artícul
Taronges
valencianes
Els 99 Jocs
Florals
Vivències i
recorts II
Tirada d’aus
aquàtiques en
Cullera
Libra (23
setembre-22
octubre)
Raconet de la
llengua

Tema
Medicina per als chiquets polacs.
Vivència.
Kira Román REGINA. Rafael Villar
POETA. Felip Perles MANTENEDOR.
Anys ”de guerra” en Onil, quan
els refugiats arribaven als nostres
pobles
La recaptació en la subasta per les
replaces puja més de 8 millons pts.
Recepta per al signe. Que vol
tranquilitat
En contra de la política educativa de
la Conselleria. (Valencianista)

Els musulmans

Que vingueren sense dònes...

El Sant Pare en
Valéncia
La Constitució,
l’Estatut i la
Senyera...
Aigua, lo que
costa l’aigua i per
fi... ¡Aigua!

Reportage. És la primera ocasió.
Joan Pau II nos parla en valencià
Segons el dret històric, basat en
la costum i ajustat a la voluntat
popular
Intenció de la série i juí
alevalentador de la riuà de La Ribera

Apropiació indeguda i
“El crit d’un
catalanisadora de Cirici sobre la
terrisser valencià”
ceràmica nostra
Quan l’escola
Aproximació a la realitat o conte de
està llunt
Nadal
Mundial de Fútbol, riuà en la
Un any per a
Ribera,visita Papal, guanya el
recordar
PSOE. Crisis
Semblança del
Evocació lliterària costumista
més. Novembre
Novembre.
“Artesà Distinguit” mestre en la
Gaspar J.M.
ceràmica
Navarro
Vivències i
Anys “de guerra” en Onil. Quan tot
recorts III
o més que res la fam, pot matar

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

51/novembr 82 Bernat, Ramon
51/novembr 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

51/novembr 82 F.M.Ll.
51/novembr 82

Giner Mengual
Francesc

51/novembr 82

Laura García/Ch.
Lanuza

52/decembr 82 Casp, Xavier
52/decembr 82 Redacció
52/decembr 82

Secretari L. R.
Penat

52/decembr 82

LLop Català,
Miquel

52/decembr 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Adlert Noguerol,
Miquel
Castell Maiques,
52/decembr 82
Vt.

52/decembr 82

52/decembr 82

Gimeno Palés,
Federic

52/decembr 82 Vila Ferri, Antònia
52/decembr 82 Pelejero Ferrer, J.
52/decembr 82 Coves, Mª Jesús

Artícul
Alcoy i Fontilles
= germanor
Escorpio
(23 octubre22novembre)
Valor dels
modismes
Introducció de
l’artícul en el
romanç
Raconet de la
llengua
Raonaments
sobre la llengua
valenciana
Vallada i sa
pròpia artesania
Manifest de LRP
al Conseller d’E.
Sant Agostí de
Castelló i una
llegenda
Aigua, lo que
costa l’aigua i per
fi... ¡Aigua!
Semblança del
més. Decembre
Joan Segura de
Lago

139

Tema
La ya tradició: Pel “mig any fester”,
visitar el sanatori les filaes d’Alcoy
És el seu signe, curiós per tastar-ho
tot. Bona recepta aconsella
Recordant la llengua llatina
Provinent del grec i com una
evolució profitosa
Ya han guanyat (els socialistes)
Plany que ací els pese més el
catalanisme
Del seu perqué ser com és,
denunciant l’aberrant anexionisme
en marcha
La tradicional de cistelleria o
mobles de junc, canya i vímens
Quan se li trenca el camí oficial al
valencià, donant via a l’anexionisme
Sobres els orígens de l’iglésia que
restauren i la visita de Sant Vicent
L’aigua que fa créixer als pobles.
Aproximació històrica en Vallada
Evocació lliterària i costumista..

1911-1972. Arquitecte, historiador,
President de Lo Rat Penat..
Defén la de Manises i tota la
“El crit d’un
valenciana, contra els lladres
terrisser valencià”
culturals
Vivències i
Anys “de guerra” en Onil. Quan
recorts IV
inclús mor el pare i la guerra acaba
Reprenen les excavacions
¡Ya era hora!
arqueològiques en l’Almoina
Decembre. Jaume Editor de música. Premi Nacional
Piles
del Ministeri de Cultura1982
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Nº Més

Autor

52/decembr 82 Gil Barberà, Joan

Artícul
El yayo i el net

Tema
Una història que pot ocórrer tots
el dies
La de Nadal, la dels cavallets i els
circs i els porritos que no manquen

Melià Castelló,
Josep

Aquella fira...

52/decembr 82 Bernat, Ramon

Mossén
Alminyana,
fill adoptiu de
Torrella

Emotiu acte de nomenament
i descripció de la selecta
concurrència

52/decembr 82 Calvo, Enric

Josep Lacreu.

Entrevista al jove valor plàstic.
Expon dibuix a ploma

52/decembr 82

52/decembr 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

52/decembr 82

Laura García/Ch.
Lanuza

53/giner 83

Redacció

53/giner 83

Llorca. Elvira

53/giner 83

Pelejero Ferrer, J.

53/giner 83

Calatayud, Vt.
Ramon

53/giner 83

Redacció

53/giner 83
53/giner 83

Adlert Noguerol,
Miquel
Melià Castelló,
Josep

53/giner 83

LLop Català,
Miquel

53/giner 83

López Muñoz,
Aureli

53/giner 83

Coves, Mª Jesús

Sagitari (23
novembre-20
decembre)
Raconet de la
llengua
Un poble tancat
(protesta a
Ciscar)
Professora entre
els tancats, ho
conta
El monopoli
televisiu
Aigua, lo que
costa l’aigua i per
fi... ¡Aigua!
Premis LliterariPoètics “Crit del
Palleter”
Semblança del
més. Giner
Sant Antoni del
Porquet
La llengua
valenciana en
dos estatuts
La Pilota
Valenciana I
Àngels López
Artigas

Bons menjadors i bevedors. Recepta
de no aprimar-se
Arguments més que documentats
per a qui opon teories insostenibles
En la Conselleria, per haver rebujat
als professor de valencià
Divendres 7 de Giner. El
nous mestres porten el sagell
absorcioniste
Fa resò del mateix títul en YA. Res ix
que siga crítica i més de Valéncia
Corriola i poal. La gràcia de tindre
un pou i d’aigua prou...
Convocatòria i bases del certamen
de Catarroja Primavera 83
Evocació lliterària i costumista..
La benedicció dels animalets i el
primer porrat de l’any
El d’Esquerra Valenciana del 20 de
febrer de 1937 i l’actual ¿per qué
no?
Orígens. Modalitats del nostre
deport. Pilota i guants per a jugar-la
Gent que conta: Soprano, pianista,
mestra i ànima sensible

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

Artícul
Un chiquet sà i
llest
Gestalgar,
Bugarra y
Alcublas. Buen
vino…
Benidorm, ciutat
turística
Palma Daurada a
Amparo Cabanes
Capricorn (21
decembre-19
giner)
Valor de les
etimologies

53/giner 83

Gil Barberà, Joan

53/giner 83

E.B.

53/giner 83

Bernabeu, Leopolt

53/giner 83

Pastor Chilar Vt.

53/giner 83

Simó Santonja
Vicent Ll.

53/giner 83

F.M.Ll.

53/giner 83

Laura García/Ch.
Lanuza

Raconet de la
llengua

54/febrer 83

Simó Santonja
Vicent Ll.

54/febrer 83

Redacció

54/febrer 83

Meges i sociòlecs

54/febrer 83

Redacció

54/febrer 83

Redacció

54/febrer 83

Pelejero Ferrer, J.

54/febrer 83

Costa Català, Joan
Adlert Noguerol,
Miquel

La guerra
siderúrgica
¿Permetran els
valenc.. que es
desmonte?
L’abort (que
pretenen siga per
llei)
Diari d’un chiquet
en l’entranya de
sa mare
¡Gràcies mare,
per voler-me!
És necessari
apoyar als
llauradors
Pregària
Sant Jordi i
Valéncia V
Al voltant d’unes
“normes” (les de
Fabra)

54/febrer 83
54/febrer 83

LLop Català,
Miquel
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Tema
Lo mal ve quan es fan majorets
Són de la comarca dels Serrans i
parlen romanç serrà, hui castellà
Una fenomenal indústria d’atracció
vacacional
Del Grup Cultural Ilicità Regne de
Valéncia
Als treballadors i metòdics,
ensalades... sí, pero bona carn a la
graella
Del grec i el llatí, per a estalviar
qüestions i raonar en propietat
“les normes de Castelló”
conferència en Lo Rat de Chimo
Lanuza
És insidiosa, perque una volta més
paguem els valencians
Aquella fon una pregunta que feu
eixir molta gent al carrer ¿A qué?
Opinions sobre l’idea que el govern
propugna
Aproximació a la realitat mèdica
Més documentació a favor de la
vida
Per raons d’ecologia i calitat de vida
i d’estratègia socio econòmica
Poema
Tema històric que s’escrigué per a
LEVANTE
(com l’anterior, bandejats quan
canvia la direcció) Més sobre el 32
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Nº Més

Autor
Melià Castelló,
Josep

Artícul
Aquells jocs de
l’infància...

54/febrer 83

Insa Ten, Vicent

Valencianisme i
joventut

54/febrer 83

Adlert Noguerol,
Miquel

54/febrer 83

Coves, Mª Jesús

54/febrer 83

Climent Josep

54/febrer 83

Calvo, Enric

Plefabio

54/febrer 83

López Muñoz,
Aureli

54/febrer 83

Calatayud, Vt.
Ramon

54/febrer 83

Simó Santonja
Vicent Ll.

54/febrer 83

Redacció

La Pilota
Valenciana i II
Aigua, lo que
...i en terra que rega de sénia!
costa l’aigua i per
Maldicció per lo que costa de traure
fi... ¡Aigua!
Partidaris de les dietes i la
Aquari (20
macrobiòtica. Les llises torrades els
giner-18 febrer
senten be
Cediver 1983
Entrevista a Celestino Domínguez
(fira de la
vice president. Bona perspectiva
Ceràmica...)
Orígens del
Des de l’indoeuropeu a l’esplendor
valencià I
del sigles XIV i XV
Raconet de la
Consideracions sobre cóm deu ser
llengua
una ortografia
El Real Colege
El Patriarca 1583-1983. Quatrecents
del “Corpus
anys de formació sacerdotal
Christi”
Realitat i política Proliferació de les monogràfiques i
de fires
els recints Guerra de fires
Que proclama ses veritats
Som la joventut
patriòtiques i reclama son lloc en la
valencianista
societat
L’obra dels
Llibre de Vicent Sanç i Sancho.
primers
Jove valor que s’escabuça en el
valencianistes
passat

54/febrer 83

54/febrer 83
54/febrer 83

Giner Mengual
Francesc
Laura García/Ch.
Lanuza

55/març 83

Vilar, Vicent

55/març 83

Dolz Llorens,
Manuel

55/març 83

López, J. S. VORO

55/març 83

Bernat, Ramon

Semblança del
més. Febrer
Associació C. De
F. de Modelisme
Naval
Ricart Wagner.
Centenari

Tema
Trompa, gua, caïcos, tella o
imaginació per a jugar...
És necessari actuar, rebujant el
llenguage grandiloqüent, per a
motivar-la
Evocació lliterària costumista
Gent que conta: Com fan els
barquets a escala, suren i naveguen
Simpàtic acte de celebració, davant
del Sant Càliç
Llibre de Baumont. Llibertat
psicopedagògica
Figures d’abans i ara. Fonamentals.
Frases i formes de dir, en el trinquet

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més
55/març 83
55/març 83

Autor

Artícul
L’universal
Alonso Sentandreu,
polígraf Lluís
J.
Vives
Adlert Noguerol,
Semblança del
Miquel
més. Març

55/març 83

Pelejero Ferrer, J.

55/març 83

Adlert Noguerol,
Miquel

55/març 83

LLop Català,
Miquel

55/març 83

Coves, Mª Jesús

55/març 83

Redacció

55/març 83

Gil Barberà, Joan

55/març 83

Calatayud, Vt.
Ramon

55/març 83

Calvo, Enric

55/març 83

F.M.Ll.

55/març 83
55/març 83
55/març 83
56/abril 83

Simó Santonja
Vicent Ll.
Giner Mengual
Francesc
Laura García/Ch.
Lanuza
Redacció

Les Falles i
Valéncia
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Tema
A rant d’uns artículs de F. Vidal,
testimonis d’una acció i edició
Evocació lliterària costumista
Els fallers. Artesans/artistes:
músics, poetes, coeters,
d’indumentària..
Continuació de tema històric escrit
per a Levante

Sant Jordi i
Valéncia i VI
Al voltant d’unes
(remat ) Aportacions de Ribelles i
“normes” (les de
cóm són qüestionades, ací i allà
Fabra)
Gent que conta: Una indumentarista,
Maria Victòria
molt documentada que aporta
Liceras
proves
Valéncia es
manifesta contra Resenya de l’acte molt concorregut
l’abort
Costum del dimecres sant.
La sarpassa
Benedicció. Cants dels chiquets en
“massetes”
El pou dels
I cóm la lluna de l’aigua li fa mala
“acollerats”
cara al pastoret
Felipe García
Entrevista al pintor surrealiste, en la
Haba
recent exposició
Valor dels
adverbis: el
Recordant la llengua llatina
temps
Píscis (19 de
Romàntics, a qui els convé el ferro.
febrer-20 març) Aladroc, carn magra, espinacs i..
Orígens del
Marcant diferències fonètiques en
valencià II
el català
Raconet de la
Diglòssia i bilingüisme..
llengua
Les urnes nos
Crida inexcusablement valenciana a
esperen
les eleccions
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Nº Més

Autor

Artícul
Un valencià
davant la
conjuntura
electoral
Eleccions
municipals, en
els nostres pobl.
La denominació
PV és
antiestatutària

56/abril 83

Falcó, Josep

56/abril 83

Pelejero Ferrer, J.

56/abril 83

Ferrando Badia,
Joan

56/abril 83

Coves, Mª Jesús

56/abril 83

Climent, Josep

56/abril 83

Ramon-Llin, Mª
Àngels

56/abril 83

Adlert Noguerol,
Miquel

56/abril 83

Forn, Rafael

56/abril 83

Melià Castelló,
Josep

56/abril 83

Coves, Mª Jesús

56/abril 83

LLop Català,
Miquel

56/abril 83

Gil Barberà, Joan

El farol

56/abril 83

Calvo, Enric

El Museu de
Prehistòria i
Etnologia

Alícia Jiménez
Els punts on
toquen
Apunts de
l’actuació jove
valencianista
Semblança del
més. Abril
El turisme francés
(preocupació per
crisis)
Els dies de
Pasqua
Presa de
possessió en
l’Acadèmia de
C.V.
Torreblanca: un
robament i un
poeta

Tema
Defensa del territori i sa
denominació, sa llengua cultura i
personalitat
Govern de lo pròxim, coneguent-ho
i respectant-ho, no girant-ho de cap
No se pot seguir en la cerimònia de
la confusió contra la base històrica
Gent que conta: La primera
ingeniera industrial valenciana. Un
repte
Joan Cabanilles, organiste naixcut
-1712- en Algemesí i fet ací
Radiografia a la que hi ha, per vore
cap a on deu anar i activar-la
Evocació lliterària costumista
En les nostres instalacions plageres,
per la llimitació de divises
De cacherulo i corda, espardenyes i
devantals pasqüers
Acadèmics novells: Miquel Llop
Català i Mª Amparo Cabanes
Pecourt
“La caixeta de les hòsties” pels
moros i M. Vidal Salvador qui ho
conta
Costum infantil de fer-lo buidant un
meló d’Alger, decorar-lo i passejarlo
Des del 15/4/83 en La Beneficència.
Important la cultura ibèrica

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més
56/abril 83
56/abril 83
56/abril 83

Autor
Chirlaque Gayà,
Josep
Simó Santonja
Vicent Ll.
Laura García/Ch.
Lanuza

56/abril 83

Giner Mengual
Francesc

57/maig 83

Pelejero Ferrer, J.

57/maig 83

Redacció

57/maig 83

Coves, Mª Jesús

57/maig 83

Adlert Noguerol,
Miquel

57/maig 83

Lluch Garín, Lluís
B.

57/maig 83

LLop Català,
Miquel

57/maig 83

Melià Castelló,
Josep

57/maig 83

Giner Mengual
Francesc

57/maig 83

Redacció

57/maig 83

Redacció

57/maig 83

Calatayud, Vt.
Ramon

Artícul
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Tema
Bones festes enguany. Van in
Sant Vicent, Patró
crescendo les celebracions, pels
del Regne de V.
Altars
Àries (21 març- Combatiu i voluntariós. Tomaca,
19 abril)
ensalada, carn sense greix, bollit
Raconet de la
¿castellà o espanyol? Com a
llengua
valencians, lo primer
Unes atres diferències
Orígens del
morfològiques, sintàctiques.. girs
valencià i III
impropis
Passaren les
Incertea de tots, pel pes del passat i
eleccions ¿I ara,
els afanys partidistes del futur
qué?
¿Per qué callen? ..quan la Facultat de Matemàtiques
Lerma i Ciscar... dona nom forà al valencià..26/4/83
Gent que conta: Catedràtic.
Julià San Valero Director-Decà de l’Acadèmia de
Cultura V.
Semblança del
Evocació lliterària costumista
més. Maig
El bosc frondós
A rant d’una conferència del bosc
dels gremis
valencià, a l’organisació civil nostra
valencians
Blai Verdú Sanz 22/10/1565Un teòlec de Catí
26/3/1620.Dominic, mege, filòsof
La “tómbola” de Caritat. Per
El sobre sorpresa una pesseta peixcar bicicleta o
desilusió
L’Estat de les
Necessitat d’acorts generosos, per a
Autonomies
estalviar recels i perills econòmics
Els Reis accepten la Presidència
En Lo Rat Penat d’honor del Centenar dels Jocs
Florals
Fent-lo, membre corresponent
Distinció a Felip
“THE HISPANIC SOCIETY OF
Mateu i Llopis
AMERICA”
Aigua, lo que
costa l’aigua i per “Els alcavins” Creuar per la mina
fi... ¡Aigua!
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Nº Més

Autor

57/maig 83

Redacció

57/maig 83

Gil Barberà, Joan

57/maig 83

Forn, Rafael

57/maig 83

Redacció

57/maig 83

Laura García/Ch.
Lanuza

57/maig 83

F.M.Ll.

57/maig 83

Chirlaque Gayà,
Josep

57/maig 83

Bernabeu, Leopolt

57/maig 83

Simó Santonja,
Vt. Ll.

58/juny 83

Pelejero Ferrer, J.

58/juny 83

Redacció

58/juny 83

Redacció

58/juny 83

Redacció

58/juny 83

Redacció

58/juny 83

Adlert Noguerol,
Miquel

Artícul
Murta complix
cinc anys

Tema
Recorda la proclama fundacional.
Ha segut font d’informació i llectura
Costum de cremar gavelletes
Les jameles
d’espígol la Nit de Nadal en
Balones
Guillem Sanchis i Quadros que són poemes
ses aquareles... d’exaltació a la terra valenciana
I Trobada
Baix el nom de Taula Nova,
Valencianista en s’ajuntaren jóvens. Manifest llegit
Vilarreal (24/4). en l’acte
Chimo Lanuza es despedix i entra
Raconet de la
M. Llop Díaz-Cano. L’us de la Y
llengua
grega
Les expressions Recordant la llengua llatina i
de lloc
comparant-la
El Santuari de
Després de sis anys de gestió.
Lledó és ya
Castelló veu realisat u dels seus
Basílica
anhels
La tercera edat i El clima i l’ambient són els més
Benidorm
adequats, per ad ells
Tauro (20
Tenen bona salut i mengen de tot.
abril-20 maig)
Per ad ells recepta d’entrecot al vi
En quín forat
Reflexió davant Les Corts, sobre text
s’amaguen els
de Renan. Units, passat i present
valencians
És constituïxen
En presència de les noves autoritats
les Corts
parlamentàries i generals
Valencianes
Murta en els
Resenya dels diaris i posant-se al
treballadors de
seu costat, reivindicant son lloc
Morvedre
digne
Quaranta mil
Del Govern per a la Consell. De
millons de
Cultura i Ed. -Ciscar- , per al 1984
pessetes
Destrossats
Sinarques. Pirates i aficionats fan
els jaciments
molt de mal a l’història i la cultura
arqueològics
Valéncia. És tan ample i sentit que
¿Problema de
no li cal càguila o rebaixa a la
nom? No
“mare”

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

58/juny 83

Coves, Mª Jesús

58/juny 83

LLop Català,
Miquel

58/juny 83

Calatayud, Vt.
Ramon

58/juny 83

Gil Barberà, Joan

58/juny 83

López Muñoz,
Aureli

58/juny 83

Lluch Garín, Lluís
B.

58/juny 83

Melià Castelló,
Josep

58/juny 83

Coves, Mª Jesús

58/juny 83

Grau Gurrea,
Eleuteri

58/juny 83

Redacció

58/juny 83
58/juny 83
58/juny 83

Simó Santonja Vt.
Ll..
F.M.Ll.
L. García/M. Llop
Díaz-C

Artícul
Josep Climent
Barber
Ramiro Ripollés
Ramos
Aigua, lo que
costa l’aigua i per
fi... ¡Aigua!
“L’entrà de la flor”
(de l’armeler en
Torren)
Vacacions...
descans en pau I
¿Quants gremis
havia en
Valéncia?
Tertúlies d’estiu
Entrevista a Rosa
Bartual
Romeria a Sta.
Maria de la Murta
Primer Curs de
dibuix en Paterna
Gèminis (21
maig-20 juny)
Valor dels relatius
Raconet de la
llengua

59/julil-agst 83 Forn, Rafael

“Artículs en
garra”

59/julil-agst 83 Pelejero Ferrer, J.

Necessitat de
les vies de
comunicació

59/julil-agst 83

Adlert Noguerol,
Miquel

59/julil-agst 83

Sapena i Castro,
Amat
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Tema
Canonge, organiste, musicòlec,
acadèmic...Gent que conta
Un valencià de Castelló i periodiste
“¡Alça el cap o pàtria mehua..!”
El vapor (per a traure aigua) Que fon
inviable, pero deixà l’aixumenera
Inici el 1 de febrer a la festa de Sant
Blai. Anunci de primavera
Junt a la mar en Alcossebre, per a
prendre-li els millors fruits...
En el llibre de Tramoyeres Blasco,
dels sigles XIII al XVII cent catorze
A la fresca del carrer, amanint
recapte botija i bon veïnage
Directora i ànima del Cor Popular
de Lo Rat Penat
Costum de celebrar-la i resenya de
la del 5 de juny 1983 en Alzira
De l’Ateneu Cultural. Arranc d’una
tradició cultural profitosa
Per al signe dels bessons ¡ostres! I
a la llum d’un ciri, preciós...
Recordant la llengua llatina
El gènero de les paraules
asexuades. La geminació, no....
Un modo fàcil de demanar, sense
comprometre’s, per allò de queixarse
Quan ya està arrematant-se l’últim
tram de l’autopista del Mediterràneu

Del poc valor que actualment
donem al verdader sentit de cada
expressió
Som i serem ¿per Insistència de la joventut per obrir
qué?
camins nous, front al passotisme
Consideracions
semàntiques
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Nº Més
59/julil-agst 83

Autor
Ramon Quiles,
Miquel

59/julil-agst 83 Redacció

59/julil-agst 83 Pelejero Ferrer, J.
59/julil-agst 83 Coves, Mª Jesús
59/julil-agst 83

Calatayud, Vt.
Ramon

59/julil-agst 83 Bernabeu, Leopolt

59/julil-agst 83 Redacció
59/julil-agst 83

Lluch Garín, Lluís
B.

59/julil-agst 83

LLop Català,
Miquel

59/julil-agst 83 Gil Barberà, Joan

59/julil-agst 83 Redacció

59/julil-agst 83

López Muñoz,
Aureli

59/julil-agst 83

Simó Santonja Vt.
Ll..

59/julil-agst 83

L. García/M. Llop
Díaz-C

Artícul

Tema
400 pelegrins, en Lo Rat Penat.
Valéncia en Roma Celebren la primera missa en
valencià
Medalles d’or i
Per a Lo Rat Penat, J. Barberà
llorer d’Amics de Armelles, A. Cabanes i Pare Tena
Valéncia
SJ.
Aixina naixqué el
Fon pels 1942/45. Apunts de
Gremi d’Artistes
l’entrevista a Vt.- Tortosa Biosca
Fallers II
Gent que conta. Jove pianiste que
Ramon Pastor
guanya el premi Excellence en París
Aigua, lo que
El riu de Cànyoles... Si porta
costa l’aigua i per
aigua...
fi... ¡Aigua!
No hi ha crisis. Justa resposta
Juliol i Agost, ple
al treball de tanta gent, reforçant
de gom a gom
l’image.
Rafael Villar
Excelent, patriota fidelíssim, amic...
Belenguer. Ha
Versos, Flor pòstuma en Paterna
mort el poeta...
Relacions entre elles. Cèdules que
Les confraries A
otorguen privilegis i seguritats
Home de lletres i patriota. Castelló
Joaquín Sánchiz
19/4/1768. Mestre de gramàtica i
Albella
teólec.
Costum i pràctica de netejar els
La descardasada
capolls de seda de la seua cadarsa
(de la seda)
o tel
Nit major en
Es donaren els premis, a Ampar
l’Associació Crit
Aguilar i Ampar Fernández Bonora
del Palleter
Vacacions...
I prop de la terra i els qui volent-la
descans en pau
la treballen i trauen son fruït
i II
Acadèmia del
Martínez Bermell, Alfredo Corral,
Vi Valencià
Gonzàlez Lizondo. Jvt. Guillem, VL.
(30/6/1983)
Simó
Raconet de la
¿Gerundi o participi en, valencià?
llengua
Estudi de Fc. de Borja Cremades

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

Artícul
9 d’octubre (fent
crida)
“Xàtiva
mozárabe”
Llibre
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Tema
Valéncia necessita l’aportació
60/setembr 83 Redacció
patriòtica de tots els valencians
Josep Gironés retrau als
Alminyana Vallés,
60/setembr 83
“Mozárabes valencianos”, des de
J.
l’arqueologia..
Artícul de L.P. Denunciant
60/setembr 83 Campillos, Manuel “Que lo sepan”
proclames i amenaces anexionistes
No acaben de ser sinònims. El
Adlert Noguerol,
Frustrat i
primer no pot arribar, al segon no el
60/setembr 83
Miquel
fracassat
deixen...
Adeu definitiu a Periodiste gràfic, poeta, autor 4
60/setembr 83 Redacció
“Milo” (8anys ací de ”Açò ha vist Milo” nota
31913/¿-9-1983) d’humor
IV Curs d’Història
Discurs de clausura. Dedicat al
Aparicio Pérez,
60/setembr 83
i Cultura
Segle d’or valencià
Josep
Valenciana
Manuel Soto
Gent que conta. Cóm li llevaren
60/setembr 83 Coves, Mª Jesús Serrulla
el nom del carrer, per demanar
(sociòlec)
valencià
Viles
Burriana, Castelló, Morella i St.
LLop Català,
castellonenques
Mateu viles reals en pes econòmic
60/setembr 83
Miquel
en los “Affers
(1341)
del R”
Aigua, lo que
Calatayud, Vt.
60/setembr 83
costa l’aigua i per Perill (per l’inundació d’una mina)
Ramon
fi... ¡Aigua!
Esta agrupació de la joventut
El 9 d’octubre
60/setembr 83 Taula Nova
fa la seua crida reivindicativa i
enguany
renovadora
Aixina naixqué el Primer congrés en 5 de maig del
60/setembr 83 Pelejero Ferrer, J. Gremi d’Artistes 1952, per a l’estructuració de la
Fallers II
festa
Lluch Garín, Lluís
Dades de cóm anaven constituint-se
60/setembr 83
Les confraries B
B.
en el sigle XIV els gremis
Costum, encara viva de celebrar-la
60/setembr 83 Gil Barberà, Joan
El pa beneït
majorment per Sant Blai
Motiu d’eixir al camp a Torrent o
Melià Castelló,
60/setembr 83
Anar de paella
Llíria a guisar-la i viure l’infantil
Josep
aventura
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Nº Més

Artícul
Vocabulari
60/setembr 83 Hernández T. Octavi Elemental de la
Ll, V.
Ruiz López,
L’agricultura V. En
60/setembr 83
Francesc
la prehistòria
60/setembr 83

Autor

Simó Santonja Vt.
Ll..

60/setembr 83 F.M.Ll.
60/setembr 83
61/octubre 83

61/octubre 83

61/octubre 83

61/octubre 83
61/octubre 83
61/octubre 83

61/octubre 83

61/octubre 83

61/octubre 83

L. García/M. Llop
Díaz-C

“Libre de Sent
Soví”
Valor de les
expressions de
l’orage
Raconet de la
llengua

Tema
D’Emili Miedes. 17.077 veus baix
la normativa de l’Acadèmia de C. V
Observat el temps ibèric a través de
les peces del Museu Provincial
En l’eixemplar de l’Universitat de
Valéncia se troba receptari i font
filològica
Recordant la llengua llatina

Bromejar i Tellina en Merí Puig. Cap
a la llengua estàndart
Pareix mentira, pero quan tan clar
¡Encara hi ha qui
és l’intent anexioniste, hi ha qui
Redacció
dubta!
dubta
9 d’octubre
Dividits, crispats, frustrats per lo
Redacció
(reportage del
que podria haver segut i no deixen
1983)
Cent anys dels
Ample reportage. Pepita Samper,
Redacció
Jocs Florals de
RG. X. Casp, Pta. San Valero,
Lo Rat P.
Manten.
“Valencià
Llibre molt aclaridor de Chimo
Llop Díaz-Cano M. ¿llengua o
Lanuza
dialecte?
Adlert Noguerol,
De la meua
Escrits íntims de temps passats, que
Miquel
catacumba
estan al dia i poden interessar ara
El “Projecte
Se documenta la viciosa redacció,
“Amunt el cor”
de llei per a
amenaça d’anexionisme idiomàtic
l’ensenyament..
En la mostra de cine no està la
“Falta la bandera
Redacció
bandera, ni la música valenciana
valenciana”
(? L.P.)
Una veu jove torna a clamar pel
Sense renunciar
Pelejero Vila, J.A.
descontent general i manca de
a res
pervindre
Els valencians
Cóm seguim discriminats i al
Sanç,Vicent
davant
compàs de Madrit (siderúrgia etc)
l’Autonomia

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

Artícul
Llengües i
societats
Mª Dolors Garcia
Broch

61/octubre 83

López, Voro

61/octubre 83

Coves, Mª Jesús

61/octubre 83

“A. C. Cardona
Vives”

Manifest

61/octubre 83

Lluch Garín, Lluís
B.

Les confraries C

61/octubre 83

LLop Català,
Miquel

61/octubre 83

Pelejero Ferrer, J.

Tots Sants (Sant
Vicent i els
instruments)
Aixina naixqué el
Gremi d’Artistes
Fallers III
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Tema
Per a tindre veu pròpia la societat
deu gojar de llengua pròpia.
Presidenta de l’Associació C. de
Mestres i Llicenciats del Regne de V
Reclamant per la llengua que
s’ensenya. Reclamen la norma de
la ACV
Eren formades per ciutadans del
mateix ofici, pero a voltes eren
distintes
Cóm el Sant prenia dels elements
de l’entorn o la música, per al sermó
Acaba de contar Vt. Tortosa Biosca
cóm feren l’himne i la bandera

“Lohengrin” s’estrenà en 1889
L’obra de Wagner
en el Principal i obrí un camí
en Valéncia
d’admiradors
Aigua, lo que
Calatayud, Vt.
costa l’aigua i per La saraella i el barranc del pou
61/octubre 83
Ramon
fi... ¡Aigua!
Des d’Elig.
S’entregaran a Mª C. Reyna i a
61/octubre 83 Pastor Chilar Vt.
Palmes Daurades
Tonico Sansano
1984
Els angelets
Anunci de les festes de la Puríssima
61/octubre 83 Gil Barberà, Joan
d’Ontinyent
que ve de la tradició del sigle XVll
Melià Castelló,
La cullera de
La necessària per a pegar “cullerada
61/octubre 83
Josep
fusta
i arrere” de la paella sense plats
En el Sant Soví. Recepta de certes
Simó Santonja Vt. Primerament
61/octubre 83
aus, que presentaven en ses
Ll..
“salsa de paguo”
plomes
Valor dels
61/octubre 83 F.M.Ll.
Recordant la llengua llatina
numerals
L. García/M. Llop Raconet de la
61/octubre 83
La caiguda de sons en les llengües.
Díaz-C
llengua
Quan Valéncia
No podem perdre la consciència de
62/novembr 83 Llop Català, Miquel era Regne i el
lo que som. Per haver segut tant...
valencians...
61/octubre 83

León Roca, J.L.
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Nº Més

Autor

62/novembr 83 Redacció

62/novembr 83 Redacció

Artícul
Lo que no convé
oblidar de
l’Idioma Val,
Crònica d’una
manifestació
26/11/83

Tema
Vore “Dialecto” en diccionari de la
RAEL : castellà i valencià del llatí
Defenent la llengua valenciana
contra l l’impostura de Ciscar

Perduda en la provincialisació
(1833), convé recuperar-la
comarcalment
Ni són tots els
Estar en política una manera de
Sapena i Castro,
ser valencians, no com eixida al
62/novembr 83
que estan, ni
Amat
moment
estan tots...
L’unitat
Necessària per a traure rendiment al
62/novembr 83 Don Pepe
valenciana
nostre potencial = idioma, símbols..
Ramon-Llin, Mª
Clarificar
Castellanistes i catalanistes fan la
62/novembr 83
Àngels
conceptes
llei del valencià ¿per a quí?
“sense llibertat” en censura o sense
Adlert Noguerol,
De la meua
ella “és impossible escriure” per
62/novembr 83
Miquel
catacumba-2
la por
Lo que diu la
Que només nos trau per a ferir-nos.
62/novembr 83 Redacció
prensa de Madrit Romero en el Ya, Viriato en ABC
Manifest per la
Referma i millora lo que se digué
62/novembr 83 LO RAT PENAT
llengua
d’urgència en 29/12/82
Pintor reconegut mundialment.
62/novembr 83 Coves, Mª Jesús Josep Llull
Admirables olis a espàtula
impressionista
Alegres i pròdics. Ya en 1372
La personalitat
62/novembr 83 Pelejero Ferrer, J.
havien de prohibir tirar molt en els
dels valencians
batejos
Fent present la vinguda de ses
Alonso Sentandreu, Últim retorn de
62/novembr 83
despulles, declarant monument
J.
Blasco Ibáñez
l’Avinguda de..
Lluch Garín, Lluís
Acontenyiments de més importància
62/novembr 83
Les confraries D
B.
o activitats de relleu gremial
Anunciar pel carrer un mort,
62/novembr 83 Gil Barberà, Joan
“Fer una andana” demanant preguen per ell, a toc de
campana
Aparicio Pérez,
La cultura ibèrica Torna a les arraïls del poble valencià
62/novembr 83
Josep
l
(el colaborador de sempre)
62/novembr 83 Pelejero Vila, J.A.

La força de les
comarques

Als 30 anys de “Murta”

Nº Més

Autor

62/novembr 83 Vila Ferri, Antònia
62/novembr 83 León Roca, J.L.
62/novembr 83 Redacció
62/novembr 83

Simó Santonja Vt.
Ll..

62/novembr 83

Giner Mengual
Francesc

62/novembr 83

Mas Taberner
Mairen

62/novembr 83 F.M.Ll.
62/novembr 83

L. García/M. Llop
Díaz

Artícul
Retalls passats
d’un viage curt
L’obra de Wagner
en Valéncia II
Resò dels Jocs
Florals en el
Marítim
“Salsa blancha”
sic.
Aplicació de
la llingüística
general
Obligatorietat SÍ
o No
Valor dels
numerals ll
Raconet de la
llengua
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Tema
Des d’Elig, per a celebrar la nit de
Sant Joan en Catarroja
A través de les cròniques que
Blasco Ibàñez en París es manifesta
E. Calvo, Vicent Monzò i Joan
Soriano lligen sos premis en
l’Ateneu Maritim.
Recepta en “Regiment preservatiu
de la pestilència” d’Alcanyiç
Descripció gramatical. Part nominal
Problema per als pares i els
mestres, que no volen catalanisar
Recordant la llengua llatina
Aplicació del català en les escoles
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LLISTAT PER AUTOR
Número i Fecha

Nom Autor

Títul

Contingut
Reproducció del manifest del
21/4/1975 sobre nom i territori
valencià

34/abril 81

Acadèmia de.
C. V.

El que no sap és
perque no vol

48/juli-agost 82

“A. C. Cardona
Vives”

“Al poble de
Castelló” La
gestora crida

Encapçala M. Guinot, resposta a
l’atac del 25/4 en la plaça de bous

61/octubre 83

“A. C. Cardona
Vives”

Manifest

Reclamant per la llengua que
s’ensenya. Reclamen la norma de
la ACV

61/octubre 83

“Amunt el cor”

El “Projecte
de llei per a
l’ensenyament..

Se documenta la viciosa redacció,
amenaça d’anexionisme idiomàtic

“El sarna”

Definir-se

Actituts en la Diputació PSOE i
canvi en el Consell UCD

26/julil agst 80

Adan Sanmateu,
Josep

Llengua i diàlec

Càrrega política a l’hora de definir i
defendre la nostra front a l’invasió

1/maig 1978

Adlert Noguerol,
Miquel

La veritat, tota la
veritat i només
que la veritat

Dret històric

1/maig 1978

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Lexicografia

2/juny 78

Adlert Noguerol,
Miquel

Contaré història

Cóm comença a vore clar

2/juny 78

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Lexicografia

3/juliol 78

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Lexicografia

4-Aug-78

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Lexicografia

5/setembre 78

Adlert Noguerol,
Miquel

Juridicitat del
Compromís
de C.

Aclarint torçudes interpretacions

5/setembre 78

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Lexicografia

6/octubre 78

Adlert Noguerol,
Miquel

Els Furs de
Valéncia

El seu espirit, prou desconegut

20/giner 80

Als 30 anys de “Murta”
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Nom Autor
Adlert Noguerol,
Miquel

Títul
Raconet de la
llengua

7/novembre 78

Adlert Noguerol,
Miquel

Autonomia sense Ensaig de lo que coneix i preveu
ànima
vindre

8/decembre 78

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Lexicografia

8/decembre 78

Adlert Noguerol,
Miquel

El nacionalisme,
ara

Una definició, de color patriòtic

8/decembre 78

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Lexicografia

9/giner 79

Adlert Noguerol,
Miquel

A cartes
descobertes

Memòria unida del valencianisme
ans de guerra

9/giner 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Lexicografia

10/febrer 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Eleccions i
patriotisme

Perqué del vot valencià en la
memòria.

10/febrer 79

Adlert Noguerol,
Miquel

L’espirit jurídic
Respecta els pactes territorials.
del Rei D .Jaume Conferència

10/febrer 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Lexicografia

11/març 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Lexicografia

12/abril 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Sanchis Guarner
i yo

Aclariment als atacs de qui fon
amic.

12/abril 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Lexicografia

13/maig 79

Adlert Noguerol,
Miquel

La cartoixa de
Vall de Crist

De les terres altes que banya el
Palància

14/juny 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Últim raconet.
Ara normes
ACV-

Normativa acadèmica

14/juny 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Bonifaci Ferrer

De les terres altes que banya el
Palància

14/juny 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Recuperació de la CH i la Y,
documentada

6/octubre 78

Contingut
Lexicografia
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Nom Autor
Adlert Noguerol,
Miquel

Títul
La Mare Deu de
la Cova Santa

Contingut
De les terres altes que banya el
Palància

15/julil-agst 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Del vocabulari inèdit

16/setembre 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Del vocabulari inèdit

16/setembre79

Adlert Noguerol,
Miquel

El nostre 9
d’octubre

Idea de la festa de tots, pel valor de
la capitalitat

17/octubre 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Els valencians
churros

Defensa del seu dret com a tals

17/octubre 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Del vocabulari inèdit

18/novembr 79

Adlert Noguerol,
Miquel

El bilingüisme
valencià

La llengua és la part lliterària de la
cultura, no tota.

18/novembr 79

Adlert Noguerol,
Miquel

Raconet de la
llengua

Del vocabulari inèdit

21/febrer 80

Adlert Noguerol,
Miquel

Salut i Pau

Queixa, per haver fet president de
LRP a Casp. Eixida de to.

22/març 80

Adlert Noguerol,
Miquel

El silenci de
l’enveja

No deixa viure, a qui la patix
malsana i mata l’objecte d’ella

23/abril 80

Adlert Noguerol,
Miquel

La proliferació
de la mentira

L’actitut enganyosa en totes ses
facetes

23/abril 80

Adlert Noguerol,
Miquel

L’esperit jurídic
del rei Don
Jaume

Llibres. Nota de l’edició.

24/maig 80

Adlert Noguerol,
Miquel

El terrible orgull

Contrari a la caritat, no deu
confondre’s en l’amor propi

25/juny 80

Adlert Noguerol,
Miquel

¡Admirable bona
voluntat!

Com un do de Deu, per al que la
goja i per això patix la manca en
atres

26/julil agst 80

Adlert Noguerol,
Miquel

L’història,
història

Quan tants van d’historiadors
intentant dur a la pròpia
conveniència.

27/setembr 80

Adlert Noguerol,
Miquel

La inerme
fidelitat

Sentit propi de la mateixaFàcilment traïcionada i el goig de
guardar-la

15/julil-agst 79

Als 30 anys de “Murta”
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Nom Autor
Adlert Noguerol,
Miquel

Títul
Contingut
El valencianisme Sense fronteres, ni antis, obert i
hui, que desige franc, pero caut i generós

29/novembr 80

Adlert Noguerol,
Miquel

Escolis sobre
uns conceptes

La moral per la democràcia,
llibertat, dret, justícia, pau, orde...
en l’home

30/decemb 80

Adlert Noguerol,
Miquel

Sepultura d’un
rei de Valéncia

El moro Zeit (Vt. Belvis) de Sant
Francesc a Sant Jaume (la Puritat)

31/giner 81

Adlert Noguerol,
Miquel

Comentaris
sobre
l’imperialisme

“Es un procediment” en l’afany
d’espoliació i extermini del contrari

32/febrer 81

Adlert Noguerol,
Miquel

El descrèdit de
Valéncia

Campanya contra l’idea d’estat
secular. La numismàtica nos ajuda.

33/març 81

Adlert Noguerol,
Miquel

¡Oh el seny
català!

Idea falsa, històricament
demostrada a l’intentar
independisar-se

34/abril 81

Adlert Noguerol,
Miquel

¡Pobra llibertat!

Que molts l’intenten cantar sense
saber-se la lletra

35/maig 81

Adlert Noguerol,
Miquel

¡Pobrísima
llibertat de
prensa!

Per l’amenaça d’exigència de
titulació universitària per a escriure
en ella

36/juny 81

Adlert Noguerol,
Miquel

Acapdillaments i
liderats

El rebuig de qui s’alça sobre el
poble, front a qui ix des del poble
i el guia

36/juny 81

Adlert Noguerol,
Miquel

Vinatea (pròlec
seu al llibreto de
Casp)

Artícul de Jornada 27/2/75
Recordant-lo i fent uns precs a les
autoritats(1)

37/julil-agst 81

Adlert Noguerol,
Miquel

Imperialisme i
geopolítica del
pancatalanisme

Per antidemocràtic, absurt contra
Espanya,França i Valéncia

38/setemb 81

Adlert Noguerol,
Miquel

Perills per a la
llibertat

Ni triumfalisme ni derrotisme,
ni covart lenitat per a reprimir lo
punible

39/octubr 81

Adlert Noguerol,
Miquel

Valéncia ciutat
estat

Conceptes actuals del valor
fundacional imprés per Jaume I

40/novembr 81

Adlert Noguerol,
Miquel

Escolis sobre
cultura i atres
conceptes

“Cultura és el lux de la civilisació”
El primer és l’ànima, el segon el
cos

28/octubre 80
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Nom Autor
Adlert Noguerol,
Miquel

Títul
Nadal: treua i
amor

Contingut
Evocació d’un temps procliu a la
fantasia infantil

42/giner 82

Adlert Noguerol,
Miquel

L’ètica de les
lletres

L’immoralitat d’aprofitar-se de
vore’s publicat o d’intimitats
velades

43/febrer 82

Adlert Noguerol,
Miquel

Rafael Petit:
benemèrit de la
numismàtica

Fa resum de la seua obra publicada
i de son saber.

44/març 82

Adlert Noguerol,
Miquel

La joventut i
l’espirit

És sempre vell qui no evoluciona i
jove qui s’adapta

45/abril 82

Adlert Noguerol,
Miquel

“Pro” i “anti”
“La veritat, tota
la veritat i...

L’hedonisme de trencar, en lloc de
treballar construint lo propi

46/maig 82

Adlert Noguerol,
Miquel

Valencianisme
patriòtic

Llegit en el primers 40 en la reunió
dels dimarts. Tot un emblema

47/juny 82

Adlert Noguerol,
Miquel

“Juny”
Semblança del
més

Evocació lliterària i costumista.
Imprescindible.

48/juli-agost 82

Adlert Noguerol,
Miquel

Semblança del
més. Juliol

Evocació lliterària i costumista..

49/setembr 82

Adlert Noguerol,
Miquel

Semblança del
més. Setembre

Evocació lliterària i costumista..

50/octubre 82

Adlert Noguerol,
Miquel

Semblança del
més. Octubre

Evocació lliterària i costumista..

51/novembr 82

Adlert Noguerol,
Miquel

Semblança del
més. Novembre

Evocació lliterària costumista

52/decembr 82

Adlert Noguerol,
Miquel

Semblança del
més. Decembre

Evocació lliterària i costumista..

53/giner 83

Adlert Noguerol,
Miquel

Semblança del
més. Giner

Evocació lliterària i costumista..

54/febrer 83

Adlert Noguerol,
Miquel

Sant Jordi i
Valéncia V

Tema històric que s’escrigué per a
LEVANTE

54/febrer 83

Adlert Noguerol,
Miquel

Semblança del
més. Febrer

Evocació lliterària costumista

55/març 83

Adlert Noguerol,
Miquel

Semblança del
més. Març

Evocació lliterària costumista

41/decembr 81

Als 30 anys de “Murta”
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Nom Autor
Adlert Noguerol,
Miquel

Títul
Sant Jordi i
Valéncia i VI

Contingut
Continuació de tema històric escrit
per a Levante

56/abril 83

Adlert Noguerol,
Miquel

Semblança del
més. Abril

Evocació lliterària costumista

57/maig 83

Adlert Noguerol,
Miquel

Semblança del
més. Maig

Evocació lliterària costumista

58/juny 83

Adlert Noguerol,
Miquel

¿Problema de
nom? No

Valéncia. És tan ample i sentit que
no li cal càguila o rebaixa a la
“mare”

59/julil-agst 83

Adlert Noguerol,
Miquel

Consideracions
semàntiques

Del poc valor que actualment
donem al verdader sentit de cada
expressió

60/setembr 83

Adlert Noguerol,
Miquel

Frustrat i
fracassat

No acaben de ser sinònims. El
primer no pot arribar, al segon no
el deixen...

61/octubre 83

Adlert Noguerol,
Miquel

De la meua
catacumba

Escrits íntims de temps passats,
que estan al dia i poden interessar
ara

62/novembr 83

Adlert Noguerol,
Miquel

De la meua
catacumba-2

“sense llibertat” en censura o sense
ella “és impossible escriure” per
la por

24/maig 80

Adlert/Casp

Els
pancatalanistes i
les mentires

Aclarint-li al ¿mal informat?
Josep Iborra

44/març 82

Agulló, Benjamí

La Mare Deu... a Retaule ceràmic en Nazaret. Mare
Terra Santa
de Deu dels Desamparats

21/febrer 80

Alarcó, Joan

Una més...

“Primera part del cartoxà”· de Roïç
de Corella, testimoni escrit

26/julil agst 80

Alarcó, Joan

“Si la nariz
de Cleopatra
hubiese sido
más

Còpia d’un text de Lluís de Fenollet
“en la present llengua valenciana

5/setembre 78

Alminyana
Vallés, J.

Lluís Bertran i
Eixarch

Un gran (sant) valencià oblidat

Alminyana
Vallés, Josep

¿Era català el
pare de Sant
Vicent?

Desmentint la quimera, a través de
Teixidor

55/març 83

9/giner 79
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Nom Autor
Alminyana
Vallés, J.

Títul
Beat Gaspar
Bono

Contingut
Al 375 aniversari de la mort, 14
de juliol

33/març 81

Alminyana
Vallés, J.

Els rituals
valentins

Documentació de la seua
importància, en llatí i valencià

39/octubr 81

Alminyana
Vallés, Josep

Sant Lluís
Bertràn

Faltà santament un 9’octubre del
1581 en una Valéncia esplèndida

42/giner 82

Alminyana
Vallés, Josep

La llengua en
temps de S.
Lluís. Bertràn

Justificació i transcripció de
testimonis

Alminyana
Vallés, J.

“Xàtiva
mozárabe”
Llibre

Josep Gironés retrau als
“Mozárabes valencianos”, des de
l’arqueologia..

55/març 83

Alonso
Sentandreu, J.

L’universal
polígraf Lluís
Vives

A rant d’uns artículs de F. Vidal,
testimonis d’una acció i edició

62/novembr 83

Alonso
Sentandreu, J.

Últim retorn de
Blasco Ibáñez

Fent present la vinguda de ses
despulles, declarant monument
l’Avinguda de..

Amunt el cor

Comunicat.
Del grup de
sacerdots i
seglars

Rèplica de les acusacions en Diari
de V. 27/1/81

9/giner 79

Aparicio Pérez,
Josep

Els primers
temps

Les arrels del poble valencià.
Arqueologia

10/febrer 79

Aparicio Pérez,
Josep

L’arqueologia i
els arqueòlecs

Mètodos i escoles en Valéncia.

11/març 79

Aparicio Pérez,
Josep

Els seus primers
habitants
coneguts.

Les arrels del poble valencià.

12/abril 79

Aparicio Pérez,
Josep

La primera
població humana Les arrels del poble valencià
en la regió

13/maig 79

Aparicio Pérez,
Josep

Durant el
paleolític
superior

Les arrels del poble valencià.
Arqueologia

14/juny 79

Aparicio Pérez,
Josep

Llar i núcleu
del paleolític
Superior

Les arrels del poble valencià.
Arqueologia

15/julil-agst 79

60/setembr 83

32/febrer 81

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

Títul
Primer art
valencià, 23000
anys
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Contingut

16/setembre 79

Aparicio Pérez,
Josep

Les arrels del poble valencià.
Arqueologia

17/octubre 79

Aparicio Pérez,
Josep

Val cinquantenari
Les de la Cova del Parpalló
d’excavacions

18/novembr 79

Aparicio Pérez,
Josep

L’art Paleolític o
Parpallonenc

Les arrels del poble valencià.
Gravat i pintura

19/decemb 79

Aparicio Pérez,
Josep

El mit del Rei en
Jaume

Les arrels prejaumines i de
sempre.

20/giner 80

Aparicio Pérez,
Josep

L’art rupestre
“llevantí

Les arrels del poble valencià.
Definició de l’época en 1903.

21/febrer 80

Aparicio Pérez,
Josep

7000 anys d’art
personal

Les arrels del poble valencià. La
cova de l’aranya. Bicorp

22/març 80

Aparicio Pérez,
Josep

L’art esquemàtic

Les arrels del poble valencià. En
les coves

23/abril 80

Aparicio Pérez,
Josep

Atres formes
Les arrels del poble valencià.
artístiques..
Arqueologia
10.000 ans de C.

24/maig 80

Aparicio Pérez,
Josep

Defensa de la
nacionalitat
valenciana

Les arrels del poble valencià.
També l’arqueologia definidora
territorial

25/juny 80

Aparicio Pérez,
Josep

L’art linealgeomètric de
cuina

Les arrels del poble valencià.
Unes atres formes artístiques
valencianes

27/setembr 80

Aparicio Pérez,
Josep

El Mesolític,
12.500-5.000 a.
C.Gran crisis

Les arrels del poble valencià.
Primera crisis econòmic-social
històrica

28/octubre 80

Aparicio Pérez,
Josep

Naiximent de
noves formes
econòmiques

Les arrels del poble valencià. El
protoenolític fa 7.000 anys

29/novembr 80

Aparicio Pérez,
Josep

Neolític.
Consolidació
del sistema
econòmic

Les arrels del poble valencià.
Agricultura i ganaderia

30/decemb 80

Aparicio Pérez,
Josep

El eneolític.
Orige de la vida
urbana

Les arrels del poble valencià.
3000-1.000 ans de Crist
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Número i Fecha

Nom Autor

Títul
L’eneolític.
Les coves
d’enterrament

Contingut

31/giner 81

Aparicio Pérez,
Josep

34/abril 81

Aparicio Pérez,
Josep

El problema
del vas
campaniforme

35/maig 81

Aparicio Pérez,
Josep

L’edat del Bronze Les arrels del poble valencià.
valencià
1600-500 abans de Crist

36/juny 81

Aparicio Pérez,
Josep

L’edat del Bronze Les arrels del poble valencià. No
en Espanya i
hi ha idea d’invasió, sí de desenroll
propi.
problem,.

37/julil-agst 81

Aparicio Pérez,
Josep

L’edat del
Bronze valencià.
Economia…

Elaborada indústria com a font de
progrés econòmic

38/setemb 81

Aparicio Pérez,
Josep

En “el bronze”,
agricul. Ganad,
caça i peixca

Les arrels del poble valencià.
Metodologia i elements primitius

39/octubr 81

Aparicio Pérez,
Josep

L’edat del
Bronze.
Economia i
societat

Les arrels del poble valencià.
Conclusions de l’época

41/decembr 81

Aparicio Pérez,
Josep

“La cultura
Ibèrica”

II Curs d’història i cultura
valencianes. Gandia

60/setembr 83

Aparicio Pérez,
Josep

IV Curs
d’Història i
Cultura
Valenciana

Discurs de clausura. Dedicat al
Segle d’or valencià

62/novembr 83

Aparicio Pérez,
Josep

La cultura
ibèrica l

Torna a les arraïls del poble
valencià (el colaborador de
sempre)

1/maig 1978

Arquimbau, J
Mª,

Castelló, nou pla
Urbanisme
d’ordenació urb.

36/juny 81

Atalaya, J. L.

Campeonat de
Colombicultura

45/abril 82

Na Joana, la
Atienza P. Antoni pedra i Sant
Vicent Ferrer

Les arrels del poble valencià.
Les arrels del poble valencià.
Cultura, época, tècnica i us

Nota del VII Internacional. Valéncia
és la sèu espanyola.
No muigué de la pedrada, perque
les joyes feren de casc...

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha
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Nom Autor
Bea Izquierdo,
Josep

Títul
“Els Pastissos
catalans”

8/decembre 78

Bea Izquierdo,
Josep

El visitant
impossible

15/julil-agst 79

Bea Izquierdo,
Josep

De Senyera vella
Conte d’humor-ficció, molt real
a “màrfega” nova

16/setembre 79

Bea Izquierdo,
Josep

El major
espectàcul del
món

Humor-ficció del circ i els volantins
polítics al dia.

17/octubre 79

Bea Izquierdo,
Josep

“La barraca”

Ficció d’humor, crítica del destarifo
televisiu.

18/novembr 79

Bea Izquierdo,
Josep

Humor-ficció

¿Segona oportunitat? Per a un
supost estatut, de broma

19/decemb 79

Bea Izquierdo,
Josep

Humor-ficció

La vinguda dels Reis del Nort. Com
si foren els d’Orient

31/giner 81

Bea Izquierdo,
Josep

Aixina s’escriu
l’història

Humor ficció,

34/abril 81

Bea Izquierdo,
Josep

Veu de sigles

Humor ficció. Fent chufla de les
pretensions historicistes engolades

46/maig 82

Bea Izquierdo,
Josep

Gastrosofia
Autonòmica

Receptari d’humor gastronòmicpolític, joc del doble sentit

26/julil agst 80

Belda, Mª dels
Àngels

El convent de La
Trinitat

De les monges clarises. Històric de
l’encara no monument nacional.

53/giner 83

Bernabeu,
Leopolt

Benidorm, ciutat
turística

Una fenomenal indústria d’atracció
vacacional

57/maig 83

Bernabeu,
Leopolt

La tercera edat i
Benidorm

El clima i l’ambient són els més
adequats, per ad ells

59/julil-agst 83

Bernabeu,
Leopolt

Juliol i Agost,
ple de gom a
gom

No hi ha crisis. Justa resposta
al treball de tanta gent, reforçant
l’image.

40/novembr 81

Bernat, Ramon

“Psicologia
infantil para
padres”

Llibre didàctic de J. Gil Barberà
mege de chiquets

41/decembr 81

Bernat, Ramon

Celebració del
98 Jocs Florals

Mª Dolors Escrig, Rna. Josep
Melià, poeta, Vt. Insa, Mant.

48/juli-agost 82

Bernat, Ramon

“Ventijol”

Resenya del llibre de Miquel Adlert.
Narrativa descriptiva

3/juliol 78

Contingut
Paròdia en dolç, ridiculisant
Parodia còmica en A. March
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Número i Fecha
51/novembr 82

Nom Autor
Bernat, Ramon

Títul
Alcoy i Fontilles
= germanor

Contingut
La ya tradició: Pel “mig any fester”,
visitar el sanatori les filaes d’Alcoy
Emotiu acte de nomenament
i descripció de la selecta
concurrència

52/decembr 82

Bernat, Ramon

Mossén
Alminyana,
fill adoptiu de
Torrella

55/març 83

Bernat, Ramon

L’obra dels
primers
valencianistes

Llibre de Vicent Sanç i Sancho.
Jove valor que s’escabuça en el
passat

40/novembr 81

Blasco Ibáñez,
Vte.

“Alma
valenciana”

Artícul de “Alma Española”
17/1/1904 que nos retrata com a
poble

2/juny 78

Boronat Gisbert,
Josep

País, Regió,
Regne en S.
Guarner

Sobre la denominació tendenciosa

4/agost 78

Boronat Gisbert,
Josep

“Big Ben”

“La Gran Explosió” /científic

5/setembre 78

Boronat Gisbert,
Josep

Bomba de
neutrons

Informe científic

6/octubre 78

Boronat Gisbert,
Josep

Desvergonya
i vilea
professional

1ª Denúncia a Sanchis G. Bíblia de
B. Ferrer

8/decembre 78

Boronat Gisbert,
Josep

El català en
l’escola

Cóm s’actua en el ICE

12/abril 79

Boronat Gisbert,
Josep

Sant Jordi i
Alcoy

El Sant i l’intervenció, arraïl de la
festa

15/julil-agst 79

Boronat Gisbert,
Josep

Electrificació de
l’energia solar

Descripció del procés i
conveniència d’aplicar-lo

16/setembre 79

Boronat Gisbert,
Josep

Vocabulari
Fullana

Notícia de la reedició d’esta obra
fonamental

17/octubre 79

Boronat Gisbert,
Josep

M.Aub, Azaña i
els catalans

Cóm els retrataren, el lliterat i el
polític

23/abril 80

Boronat Gisbert,
Josep

Al poble pla,
Doctrina de la llengua, el poble que
salvador de
la parla i la salva
l’idioma Valencià

Bort, Eduart

Moncada. Ibèrica Antic cap de partit i actual lloc del
i alqueria mora
Misteri de Semana Santa

48/juli-agost 82

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha
5/setembre 78

Nom Autor
Bosch Baixauli,
Roger

Títul
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Contingut

Por i fret

Poema

21/febrer 80

Bosch. Roger

Terra

Poema

34/abril 81

Bosch Baixauli,
Roger

Nostàlgies

Poema

37/julil-agst 81

Bueno Tàrrega,
Baltasar

“Semana de las
Reportage de l’event en el que
lenguas ibéricas”
participà la llengua valenciana
Lugo

9/giner 79

Calatayud, Vt.
Ramon

El “meninfot”
valencià i...

Des de la visió positiva, front al
“panca”

23/abril 80

Calatayud, Vt.
Ramon

Perfil

Crida a trobar la part millor de les
persones, no els defectes

26/julil agst 80

Calatayud, Vt.
Ramon

¿Festes
populars?

Sentit valencià de la festa, que ve
i torna al poble i en el nostre és
oberta

27/setembr 80

Calatayud, Vt.
Ramon

Un dia a l’aire
lliure, en un
ambient... viu.

Imàgens lliteràries descriptives
d’un entorn vallaí possible encara

28/octubre 80

Calatayud, Vt.
Ramon

La casa de
m’auelo. I

Descripció d’una casa llauradora.
Vocabulari viu aplicat a sa funció.

29/novembr 80

Calatayud, Vt.
Ramon

La casa de
m’auelo. II

Descripció d’una casa llauradora.
Vocabulari viu aplicat a sa funció.

30/decemb 80

Calatayud, Vt.
Ramon

La casa de
m’auelo. III

Descripció d’una casa llauradora.
Vocabulari viu aplicat a sa funció.

31/giner 81

Calatayud, Vt.
Ramon

La casa de
m’auelo. IV

Descripció d’una casa llauradora.
Vocabulari viu aplicat a sa funció.

32/febrer 81

Calatayud, Vt.
Ramon

La casa de
m’auelo. V

Descripció d’una casa llauradora.
Vocabulari viu aplicat a sa funció.

33/març 81

Calatayud, Vt.
Ramon

La casa de
m’auelo i VI

Descripció d’una casa llauradora.
Vocabulari viu aplicat a sa funció.

34/abril 81

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. L’home

35/maig 81

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. Avant va el carro.

36/juny 81

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. Els animals del carro
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Número i Fecha

Nom Autor
Calatayud, Vt.
Ramon

Títul
Històries d’un
carreter

38/setemb 81

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. La carretera

39/octubr 81

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. El port.

40/novembr 81

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. Criminals i roders,
gitanos i “la Guàrdia Civil”

41/decembr 81

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. El carro del tio Peteroig

42/giner 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. Giner. La neu.

43/febrer 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. Bolca el carro.

44/març 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. La venta de Sant
Cristòfol

45/abril 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. Atres històries

46/maig 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Les creus de la carretera

47/juny 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. Els ponts,descobriments
i rectificacions

48/juli-agost 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Històries d’un
carreter

Etnografia. Carros vells, carreteres
noves.

49/setembr 82

Calatayud, Vt.
Ramon

De les ”Històries Parlen els llectors. Com a
d’un carreter”
conclusió de la série.

49/setembr 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Presència
valenciana en
Terra Santa

Cóm, a més de la Mare de Deu,
també allí estarà el Parenostre en
valencià

50/octubre 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Tots Sants i la
fogaça

Recort del berenar-la tal dia en el
castell de Vallada

51/novembr 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Aigua, lo que
costa l’aigua i
per fi... ¡Aigua!

Intenció de la série i juí
alevalentador de la riuà de La
Ribera

52/decembr 82

Calatayud, Vt.
Ramon

Aigua, lo que
costa l’aigua i
per fi... ¡Aigua!

L’aigua que fa créixer als pobles.
Aproximació històrica en Vallada

37/julil-agst 81

Contingut
Etnografia. L’hostal de la carretera

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

Títul
Aigua, lo que
costa l’aigua i
per fi... ¡Aigua!
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Contingut

53/giner 83

Calatayud, Vt.
Ramon

Corriola i poal. La gràcia de tindre
un pou i d’aigua prou...

54/febrer 83

Calatayud, Vt.
Ramon

Aigua, lo que
costa l’aigua i
per fi... ¡Aigua!

...i en terra que rega de sénia!
Maldicció per lo que costa de
traure

55/març 83

Calatayud, Vt.
Ramon

El pou dels
“acollerats”

I cóm la lluna de l’aigua li fa mala
cara al pastoret

57/maig 83

Calatayud, Vt.
Ramon

Aigua, lo que
costa l’aigua i
per fi... ¡Aigua!

“Els alcavins” Creuar per la mina

58/juny 83

Calatayud, Vt.
Ramon

Aigua, lo que
costa l’aigua i
per fi... ¡Aigua!

El vapor (per a traure aigua)
Que fon inviable, pero deixà
l’aixumenera

59/julil-agst 83

Calatayud, Vt.
Ramon

Aigua, lo que
costa l’aigua i
per fi... ¡Aigua!

El riu de Cànyoles... Si porta
aigua...

60/setembr 83

Calatayud, Vt.
Ramon

Aigua, lo que
costa l’aigua i
per fi... ¡Aigua!

Perill (per l’inundació d’una mina)

61/octubre 83

Calatayud, Vt.
Ramon

Aigua, lo que
costa l’aigua i
per fi... ¡Aigua!

La saraella i el barranc del pou

38/setemb 81

Calvo, Enric

“El Jardí de
Monforte”

Descripció del recint, defenent
sa maravella (fon de la família
Monforte)

39/octubr 81

Calvo, Enric

El Palau de
Cervelló

D’hostage real a roïna total (Hui
restaurat és Museu Municipal)

40/novembr 81

Calvo, Enric

Lluís de
Santàngel, el
gran silenciat

D’ell foren els primers diners per
al Descobriment d’Amèrica

41/decembr 81

Calvo, Enric

Venerable
Micalet

Semblança del simbòlic campanar
nostre

42/giner 82

Calvo, Enric

El Palau de Sant
Pio V

Barroc del 1683. Fon residència i
hospital. Hui pinacoteca

45/abril 82

Calvo, Enric

De Joan Bte. Vinyes 12-8La torre de Santa
1688/1705. El barroc més
Caterina
emblemàtic
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Nom Autor

Títul

Contingut
Descoberta en 4/8/1897. Art ibèric
valencià, fa més de 2000 anys

47/juny 82

Calvo, Enric

La Dama d’Elig

48/juli-agost 82

Calvo, Enric

Estiu del 82

En el que s’aprova l’Estatut possible
i fa més calor que uns atres...

50/octubre 82

Calvo, Enric

Crònica d’un
més

Fanc, ara i fa 25 anys. Hem perdut
a Renau cartelliste i Camacho
cantant

52/decembr 82

Calvo, Enric

Josep Lacreu.

Entrevista al jove valor plàstic.
Expon dibuix a ploma

54/febrer 83

Calvo, Enric

Plefabio

Llibre de Baumont. Llibertat
psicopedagògica

55/març 83

Calvo, Enric

Felipe García
Haba

Entrevista al pintor surrealiste, en
la recent exposició

56/abril 83

Calvo, Enric

El Museu de
Prehistòria i
Etnologia

Des del 15/4/83 en La
Beneficència. Important la cultura
ibèrica

60/setembr 83

Campillos,
Manuel

“Que lo sepan”

Artícul de L.P. Denunciant
proclames i amenaces anexionistes

7/novembre 78

Camps Gallego,
Emili

Hui.. La Senyera

Parlem de falles

8/decembre 78

Camps Gallego,
Emili

Hui.. La Llengua

Parlem de falles

9/giner 79

Camps Gallego,
Emili

Hui.. la censura

Parlem de falles

10/febrer 79

Camps Gallego,
Emili

Hui.. Festes
Populars. I

Parlem de falles

11/març 79

Camps Gallego,
Emili

Hui.. Festes
Populars. II

Parlem de falles

14/juny 79

Camps Gallego,
Emili

Hui.. Festejos

Parlem de falles

35/maig 81

Cantó Ferre
Joan A,

Bocairent

Del poble típic i ses festes

32/febrer 81

Carbonell Roig,
Miquel

El tir i arrastre

Deport dels llauradors en el que
els hòmens i els animals tiren del
carro

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha
46/maig 82

Nom Autor
Cardona, Vicent

Títul
L’ateneu cultural
“Paterna” ¿fa
política?
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Contingut
Fundat en 1980, diu el president
Joan Sancho, que està obert a tots

Carpi Aliño,
Josep

Alberic,
no; s’escriu
ALBERICH.

EL seu croniste oficial documenta
el nom del municipi

Carrión Gascón,
J. A.

Edifici de
l’Almodí

De la seua història, estil
arquitectònic i us públic.

29/novembr 80

Casp Verger,
Vicent

Senyor

Poema

1/maig 1978

Casp, Xavier

Sobre l’himne
oficial de la M.
de Deu

Afirmació llengua/història

3/juliol 78

Casp, Xavier

Pels cantons

Poema fraternal

4/agost 78

Casp, Xavier

“Crec , espere,
ame”

Valencianisme i anticatalanisme

6/octubre 78

Casp Xavier

Alfons Verdeguer Recort pòstum de l’escritor.

9/giner 79

Casp Xavier

Des del silenci
amic

Poema a Rafaela Calvo de Narbona

10/febrer 79

Casp Xavier

Josep Sanç
Moya

Artícul en Levante glossa del
personage

11/març 79

Casp Xavier

M.Sanchis
Guarner parla
de mi

Resposta a mentires publicades

15/julil-agst 79

Casp Xavier

Els pins, eixes
criatures...

Gemec lliterari a rant d’incendis

15/julil-agst 79

Casp Xavier

A Carola Reig

Poema en el seu òbit

16/setembre79

Casp Xavier

La conveniència
i els “països c.”

Som valencians per unes raons
clares i res més

19/decemb 79

Casp Xavier

La realitat
superior

Saber ser home, per sentir-se únic,
entre els iguals. Nadalenc.

20/giner 80

Casp Xavier

Eficàcia i
eficiència

Valor de les dos paraules com a
complement d’acció política

20/giner 80

Casp Xavier

“Ausias March,
obra poètica
completa”

Llibre de Rafael Ferreres, recull,
traducció i notes d’editor

30/decemb 80
22/març 80
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Nom Autor

Títul

Contingut
Aportacions sociollingüístiques i
lexicogràfiques

22/març 80

Casp Xavier

¿Per qué?

26/julil agst 80

Casp Xavier

En l’estiu

Poema

28/octubre 80

Casp Xavier

A Jaume I, en el
9 d’octubre del
1941

Poema, enviat des de Madrit i llegit
en la reunió de casa Adlert

28/octubre 80

Casp Xavier

Viure en valencià

Artícul en Levante 29/6/76 Lo que
som no cal santons que ho diguen

30/decemb 80

Casp Xavier

El Nadal
imprescindible

Impagable evocació lliterària
.L’autor la presenta com ¡última
notícia!

31/giner 81

Casp Xavier

”No pot ningú banyar-se dos
No tornem arrere voltes en el mateix riu” l’aigua
varia, no l’home

33/març 81

Casp Xavier

Llibres. De V,
Glossa de “Cuentos de amor y
Maicas i Pelejero de Guerra” i de “ San Juan del
Ferrer
Hospital”

36/juny 81

Casp Xavier

Cant d’esperança Poema

36/juny 81

Casp Xavier

Un llibre de gran “Ermitas y paisajes valencianos” de
interés
Luís B. Lluch Garín

42/giner 82

Casp Xavier

Ha mort Rafael
Ferreres

43/febrer 82

Casp Xavier

Ha mort un poeta Fc. Caballero Muñoz. Artícul de
valencià
Levante 16/11/76

52/decembr 82

Casp, Xavier

Raonaments
sobre la llengua
valenciana

40/novembr 81

Castell Maiques, “Crit de la
Vt.
Llengua”

Testimonis de la seua denominació
S. XIV-XVI. J. Alminyana

52/decembr 82

Castell Maiques, Joan Segura de
Vt.
Lago

1911-1972. Arquitecte, historiador,
President de Lo Rat Penat..

Obituari a l’amic i mestre de
lliteratura, en to poètic

Del seu perqué ser com és,
denunciant l’aberrant anexionisme
en marcha

47/juny 82

Castillo, Manuel

Cullera. Ciutat
Des de 1261 arreplegada en el
“Una de les
Furs. Hui cosmopolita i turística
claus del Regne”

7/novembre 78

Català Gorgues,
M. Àngel

Presència de l’art
Repàs històric i visió de pervindre
valencià. Històric

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha
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Nom Autor
Cervera i Grífol,
Josep

Títul
Els punts sobre
la i.

Contingut
Retrau catalanades del Conseller
preautonòmic

3/juliol 78

Cervera, Emili

Toni Artis

Entrevista al cantat

45/abril 82

Chirlaque Gayà,
Josep

Les Festes
Vicentines

Nomenament protocolari de
Clavariesa

46/maig 82

Chirlaque Gayà,
Josep

V. en la Mare
de Deu dels
Desamparats

Reflexió periodística del fervor
popular, en la festa

47/juny 82

Chirlaque Gayà,
Josep

Xàbia
capital de la
colombicultura

En el campeonat d’Espanya, sobreïx
la valencianitat

56/abril 83

Chirlaque Gayà,
Josep

Sant Vicent,
Patró del Regne
de V.

Bones festes enguany. Van in
crescendo les celebracions, pels
Altars

57/maig 83

Chirlaque Gayà,
Josep

El Santuari de
Lledó és ya
Basílica

Després de sis anys de gestió.
Castelló veu realisat u dels seus
anhels

3/juliol 78

Chulià Vicent,
Eduart

El concepte de
fur

Pensament polític valencià

4/agost 78

Chulià Vicent,
Eduart

El Rei D.
Jaume I, el
conquistador

Pensament polític valencià

5/setembre 78

Chulià Vicent,
Eduart

Els Furs de
Valéncia

Pensament polític valencià

6/octubre 78

Chulià Vicent,
Eduart

L’esperit Foral

Pensament polític valencià

7/novembre 78

Chulià Vicent,
Eduart

Les Corts
Valencianes

Pensament polític valencià

8/decembre 78

Chulià Vicent,
Eduart

Característiques
de les Corts...

Pensament polític valencià

9/giner 79

Chulià Vicent,
Eduart

L’organisació
municipal V

Pensament polític valencià

10/febrer 79

Chulià Vicent,
Eduart

Villapalos, elogia Creador d’institucions politiques
al Rei Jaume
valencianes.

11/març 79

Chulià Vicent,
Eduart

Característiques
del municipi
valencià

7/novembre 78

Pensament polític (i Vinatea)
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12/abril 79

Nom Autor
Chulià Vicent,
Eduart

Títul

Contingut

El municipi hui

El pensament polític valencià

13/maig 79

Chulià Vicent,
Eduart

Els oficis reals

El pensament polític valencià

15/julil-agst 79

Chulià Vicent,
Eduart

Els Oficis reals i
organismes...

El pensament polític valencià

22/març 80

Chulià Vicent,
Eduart

...en les III
Jornades
Tradicionalistes

Furs i autonomia de Valéncia

24/maig 80

Chulià Vicent,
Eduart

Almansa:La
derrota militar I

La disputa dinàstica i principi del
fet d’armes

25/juny 80

Chulià Vicent,
Eduart

Almansa:La
derrota militar II

Derrota dels Àustries, pèrdua del
Furs. Dificultats per a recuperar-los

29/novembr 80

Círcul Aparisi
Guijarro

Decret 39 de
juny del 1707.
Nova Planta

Text pel que perdem els Furs i
demanda del Círcul per a intentar
recuperar-los.

1/maig 1978

Climent, Josep

A cascú lo seu

Música i ball

3/juliol 78

Climent, Josep

Valenciania
musical

Manuscrit partitura de Vt.
Rodríguez

4/agost 78

Climent, Josep

Les bandes de
música

Panorama del certamen

5/setembre 78

Climent, Josep

Mare de Deu de
setembre

Algemesí. Balls populars

6/octubre 78

Climent, Josep

Els Gojos del
Roser de St.
Vicent

Text “vicentí” musicat

8/decembre 78

Climent, Josep

Valenciania
musical

Història d’un manuscrit

9/giner 79

Climent Josep

Concurs de
bandes de
música

Notícia del certamen Regional i
Provincial

12/abril 79

Climent Josep

L’escola
municipal de
música

Nou centre musical valencià

17/octubre 79

Climent Josep

La música del
C. El Patriarca

Estudis del seu archiu musical

Als 30 anys de “Murta”
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Nom Autor

Títul
La “dansà”
valenciana
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Contingut
Diferenciada, inclús per son
caràcter, de la “sardana”

20/giner 80

Climent Josep

21/febrer 80

Climent Josep

El polifoniste
Ambrosio Cotes. Musicologia valenciana
Llibre

22/març 80

Climent Josep

Un valencià,
l’organiste més
gran.

Cabanilles Musicologia valenciana
perduda

25/juny 80

Climent Josep

Joan Batiste
Comes, valencià
de soca i...

Sentiment i obra d’este compositor
i organiste. Actualisació coral

26/julil agst 80

Climent Josep

Iturbi u dels més Faltat el 1/7/80, semblança seua,
gran pianistes
com gran valencià desaprofitat i
del món
noble

27/setembr 80

Climent Josep

El Misteri d’Elig

Únic monument sacro líric de
valors universals Lletra, música i
actors valencians

28/octubre 80

Climent Josep

Bodes d’or
d’Editorial Piles

I publicació del ”Cancionero
Alicantino” de Salvador Seguí

32/febrer 81

Climent, Josep

L’organet de la
capella del Sant
Calze

És el de l’antic Hospital Provincial
desmontat en el 1964. Una relíquia

33/març 81

Climent Josep

Primera gravació Du comentaris d’un profà sobre
de Juan Bt.
l’obra gravada per l’Orfeó Navarro
Comes
Reverter

34/abril 81

Climent Josep

“Studium
Nota del concert del conjunt vocal
musicae” Edició
17/3/81. Piles edita S, Chulià
musical

37/julil-agst 81

Climent Josep

Joya musical.
L’orgue de
Callosa d’En S.

Del XVIII, no arrematat en guerra,
es recupera

44/març 82

Climent Josep

Noves
publicacions
musicals

Que li pareixen poques. Destaca la
de Martin i Soler i la de Chulià

45/abril 82

Climent Josep

Un llibre que fea
falta

De López Chavarri, recull de
cançons folclòriques edició d’El
Magnànim
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Nom Autor

Títul
Ricart Wagner.
Centenari

Contingut
Simpàtic acte de celebració, davant
del Sant Càliç
Joan Cabanilles, organiste naixcut
-1712- en Algemesí i fet ací

54/febrer 83

Climent Josep

56/abril 83

Climent, Josep

Els punts on
toquen

30/decemb 80

Climent Gandia,
J. Miq.

Xàtiva. Segon ull Una visita que demana tornar a
del Regne
la ciutat

32/febrer 81

Climent Gandia,
Josep Miq.

Gandia.
Amalgama
d’història, art i
turisme.

Passeig descriptiu, des de
l’arqueologia als carrers i
monuments

34/abril 81

Colectiu
d’estudiants
del R.

Manifest
(valencianiste)

Emanat del 1er Congrés. Demanen
adaptació de la llengua a la norma
valenciana

44/març 82

Costa Català,
Joan

Mou el món i les
Poema
estreles

54/febrer 83

Costa Català,
Joan

Pregària

Poema

33/març 81

Costa, Tomàs

Desig sense
complir

Poema

47/juny 82

Coves, Mª
Jesús

Juny: Josep
Pérez Conchán

Entrevista a l’artesà de la
marqueteria feta moble d’art

48/juli-agost 82

Coves, Mª
Jesús

Juliol. Josep
Bàguena Soler

Entrevista al compositor i mestre,
cosí germà d’Iturbi

49/setembr 82

Coves, Mª
Jesús

Entrevista al restaurador d’art
Setembre. Vicent
i recuperador del Museu dels
Rodríguez
Benlliure

50/octubre 82

Coves, Mª
Jesús

Octubre. Ana
Galiano

Pianista frustrada. Catedràtica del
conservatori i escritora

51/novembr 82

Coves, Mª
Jesús

Novembre.
Gaspar J.M.
Navarro

“Artesà Distinguit” mestre en la
ceràmica

52/decembr 82

Coves, Mª
Jesús

Decembre.
Jaume Piles

Editor de música. Premi Nacional
del Ministeri de Cultura1982

53/giner 83

Coves, Mª
Jesús

Àngels López
Artigas

Gent que conta: Soprano, pianista,
mestra i ànima sensible

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor
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Títul
Contingut
Associació C. De Gent que conta: Com fan els
F. de Modelisme barquets a escala, suren i
Naval
naveguen

54/febrer 83

Coves, Mª
Jesús

55/març 83

Coves, Mª
Jesús

Maria Victòria
Liceras

Gent que conta: Una
indumentarista, molt documentada
que aporta proves

56/abril 83

Coves, Mª
Jesús

Alícia Jiménez

Gent que conta: La primera
ingeniera industrial valenciana. Un
repte

56/abril 83

Coves, Mª
Jesús

Presa de
possessió en
l’Acadèmia de
C.V.

Acadèmics novells: Miquel Llop
Català i Mª Amparo Cabanes
Pecourt

57/maig 83

Coves, Mª
Jesús

Julià San Valero

Gent que conta: Catedràtic.
Director-Decà de l’Acadèmia de
Cultura V.

58/juny 83

Coves, Mª
Jesús

Josep Climent
Barber

Canonge, organiste, musicòlec,
acadèmic...Gent que conta

58/juny 83

Coves, Mª
Jesús

Entrevista a Rosa Directora i ànima del Cor Popular
Bartual
de Lo Rat Penat

59/julil-agst 83

Coves, Mª
Jesús

Ramon Pastor

Gent que conta. Jove pianiste que
guanya el premi Excellence en
París

60/setembr 83

Coves, Mª
Jesús

Manuel Soto
Serrulla
(sociòlec)

Gent que conta. Cóm li llevaren
el nom del carrer, per demanar
valencià

62/novembr 83

Coves, Mª
Jesús

Josep Llull

Pintor reconegut mundialment.
Admirables olis a espàtula
impressionista

61/octubre 83

Coves, Mª Jesús

Presidenta de l’Associació C. de
Mª Dolors Garcia
Mestres i Llicenciats del Regne
Broch
de V

40/novembr 81

Delmonte
Hurtado Pere

Cantar Volguera

Poema

39/octubr 81

Díaz Cano,
Miquel

La llengua del
poble

Una postura més que nos aferma,
en la raó

40/novembr 81

Díaz Cano,
Miquel

La llengua del
poble

Valor del parlar i evolució, quan no
s’accedix a la gramàtica
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Nom Autor
Díaz Cano,
Miquel

Títul
El negoci de la
bajoca verda

Contingut
Conreu i mercat del llegum en
Vilarreal

45/abril 82

Díaz Cano,
Miquel

Tres definicions
de llengua

En Noam Chomsky, John Lyons i
G. Hamraström

48/juli-agost 82

Díaz Cano,
Miquel

Algunes
observacions en
fonologia

Sobre texts de professionals,
l’importància de l’evolució

Dolz Llorens,
Manuel

Realitat i política
de fires

Proliferació de les monogràfiques i
els recints Guerra de fires

Don Pepe

L’unitat
valenciana

Necessària per a traure rendiment
al nostre potencial = idioma,
símbols..

53/giner 83

E.B.

Gestalgar,
Bugarra y
Alcublas. Buen
vino…

Són de la comarca dels Serrans i
parlen romanç serrà, hui castellà

1/maig 1978

Editors

Presentació
revista

Declaració d’intencions

12/abril 79

Espí Valdés
Adrià

La Llengua V. en
la festa d’Alcoy

Bibliografia documentada des del
1825

23/abril 80

Espí Valdés
Adrià

Poesia festiva en
Memòria i aportacions del sacerdot
M. Enric Abad
i poeta alcoyà -1971-1951
Vilaplana

51/novembr 82

F.M.Ll.

Valor dels
modismes

Recordant la llengua llatina

53/giner 83

F.M.Ll.

Valor de les
etimologies

Del grec i el llatí, per a estalviar
qüestions i raonar en propietat

55/març 83

F.M.Ll.

Valor dels
adverbis: el
temps

Recordant la llengua llatina

57/maig 83

F.M.Ll.

Les expressions
de lloc

Recordant la llengua llatina i
comparant-la

58/juny 83

F.M.Ll.

Valor dels
relatius

Recordant la llengua llatina

60/setembr 83

F.M.Ll.

Valor de les
expressions de
l’orage

Recordant la llengua llatina

41/decembr 81

55/març 83
62/novembr 83

Als 30 anys de “Murta”
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Nom Autor

Títul
Valor dels
numerals
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Contingut

61/octubre 83

F.M.Ll.

62/novembr 83

F.M.Ll.

Valor dels
numerals ll

Recordant la llengua llatina

Falcó, Josep

Un valencià
davant la
conjuntura
electoral

Defensa del territori i sa
denominació, sa llengua cultura i
personalitat

40/novembr 81

Febrer
Romaguera MV

Alcàsser. La
La centenària societat musical,
banda guanya en
també guanya en Holanda
Kerkrade

34/abril 81

Ferrandis Mas,
Vicent

Aproximació a
l’indumentària
valenciana

Introducció. Les matèries primes
del textil valencià,

35/maig 81

Ferrandis Más,
Vicent

Aproximació a
l’indumentària
valenciana

Evolució del vestit dels valencians.
El renaiximent

36/juny 81

Ferrandis Mas,
Vicent

Aproximació a
l’indumentària
valenciana

El barroc

37/julil-agst 81

Ferrandis Mas,
Vicent

Aproximació a
l’indumentària
valenciana

L’ilustració. Aspectes dels hòmens,
documentats per Cabanilles

38/setemb 81

Ferrandis Mas,
Vicent

Aproximació a
l’indumentària
valenciana

L’ilustració, cont. Aspectes de
les dònes, documentats per
Cabanilles, etc

39/octubr 81

Ferrandis Mas,
Vicent

Aproximació a
l’indumentària
valenciana

El periodo romàntic

42/giner 82

Ferrandis Mas,
Vicent

Aproximació a
l’indumentària
valenciana

Documentació de la Comtesa de
Gasparín pel 1875

43/febrer 82

Ferrandis Mas,
Vicent

Aproximació a
l’indumentària
valenciana

Finals del XIX i principis del XX

12/abril 79

Ferrando Badia,
Joan

¿Països
Catalans?

Cóm s’intenta montar l’entelèquia
política

56/abril 83

Recordant la llengua llatina
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Nom Autor
Ferrando Badia,
Joan

Títul
La nacionalitat
valenciana i ...

Contingut
Documentació del dret, front a
l’anexionisme

14/juny 79

Ferrando Badia,
Joan

La nacionalitat
valenciana

Justificant el seu dret històric,
com a tal.

16/setembre 79

Ferrando Badia,
Joan

Prohibició del
terme “País”

Basant-se en la Constitució.

17/octubre 79

Ferrando Badia,
Joan

Més sobre el
terme “país”

Rebujant jurídicament el terme

18/novembr 79

Ferrando Badia,
Joan

El Regne de
Valéncia

Contra el desconeiximent
interessat del seu per qué

20/giner 80

Ferrando Badia,
Joan

Un estatut per
al Regne de
Valéncia

Aspectes i propostes polítiques
d’accés (artículs 151 i 143)

25/juny 80

Ferrando Badia,
Joan

El Regne de
Valéncia i la
seua autonomia

Postura cara a l’estatut sense els
art. 151 i 143 ¿Nom i símbols?

40/novembr 81

Ferrando Badia,
Joan

“Regne de
Valéncia”

Nom del dret i l’història, front a uns
atres intents denominadors

41/decembr 81

Ferrando Badia,
Joan

Estructura
històrica
diferenciada del
R:V.

Del Regne àrap al Regne Cristià pel
dret justinianeu

42/giner 82

Ferrando Badia,
Joan

El Regne de V.
No fon ni és una
nació

Els conceptes i sentit de naixença o
concreció territorial independent

43/febrer 82

Ferrando Badia,
Joan

El Regne de
Valéncia no és
País

Sectarisme per a canviar el nom

44/març 82

Ferrando Badia,
Joan

El Regne de
Valéncia no es
país II

Més documentació, defenent una
denominació nostra

45/abril 82

Ferrando Badia,
Joan

El Regne de
Valéncia no és
país. IV.

Orígens del terme país, mai
expressió sentida pel poble

47/juny 82

Ferrando Badia,
Joan

El Regne de
Valéncia no és
país. V

Anticonstitucionalitat del terme

13/maig 79

Als 30 anys de “Murta”
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Nom Autor

Títul
El Regne de
V. ¿és una
nacionalitat?
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Contingut

48/juli-agost 82

Ferrando Badia,
Joan

Contemplat des de le ciència
històrica i des de La Constitució

50/octubre 82

Ferrando Badia,
Joan

El Principat de
Llegítimament dins del marc de la
Girona. (Per al P.
Corona d’Aragó
Felipe)

51/novembr 82

Ferrando Badia,
Joan

La Constitució,
l’Estatut i la
Senyera...

Segons el dret històric, basat en
la costum i ajustat a la voluntat
popular

56/abril 83

Ferrando Badia,
Joan

La denominació
PV és
antiestatutària

No se pot seguir en la cerimònia de
la confusió contra la base històrica

50/octubre 82

Tirada d’aus
Ferrer Camarena,
aquàtiques en
Miquel
Cullera

38/setemb 81

Ferrer, Jesús Vt.

¡Ai, eixes mans
tremoloses

31/giner 81

Ferrer, P.P.

Valéncia
Per als 85.000 alumnes de la
necessita centres província. Més centres estatals és
d’enseny. Mija
urgent

39/octubr 81

Ferrer, Ramon

Documentació
del 9 d’octubre

Calculant la data d’entrada oficial a
Valéncia en 1238

13/maig 79

Fontelles Toni

El 1 de maig

Anecdotari de la política

18/novembr 79

Fontelles Toni

“Aportacions
bibliogràfiques
en torn a la .. “

Llibre de Jesús Giner i Ferrer,
arranc de lliteratura valenciana

20/giner 80

Fontelles Toni

El bilingüisme
valencià ¿un
mit?

Diu que majorment som
monolingües, en les dos llengües

20/giner 80

Fontelles Toni

“Resum històric
de la llengua
valenciana”

Llibre de Salvador Faus i Sabater,
fent cronologia afirmativa

Forn, Rafael

El turisme
En les nostres instalacions
francés
plageres, per la llimitació de
(preocupació per
divises
crisis)

56/abril 83

La recaptació en la subasta per
les replaces puja més de 8 millons
pts.
“La cultura més que en les lletres..”
està surant en la veu i la paraula
ben dita
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Nom Autor

Títul
Contingut
Guillem Sanchis Quadros que són poemes
i ses aquareles... d’exaltació a la terra valenciana

57/maig 83

Forn, Rafael

59/julil-agst 83

Forn, Rafael

“Artículs en
garra”

Un modo fàcil de demanar, sense
comprometre’s, per allò de
queixar-se

41/decembr 81

Fra Josep
Barrachina

Pare Antoni
de Villanueva,
pintor..

L’artiste que decorà en 1779 el
claustre del convent de Cocentaina

2/juny 78

Gafarró i soca

Pels anys
quaranta

Fret en l’escola Narrativa
costumista

3/juliol 78

Gafarró i soca

Pels anys
quaranta II

Soletat de chiquets pobres.
Narrativa costumista

24/maig 80

Gallego, V

Paterna: Galeria
d’art en el
Palau...

Restauració oportuna de l’edifici,
inaugurat en una mostra de pintura

26/julil agst 80

Gallego, V

Cap a la creació
d’un Ateneu
Cultural

En Paterna. Exposició ceràmica de
Fc. Liern i ambient procliu valencià

29/novembr 80

Gallego, V

En Palau
de Paterna.
Aquareles

Reportage de l’Exposició de
Martínez Araque

31/giner 81

Gallego, V

Olis, Quiles
González

En el Palau d’art de Paterna

14/juny 79

García V. &
Fontelles A.

“Qualificada”

Humor sobre certs texts i actituts
del dia

15/julil-agst 79

García V. &
Fontelles A.

“Qualificada”

Humor sobre certs texts i actituts
del dia

16/setembre 79

García V. &
Fontelles A.

Qualificada “C”

Humor sobre certs texts i actituts
del dia

17/octubre 79

García V. &
Fontelles A.

Qualificada “m”

Humor sobre certs texts i actituts
del dia

20/giner 80

García V. &
Fontelles A.

Qualificada “N”

Repàs de temes actuals en un
pessic d’humor

3/juliol 78

García Agulló,
Francesc

Cavallers ¿falta o
Cóm es diferencia quan és valencià
bona?

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha
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Nom Autor
García
Hernández,
Ramon

Títul
Carta de
C. Sánchez
Albornoz

17/octubre 79

García, Laura

Ahir, amic

Poema

20/giner 80

García, Laura

Yo voldria

Poema

46/maig 82

Garcia, Laura

Llibre de F. Giner “Introducció a la llingüística
Mengual
valenciana”

1/maig 1978

Gil Albors, J. A

Valéncia a teló
baixat

Teatre

2/juny 78

Gil Albors, J. A

A la caiguda del
teló

Actualitat teatral

11/març 79

41/decembr 81

La mirada de
Gil Barberà, Joan la chiqueta
paralítica

Contingut
Sobre el moviment lliterari i artístic
valencià

Relat entre la realitat, la ciència i la
fantasia

43/febrer 82

Gil Barberà, Joan

La visita de la
Reina. Fabiola

Al War Memorial. Li recordà que la
flor nupcial fon taronger valencià

45/abril 82

Gil Barberà, Joan

Hòmens i
gossos

Narració fantàstica a on el gossos
són millors que el hòmens

47/juny 82

Gil Barberà, Joan Dos evasions

Narració de sicologia infantil. Quan
manca la relació afectiva...

49/setembr 82

Gil Barberà, Joan

Presència, buit i
absència

Sobre un chiquet malalt incurable i
cóm unix inclús la seua pèrdua

50/octubre 82

Gil Barberà, Joan

Taronges
valencianes

Medicina per als chiquets polacs.
Vivència.

51/novembr 82

Gil Barberà, Joan

Quan l’escola
està llunt

Aproximació a la realitat o conte
de Nadal

52/decembr 82

Gil Barberà, Joan El yayo i el net
Un chiquet sà
i llest

Una història que pot ocórrer tots
el dies

53/giner 83

Gil Barberà, Joan

Lo mal ve quan es fan majorets

55/març 83

Gil Barberà, Joan La sarpassa

Costum del dimecres sant.
Benedicció. Cants dels chiquets en
“massetes”

56/abril 83

Gil Barberà, Joan El farol

Costum infantil de fer-lo buidant un
meló d’Alger, decorar-lo i passejarlo
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Número i Fecha

Nom Autor

Títul

57/maig 83

Gil Barberà, Joan Les jameles

58/juny 83

“L’entrà de
la flor” (de
Gil Barberà, Joan
l’armeler en
Torren)
La descardasada
(de la seda)

Contingut
Costum de cremar gavelletes
d’espígol la Nit de Nadal en
Balones
Inici el 1 de febrer a la festa de
Sant Blai. Anunci de primavera
Costum i pràctica de netejar els
capolls de seda de la seua cadarsa
o tel

59/julil-agst 83

Gil Barberà, Joan

60/setembr 83

Gil Barberà, Joan El pa beneït

Costum, encara viva de celebrar-la
majorment per Sant Blai

61/octubre 83

Gil Barberà, Joan

Els angelets
d’Ontinyent

Anunci de les festes de la
Puríssima que ve de la tradició del
sigle XVll

62/novembr 83

Anunciar pel carrer un mort,
Gil Barberà, Joan “Fer una andana” demanant preguen per ell, a toc de
campana

28/octubre 80

Giménez
Caballero,
Ernest.

“¡Atención a
Valencia!”

Artícul de ABC donant una
pinzellada històrica i del cas actual

51/novembr 82

Gimeno Palés,
Federic

“El crit d’un
terrisser
valencià”

Apropiació indeguda i
catalanisadora de Cirici sobre la
ceràmica nostra

52/decembr 82

Gimeno Palés,
Federic

“El crit d’un
terrisser
valencià”

Defén la de Manises i tota la
valenciana, contra els lladres
culturals

44/març 82

Giner Mengual
Francesc

Raça o llengua

La fonètica determinada per la
mateixa constitució racial

45/abril 82

Giner Mengual
Francesc

Diferències
fonètiques del
Val. i el Cat.i

Descripció dels sistemes vocàlic i
consonàntic

46/maig 82

Giner Mengual,
Fc.

La diftongació
en les llengües
romàniques

Evolució del llatí i precisió en el
valencià

49/setembr 82

Giner Mengual
Francesc

Supressió de
les declinacions
llatines

Per la corrupció del romans o poc
us

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha
50/octubre 82

Nom Autor
Giner Mengual
Franc

Títul
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Contingut

Els musulmans

Que vingueren sense dònes...

51/novembr 82

Giner Mengual
Francesc

Introducció de
l’artícul en el
romanç

Provinent del grec i com una
evolució profitosa

54/febrer 83

Giner Mengual
Francesc

Orígens del
valencià I

Des de l’indoeuropeu a l’esplendor
del sigles XIV i XV

55/març 83

Giner Mengual
Francesc

Orígens del
valencià II

Marcant diferències fonètiques en
el català

56/abril 83

Giner Mengual
Francesc

Orígens del
valencià i III

Unes atres diferències
morfològiques, sintàctiques.. girs
impropis

57/maig 83

Giner Mengual
Francesc

L’Estat de les
Autonomies

Necessitat d’acorts generosos,
per a estalviar recels i perills
econòmics

62/novembr 83

Giner Mengual
Francesc

Aplicació de
la llingüística
general

Descripció gramatical. Part
nominal

42/giner 82

Grau Gurrea,
Eleuteri

Fabià Gonzàlez
Enemic de curanders. Diu que cura
Timor . Curander per necessitat

44/març 82

Grau Gurrea,
Eleuteri

La Mare Deu del
Lluch patrona
d’Alzira...

L’entrevista en el President de la
confraria nos parla de l’història

45/abril 82

Grau Gurrea,
Eleuteri

Nostra Sra. de
Lluch. Reina de
la flor ..

.. del taronger. Breu pontifici de
confirmació del patronat d’Alzira

49/setembr 82

Grau Gurrea,
Eleuteri

Alzira. Festa de
la Patrona

Nostra Senyora del Lluch

58/juny 83

Grau Gurrea,
Eleuteri

Romeria a Sta.
Maria de la
Murta

Costum de celebrar-la i resenya de
la del 5 de juny 1983 en Alzira

42/giner 82

Guaita, Aurelio

“Vocamus
et volomus
ud regnum
valentia..”

De la cita del Furs arranca un
artícul, defenent-lo, en ABC
26/1/82

49/setembr 82

Gurrea Crespo,
Vicent

La fundació de
Valéncia

Làpides, monedes i ceràmiques
que donen fe, des del sigle II a.d.C.
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Nom Autor

Títul
Buñol, con su
Banda “El Litro”
campeona

Contingut
En Kerkrade, guanya l’or dels
primers premis internacionals de
bandes

38/setemb 81

Hernández
Lanuza, José

41/decembr 81

Hernández
Lanuza, José

El Rey, la música
Ofrenen en recepció real el trofeu
y el “Llitro de
de Kerkrade
Buñol”

43/febrer 82

Hernández
Lanuza, José

“Buñol, La
Artística i Los
Feos

Les dos bandes municipals al
màxim nivell des del 1883

1/maig 1978

Hernández
Perpiñá, Jaime

El deport
valencià deixat
de la mà

Actualitat deportiva

3/juliol 78

Hernández
Perpiñá, Jaime

¿Per qué falla la
cantera?

Actualitat futbolística

60/setembr 83

Hernández T.
Octavi

Vocabulari
Elemental de la
Ll, V.

D’Emili Miedes. 17.077 veus baix
la normativa de l’Acadèmia de C. V

8/decembre 78

Hervàs, Mª Pilar

L’alerta d’una
mare valenciana

Denúncia del pla educatiu -3000
mestres-

54/febrer 83

Insa Ten, Vicent

Valencianisme i
joventut

És necessari actuar, rebujant el
llenguage grandiloqüent, per a
motivar-la

4/agost 78

Ivars Moreno,
Antoni

Les empreses en
Estudi econòmic
Valéncia

10/febrer 79

Jaume I

Diu D. Jaume en
la seua crònica

Cóm l’engendraren i li triaren nom.,
al Rei

25/juny 80

Justus

Illes valencianes.

Illots deshabitats. Benidorm i
Portichol

30/decemb 80

Justus

Tres historiadors Del cens poblacional valencià.
diuen
Lacarra, M. de Lozoya i J. Vicens

31/giner 81

Justus

Magnificència
valenciana

Cóm ajuda el Consell a les
arruïnades muller i germana de
Jaume d’Urgell

32/febrer 81

Justus

Ortografia
catalana

Conveniència de saber cóm
s’impongué la de Fabra a la força

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

Títul
Els catalans
del XV i l’unitat
espanyola
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Contingut
Text de J. Vicenç Vives en la que
reconeix bondat mercantil en ella

34/abril 81

Justus

35/maig 81

Justus

En “El Camí” 23 setembre 1933
¿Per qué me sent
Ed. Martínez Ferrando va de
pancatalaniste?
“pioner”

37/julil-agst 81

Justus

Lo que també
és patrimoni
històric

Retrau text de V. Boix de Sant
Francesc, reivindicant nom per a
la plaça

58/juny 83

L. García/M.
Llop Díaz-C

Raconet de la
llengua

El gènero de les paraules
asexuades. La geminació, no....

59/julil-agst 83

L. García/M.
Llop Díaz-C

Raconet de la
llengua

¿Gerundi o participi en, valencià?
Estudi de Fc. de Borja Cremades

60/setembr 83

L. García/M.
Llop Díaz-C

Raconet de la
llengua

Bromejar i Tellina en Merí Puig.
Cap a la llengua estàndart

61/octubre 83

L. García/M.
Llop Díaz-C

Raconet de la
llengua

La caiguda de sons en les llengües.

62/novembr 83

L. García/M.
Llop Díaz

Raconet de la
llengua

Aplicació del català en les escoles

16/setembre 79

Lanuza Chimo

A Laura

Poema

30/decemb 80

Lanuza Chimo

Si els meus ulls

Poema

35/maig 81

Lanuza Chimo

La vella cançó

Poema

19/decemb 79

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Aportacions sociollingüístiques
lexicogràfiques

20/giner 80

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Morfologia

21/febrer 80

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Incorreccions en ”roïdo” i “hasta”
com en els dígrafs TG i TJ.

22/març 80

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

De la TZ, Famílies de paraules i
Matisant paraules

23/abril 80

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Morfosintaxis, concordances,
famílies de paraules, lèxic,
accents..

24/maig 80

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Temes filològics i de costum en la
secció
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Nom Autor
Títul
Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Contingut
Dels cardinals. Famílies de
paraules. Calaix...

26/julil agst 80

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Català-Provençal/ Valencià-Català.
Instruments del camp. Pronoms

27/setembr 80

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

El camp III. Els diftoncs.
L’accentuació verbal

28/octubre 80

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Oficialisació de les Normes per la
Comissió Mixta el 17/10/80.

29/novembr 80

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Nota de l’ Acadèmia, aprovant
l’Ortografia de la Secció de
Llengua Valenciana

30/decemb 80

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Ortografia i invenció (resposta als
atacs) . Accents etc. etc.

31/giner 81

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Comentari de paraules. Lèxic.
Onomàstics valencians

32/febrer 81

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Als que parlen “normalitzat”.
Elements químics, noms en
valencià, etc.

33/març 81

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Dels “rebuts”. Pronom neutre Ho,
noms valencians, errades. Animals
etc.

34/abril 81

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

La preposició A. Noms en
valencià. Animals valencians, etc

35/maig 81

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Sobre la denominació “científica”
de les llengües. Els noms..
Preposició EN

36/juny 81

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Joshua Fishman i el valencià,
sociologia, Els noms.. Per i Per
a...

37/julil-agst 81

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Les paraules escaló i graó.
Refranys. Noms...

38/setemb 81

Laura Garcia/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

“Joan de Valdés, també ho tenia
clar” Refraner, Menjar i beure,,,

39/octubr 81

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Lo que sap un “sabut” (modo de
desfer la realitat, a son gust) etc.

40/novembr 81

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

“Coseriu i la llengua V. Aclarim,
Refraner

25/juny 80

Als 30 anys de “Murta”
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Nom Autor
Títul
Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Contingut
Vers la creació d’una Acadèmia..
Opinions en el 1930 de Fullana

43/febrer 82

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

El Sr. J.E.T. i el valencianí I.
Vocabulari. Refranys

44/març 82

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

El Sr. J.E.T. i el valencianí.
Vocabulari. Refranys

45/abril 82

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Més del Sr. JET i balls de
consonants etimològiques.
Refraner

46/maig 82

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Acaben en JET i son pintoresc
criteri de llengua. Refraner...

47/juny 82

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

L’aberrant anàlisis d’una aberració
I.

48/juli-agost 82

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

L’aberrant anàlisis d’una aberració i
II. Refraner

49/setembr 82

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Normes. Quí i cóm o en qué se feu
l’adaptació del 82 per a Conselleria.

50/octubre 82

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

En contra de la política educativa
de la Conselleria. (Valencianista)

51/novembr 82

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Ya han guanyat (els socialistes)
Plany que ací els pese més el
catalanisme

52/decembr 82

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Arguments més que documentats
per a qui opon teories insostenibles

53/giner 83

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

“les normes de Castelló”
conferència en Lo Rat de Chimo
Lanuza

54/febrer 83

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Consideracions sobre cóm deu ser
una ortografia

55/març 83

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Diglòssia i bilingüisme..

56/abril 83

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

¿castellà o espanyol? Com a
valencians, lo primer

57/maig 83

Laura García/Ch. Raconet de la
Lanuza
llengua

Chimo Lanuza es despedix i entra
M. Llop Díaz-Cano. L’us de la Y
grega

42/giner 82
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Nom Autor

Títul
En recort de
Blasco Ibàñez

Contingut

9/giner 79

León Roca, J.L.

Remembrances del seu biógraf

11/març 79

León Roca, J.L.

Llombart, Blasco
Semblança d’Andrés Cabrelles
Ibáñez i Valéncia

12/abril 79

León Roca, J.L.

Llombart

Acostament biogràfic a la figura

17/octubre 79

León Roca, J.L.

“La barraca”

Un destarifo televisiu. La de
Blasco Ibáñez.

18/novembr 79

León Roca, J.L.

Un periòdic... “El 85 anys del diari, obra de Blasco
pueblo”
Ibáñez

22/març 80

León Roca, J.L.

L’edició.. .de
l’obra de Curros
Enríquez

Paralela en Llombart i Blasco
Ibañez i editada per este

25/juny 80

León Roca,
J.Luís

Guillem de
Castro.”Las
mocedades del
Cid”

Comentari a l’obra historicista i
versada del lliterat valencià, en
1618.

26/julil agst 80

León Roca, J.L.

“Pigmalión” i la
Peníscola de hui

Evocació lliterària d’aquell crític
i periodiste que en ella volgué
descansar

27/setembr 80

León Roca, J.L.

Mercader i
“El prado de
Valencia”

Escritor dels “nocturnos” del XVI
i la seua novela pastorívola de
l’época

28/octubre 80

León Roca, J.L.

Timoneda

Llibrer i editor a qui Cervantes
elogia, com factor de tants llibres
del XVI

30/decemb 80

León Roca, J.L.

G. Gil Polo
i sa “Diana
enamorada”

Lliterat del sigle XVI que escriu en
castellà obra valenciana

30/decemb 80

León Roca, J.L.

El
pancatalanisme,
i el seus
plantejaments

Taula redona 24/10/80 Facultat de
Filosofia de V. (l’internacionalisació
és clau)

31/giner 81

León Roca, J. L.

Rey de Artieda

Poeta líric i colega de Cervantes en
Lepanto. Entre els “nocturnos”

33/març 81

León Roca, J.L.

Del simpòsium
Poc resò, per les passions
de Blasco Ibáñez
enfrontades que encara alça l’autor
en Valéncia

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

Títul
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Contingut
4/11/1703-3/4/1773. Recupera
i dignifica la llengua, perduda sa
oficialitat

36/juny 81

León Roca, J.L.

El notari Carles
Ros

38/setemb 81

León Roca, J.L.

La segona
comèdia del
P.Mulet

“L’infanta Tellina i el rei Matarot”,
Comentari al precursor del sainet

42/giner 82

León Roca, J.L.

Els Jocs Florals
del 1880

Diu que fon mantenedor Víctor
Balaguer? Amic de Llombart

43/febrer 82

León Roca, J.L.

El Círcul Cultural
Naix en homenage a l’insigne
V. Blasco
valencià 29/1/82
Ibáñez...

61/octubre 83

León Roca, J.L.

“Lohengrin” s’estrenà en 1889
L’obra de Wagner
en el Principal i obrí un camí
en Valéncia
d’admiradors

62/novembr 83

León Roca, J.L.

L’obra de Wagner A través de les cròniques que
en Valéncia II
Blasco Ibàñez en París es manifesta

8/decembre 78

Lerma Marín,
Josep Miquel

Una nit de
recorts

Nostàlgia passejada front a
l’història

13/maig 79

Lerma Marín,
Josep Miquel

Nit adins

Poema

14/juny 79

Lerma Marín,
Josep Miquel

¿Qué passa en
Gandia?

Pols del pancatalanisme en els
Ausias March

15/julil-agst 79

Lerma Marín,
Josep Miquel

Un poc més
sobre els Ausias
M.

Documenta la discutida actualitat,
jurats, etc.

22/març 80

Lerma Marín,
Josep Miquel

Presta’m,
crida’m, vullc...

Poema

22/març 80

Lerma Marín,
Josep Miquel

Les danses de
Moncada

Entrevista a la gent d’este grup de
cant i ball valencià.

37/julil-agst 81

Lerma Marín,
Josep Miquel

Pensí volar,
pensí amar

Poema

47/juny 82

Lerma Marín,
Josep Miquel

Alaquàs i Sant
“Fransisco”, en
el recort,,,

Les celebracions pels anys 50. El
fum denunciava cocció de fanc..

12/abril 79

Llop Català,
Miquel

Una empresa
del XIV

Recuperació de marjals. .Economia
i salut
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Nom Autor
Llop Català,
Miquel

Títul
Unitat, llibertat i
pau del Regne

Contingut
Desijos units dels estatutaris dels
30

14/juny 79

Llop Català,
Miquel

Independència i
P. del R. De V.

Procés de les Corts de Monsó
1388-89

16/setembre 79

LLop Català,
Miquel

Una empresa
del XIV

Socioeconomia del regadiu i ses
lleis

18/novembr 79

LLop Català,
Miquel

Lo que el rei
separà, que no
ho unixquen.

Idea de l’independència, dins la
Corona d’Aragó. Jaume II

20/giner 80

LLop Català,
Miquel

Els valencians
al servici de son
Regne

Documentació sobre les Corts
Generals 1388/11389 en Monsó

23/abril 80

LLop Català,
Miquel

Valéncia i les
empreses de la
Corona d’Aragó

Documents de les prestacions en
galeres etc. Al rei Jaume II

24/maig 80

LLop Català,
Miquel

Començament
del comerç dels
valencians

Documentat des del 1243 i sa
importància en cent anys més

25/juny 80

LLop Català,
Miquel

El rei En Martí
i la ciutat de
Valéncia

Drets i privilegis que li otorga en
raó a les econòmiques que rep
d’ella

26/julil agst 80

LLop Català,
Miquel

Planys i temors
d’un bibliógraf
català

Miquel i Planas, reconeix en
Cançoner satíric valencià,
preponderància

27/setembr 80

LLop Català,
Miquel

Un pleit de cent
d’anys

Catalans contra aragonesos i
valencians. Castellania d’Amposta
1.500

28/octubre 80

LLop Català,
Miquel

Fem història,
aclarim
conceptes II

F. Soldevila diu en Història de
Catalunya, lo que en la crònica
Muntaner no

29/novembr 80

LLop Català,
Miquel

Fem història,
aclarim
conceptes II

Des de Muntaner a Fuster. I Cucó
deformador de realitats vixcudes

30/decemb 80

LLop Català,
Miquel

La “universalitat” En cancelleries moltes voltes és
de la llengua
el llatí, alguna en castellà i en
“oficial”
valencià

13/maig 79

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

Títul
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Contingut
Mossàrap 1227-1300, mercedari.
En valencià escriu Gamaliel i Bíblia
Parva

31/giner 81

LLop Català,
Miquel

Sant Pere
Pasqual

32/febrer 81

LLop Català,
Miquel

¿Científics?

Deffonteine i l’obra pancatalana
contraria a l’història demostrada

33/març 81

LLop Català,
Miquel

Arnau de
Vilanova

Mege de reis, filòsof del XIII,
dominava àrap, hebreu i llatí, a més
del romanç

35/maig 81

LLop Català,
Miquel

L’accentuació
de l’Acadèmia
de Cultura
Valenciana

Ix al pas i documenta les
pròpies raons per a fer-ho
convencionalment

36/juny 81

LLop Català,
Miquel

Bernat Oliver,
teòlec i
diplomàtic

Personage del XIV molt útil per a
les necessitats de P. El Cerimoniós

37/julil-agst 81

LLop Català,
Miquel

Ara més que
mai “Regne de
Valéncia”

Front al desarraïlament interessat i
anexioniste, el títul històric

38/setemb 81

LLop Català,
Miquel

Lliçons de l’
història i els
historiadors

En el cas de l’Unió, cóm els
catalans deixen en l’aire al
Cerimoniós

39/octubr 81

LLop Català,
Miquel

Madariaga i el
separatisme

“quan més vullguen marcar sa
independència, més se semblen

40/novembr 81

LLop Català,
Miquel

Lliçons d’un
escritor d’Avant

Almela i Vives, firmant del 32,
manté la valencianitat en tot
moment

41/decembr 81

LLop Català,
Miquel

Les llibertats
dels catalans,
planys.. nostres

Notes del Dietari del capellà del
Magnànim quan el repten

42/giner 82

LLop Català,
Miquel

Els tres Regnes

El dietari de Jeroni Soria del 1536
al 1559 advera l’independència

44/març 82

LLop Català,
Miquel

Les llengües
del Regne de
Valéncia

Comenta els versos de Martí
Domínguez a la Flor N del 1955

45/abril 82

LLop Català,
Miquel

Les llengües
del Regne de
Valéncia

Comentari a uns versos de Martí
Domínguez II
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Nom Autor

Títul
Les llengües
del Regne de
Valéncia

Contingut

46/maig 82

LLop Català,
Miquel

Comentari a uns versos de Martí
Domínguez III

47/juny 82

LLop Català,
Miquel

Reflexions
a propòsit..
(d’escrits en
prensa)

de la Facultat de Filologia de
Valéncia, exigint autoritat impròpia

49/setembr 82

LLop Català,
Miquel

L’individualitat
del Regne de
Valéncia

Proves del 1410, del duc Alfons
de Gandia i del parlament de
Barcelona

50/octubre 82

LLop Català,
Miquel

¡Deu vos ho
pague!

Solidaritat espanyola per la riuada
del 20 d’octubre en La Ribera

52/decembr 82

LLop Català,
Miquel

Sant Agostí de
Castelló i una
llegenda

Sobres els orígens de l’iglésia que
restauren i la visita de Sant Vicent

53/giner 83

LLop Català,
Miquel

La llengua
valenciana en
dos estatuts

El d’Esquerra Valenciana del 20
de febrer de 1937 i l’actual ¿per
qué no?

54/febrer 83

LLop Català,
Miquel

Al voltant d’unes
(com l’anterior, bandejats quan
“normes” (les de
canvia la direcció) Més sobre el 32
Fabra)

55/març 83

LLop Català,
Miquel

Al voltant d’unes
(remat ) Aportacions de Ribelles i
“normes” (les de
cóm són qüestionades, ací i allà
Fabra)

56/abril 83

LLop Català,
Miquel

Torreblanca: un
robament i un
poeta

“La caixeta de les hòsties” pels
moros i M. Vidal Salvador qui ho
conta

57/maig 83

LLop Català,
Miquel

Un teòlec de Catí

Blai Verdú Sanz 22/10/156526/3/1620.Dominic, mege, filòsof

58/juny 83

LLop Català,
Miquel

Ramiro Ripollés
Ramos

Un valencià de Castelló i periodiste
“¡Alça el cap o pàtria mehua..!”

59/julil-agst 83

LLop Català,
Miquel

Joaquín Sánchiz
Albella

Home de lletres i patriota. Castelló
19/4/1768. Mestre de gramàtica i
teólec.

60/setembr 83

LLop Català,
Miquel

Viles
castellonenques
en los “Affers
del R”

Burriana, Castelló, Morella i St.
Mateu viles reals en pes econòmic
(1341)

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor
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Títul
Tots Sants (Sant
Vicent i els
instruments)

Contingut
Cóm el Sant prenia dels elements
de l’entorn o la música, per al
sermó

61/octubre 83

LLop Català,
Miquel

62/novembr 83

Llop Català,
Miquel

Quan Valéncia
era Regne i el
valencians...

No podem perdre la consciència de
lo que som. Per haver segut tant...

61/octubre 83

Llop Díaz-Cano
M.

“Valencià
¿llengua o
dialecte?

Llibre molt aclaridor de Chimo
Lanuza

53/giner 83

Llorca. Elvira

Professora entre
els tancats, ho
conta

Divendres 7 de Giner. El
nous mestres porten el sagell
absorcioniste

57/maig 83

Lluch Garín,
Lluís B.

El bosc frondós
dels gremis
valencians

A rant d’una conferència del bosc
valencià, a l’organisació civil
nostra

58/juny 83

Lluch Garín,
Lluís B.

¿Quants gremis
havia en
Valéncia?

En el llibre de Tramoyeres Blasco,
dels sigles XIII al XVII cent catorze

59/julil-agst 83

Lluch Garín,
Lluís B.

Les confraries A

Relacions entre elles. Cèdules que
otorguen privilegis i seguritats

60/setembr 83

Lluch Garín,
Lluís B.

Les confraries B

Dades de cóm anaven constituintse en el sigle XIV els gremis

61/octubre 83

Lluch Garín,
Lluís B.

Les confraries C

Eren formades per ciutadans del
mateix ofici, pero a voltes eren
distintes

62/novembr 83

Lluch Garín,
Lluís B.

Les confraries D

Acontenyiments de més
importància o activitats de relleu
gremial

17/octubre 79

Encara hi ha qui
Lluís de Valéncia pensa que els
ppcc

¿Són uns fantasmes de “mentes
calenturientas”?

LO RAT PENAT

Manifest per la
llengua

Referma i millora lo que se digué
d’urgència en 29/12/82

24/maig 80

López Diago,
Francesc

Nosatres vàrem
ser

Poema

31/giner 81

López Diago,
Francesc

L’home fosc

Poema

62/novembr 83
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Nom Autor

Títul

Contingut
Orígens. Modalitats del nostre
deport. Pilota i guants per a jugarla

53/giner 83

López Muñoz,
Aureli

La Pilota
Valenciana I

54/febrer 83

López Muñoz,
Aureli

La Pilota
Valenciana i II

Figures d’abans i ara. Fonamentals.
Frases i formes de dir, en el
trinquet

55/març 83

López, J. S.
VORO

Som la joventut
valencianista

Que proclama ses veritats
patriòtiques i reclama son lloc en
la societat

58/juny 83

López Muñoz,
Aureli

Vacacions...
Junt a la mar en Alcossebre, per a
descans en pau I prendre-li els millors fruits...

59/julil-agst 83

López Muñoz,
Aureli

Vacacions...
descans en pau
i II

I prop de la terra i els qui volent-la
la treballen i trauen son fruït

61/octubre 83

López, Voro

Llengües i
societats

Per a tindre veu pròpia la societat
deu gojar de llengua pròpia.

M. A. C.

Sant Miquel
dels Reis..,
incertea…

Situació precària del monument

16/setembre 79

Maicas, Víctor

Valéncia en sa
llum

Apunt líric de la claror colorista de
la ciutat

20/giner 80

Maicas, Víctor

Azorín i Valéncia

Evocacions de l’escritor sobre la
ciutat lliteraturisada per ell

21/febrer 80

Maicas, Víctor

La crema de les
falles

Sentit filosòfic de l’acte, festiu i
renovador

24/maig 80

Maicas, Víctor

Calcigada de
Gabriel Miró

Relleu en clau lliterària del
personage alacantí

27/setembr 80

Maicas, Víctor

Aproximació a l’enyorança del
Joan Lluís Vives,
gran filòsof, llunt de Valéncia i
llunt d’Espanya
sentint-la.

29/novembr 80

Maicas, Víctor

La barana del riu Evocació que fa des de la lliterària
Túria
visió d’Azorín a la riuada del 57

30/decemb 80

Maicas, Víctor

Vicent Boix

Valencians ilustres del XIX. Mestre,
lliterat, croniste de la Ciutat i Regne

31/giner 81

Maicas, Víctor

Recordant a
Blasco Ibàñez

Conferències de l’Argentina l’any
1909 junt a Anatole France

10/febrer 79

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

Títul
Aquarela
valenciana

Contingut
Estampa retrospectiva. Fallera i
colorista
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32/febrer 81

Maicas, Víctor

36/juny 81

Maicas, Víctor

La Valéncia de
Boix

Croniste en “Manual del Viajero y
guía de los forasteros de Valencia”·

37/julil-agst 81

Maicas, Víctor

Sobre “Gran
sonata de la
Pàtria” de Casp

Resenya del llibre. Poemari
valentament patriòtic

39/octubr 81

Maicas, Víctor

Vicent W. Querol

Recort de poeta sensible i senzill
entre els del remat del XIX

40/novembr 81

Maicas, Víctor

“El dia torna”

Novela de Miquel Adlert. Sobre
l’amor sincer

41/decembr 81

Maicas, Víctor

Salvador Giner
Compositors valencians de sempre
Vidal en el recort

42/giner 82

Maicas Víctor

Comentaris a
un llibre de Vt.
Ramos

44/març 82

Maicas Víctor

“Llibrets de falla” Nova publicació sobre els poetes
de J. Pelejero
festius

45/abril 82

Maicas Víctor

Eduart Escalante.
1834-1895. Arreplega en el sainet
Escritors val. del
el sentir del poble
XIX

36/juny 81

Major, Jordi

Demanen
protecció a les
palmeres.. Elig

Al Rei, al President del Govern i al
Ministre d’Agricultura

37/julil-agst 81

Major, Jordi

Turisme...
i Jornades
periodístiques
del Mtr.

Encontres que inviten a perdre’s per
l’interior de Castelló fins a Terol

38/setemb 81

Major, Jordi

La targeta de
visita

Una foto de F.Vidal dona peu a
comentar la brutícia vora carretera

40/novembr 81

Major, Jordi

Moros i cristians
Una festa que des de 1980 arraïla
de Vallada

2/juny 78

Les plantes
Mansanet
genuïnes
Mansanet, Josep
valencianes

“De Albiñana a Monsonís”
Frustració política

Repàs de botànica arbòrea
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7/novembre 78

Nom Autor

Títul
Les plantes
Mansanet
genuïnes del
Mansanet, Josep
Regne II

Contingut
Repàs de botànica arbòrea

1/maig 1978

Marí Cerezo,
Xavier

Des d’un racó
del campus

Reivindicació universitària

2/juny 78

Marí Cerezo,
Xavier

Acaba i digues
panera

Dificultats per a entrar en la CEE

3/juliol 78

Marí Cerezo,
Xavier

Reflexions sobre
un compromés

Dubtes preautonòmics

5/setembre 78

Marí Cerezo,
Xavier

Qüestió de
qüestions

Ser o no ser de Valéncia

19/decemb 79

Marí Cerezo,
Xavier

Apunt sobre
valencianisme

Opinió sobre l’actitut i les
circumstàncies que corren

21/febrer 80

Marí Cerezo,
Xavier

Qui ho sap tot,
que no vinga a
escoltar

Raimon. Despagat d’escoltar-lo en
televisió “buscant la pau”

37/julil-agst 81

Marí Cerezo,
Xavier

Arribem a ser lo
que som

Per a no ser engolits del tot, hem
de defendre lo que som, sent

43/febrer 82

Marí Cerezo,
Xavier

“Llargues raons
acurten la nit”

Ensomi: que les normes de la AVC
són oficials per a tots

9/giner 79

Marín Ferrer,
J.M.

Ramos Folqués
esforç marginat

Entrevista a l’arqueòlec ilicità de
L’Alcúdia

23/abril 80

Martín Albizúa,
Donís

La Raïl

Poema

62/novembr 83

Mas Taberner
Mairen

Obligatorietat SÍ Problema per als pares i els
o No
mestres, que no volen catalanisar

26/julil agst 80

La joventut
Masanet Boïgues
davant la realitat
Víctor
socio-cultural

Percepcions de l’entorn docent i
social que destorbe l’arraïl familiar.

Mascaró

“Qualsevol
paregut ab la
realitat.. “

Crítica cinematogràfica· “El virgo
de Visanteta”

13/maig 79

Mateu i Llopis F.

L’epistolari de J
Lluís Vives

Senyes de l’investigació de l’any
1978

16/setembre 79

Mateu i Llopis F.

La “scala de
contemplació”

Obra d’Antoni Canals reeditada en
1976

2/juny 78

Als 30 anys de “Murta”
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18/novembr 79

Nom Autor

Títul
Volum IV de
Mateu i Llopis F. la B. Ribelles
Comín
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Contingut
Publicació pel Ministeri del tom de
Bibliografia de Ll. V.

Mateu i Llopis F.

Actualitat
d’Eiximenis

54/febrer 83

Meges i
sociòlecs

L’abort (que
Opinions sobre l’idea que el govern
pretenen siga per
propugna
llei)

32/febrer 81

Melià Castelló,
Josep

Les caracetes

Cada més un recort. Evocació del
carnaval dels chiquets

33/març 81

Melià Castelló,
Josep

Les falles de fa
uns quants anys

Quan certes cares eren de cera i es
vestien de roba, en manco mijos

34/abril 81

Melià Castelló,
Josep

El dissabte de
glòria

Recort de quan es celebrava
la Resurrecció pel matí, en els
Gloriosos

35/maig 81

Melià Castelló,
Josep

“Els hòmens de
la vergonya”

Pals que subjectaven l’envelat de
Plaça de la Mare de Deu, en les
festes

36/juny 81

Melià Castelló,
Josep

L’arena del
Corpus

“la millor medicina per als
prunyons”. Facilita el pas de les
Roques

37/julil-agst 81

Melià Castelló,
Josep

Coses de la plaja

En son temps massa tapats, ara la
prevista plaja nudista d’El Saler

38/setemb 81

Melià Castelló,
Josep

¡Anem a Sant
Miquel!

Recorts del viage i pelegrinació a
Llíria, entre coixos i baldats

39/octubr 81

Melià Castelló,
Josep

El pontet de fusta

Popular pas sobre el riu, que se
l’endugué en 1957. Hui de ciment

40/novembr 81

Melià Castelló,
Josep

Tots Sant i “El
Tenorio”

Retrau la costum d’anar al
cementeri i al teatre

41/decembr 81

Melià Castelló,
Josep

Les estrenes

La costum nadalenca de pares i
padrins, donant-les

42/giner 82

Melià Castelló,
Josep

La meua carta al
Reis

La d’un chiquet que acaba
conformant-se en la poquea “real”

43/febrer 82

Melià Castelló,
Josep

Festes i refrans

Les de febrer. La Candelària i Sant
Blai

44/març 82

Melià Castelló,
Josep

Dèu cèntims val
el llibret

Recort dels chiquets que venien el
de les falles

19/decemb 79

Moment històric, quan escrigué
“Regiment de la cosa pública”
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45/abril 82

Nom Autor
Melià Castelló,
Josep

Títul
Divendres Sant

Contingut
Evocació del silenci i del Grau de
plaja i processó

46/maig 82

Melià Castelló,
Josep

Sombreret de
palla

Per la Mare de Deu s’estrenava
trage nou i al cap tocat d’estiu

47/juny 82

Melià Castelló,
Josep

Les “carabasses”

Les escolars, tan pròpies en el
més, sinònims del suspens

48/juli-agost 82

Melià Castelló,
Josep

Davant del
televisor

La fartada del fútbol mundial 82
i este joc pel carrer, quan no ne
teniem

49/setembr 82

Melià Castelló,
Josep

¿I per qué no?
(podia vindre
riuada)

Memòria de la del 28/9/1949, des
de la terrible del 57

50/octubre 82

Melià Castelló,
Josep

El draper

Aquell home que arreplegava la
roba vella a canvi de gots o plats

51/novembr 82

Melià Castelló,
Josep

Un any per a
recordar

Mundial de Fútbol, riuà en la
Ribera,visita Papal, guanya el
PSOE. Crisis

52/decembr 82

Melià Castelló,
Josep

Aquella fira...

La de Nadal, la dels cavallets i
els circs i els porritos que no
manquen

53/giner 83

Melià Castelló,
Josep

Sant Antoni del
Porquet

La benedicció dels animalets i el
primer porrat de l’any

54/febrer 83

Melià Castelló,
Josep

Aquells jocs de
l’infància...

Trompa, gua, caïcos, tella o
imaginació per a jugar...

56/abril 83

Melià Castelló,
Josep

Els dies de
Pasqua

De cacherulo i corda, espardenyes i
devantals pasqüers

57/maig 83

Melià Castelló,
Josep

El sobre
sorpresa

La “tómbola” de Caritat. Per
una pesseta peixcar bicicleta o
desilusió

58/juny 83

Melià Castelló,
Josep

Tertúlies d’estiu

A la fresca del carrer, amanint
recapte botija i bon veïnage

60/setembr 83

Melià Castelló,
Josep

Anar de paella

Motiu d’eixir al camp a Torrent o
Llíria a guisar-la i viure l’infantil
aventura

61/octubre 83

Melià Castelló,
Josep

La cullera de
fusta

La necessària per a pegar
“cullerada i arrere” de la paella
sense plats

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha
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Nom Autor
Mesa Colás, Vt.
Josep

Títul
El llenguage de
les campanes

Contingut
Descripció ilustrada del mestre de
les campanes

7/novembre 78

Mesa Colàs, Vt.
Josep

Tradició de
campanes en
Llíria

Relació de tocs i campanes

11/març 79

Mesa Colàs, Vt.
Josep

Lo que no se sap
De les campanes i els tocs
del Micalet

14/juny 79

Mesa Colàs, Vt.
Josep

Tocs funeraris en
Llenguage de les campanes
Valéncia

20/giner 80

Mesa Colás, Vt.
Josep

Repic de
Bendició i de
Quaranta hores.

Tocs en distintes celebracions

6/octubre 78

Milo

Carta a Àngel
Villena

Recort pòstum de l’humoriste
gràfic.

5/setembre 78

Moltó Verdú,
Antoni

“Paella catalana” Denúncia de l’apropiació

1/maig 1978

Moxica,Vicent

Paraules noves

Poema

1/maig 1978

Narbona Arnau,
Benjamí

Política sanitària
i politisar…

Medicina

1/maig 1978

Nelo

Campeons de
motorisme

Paco González/César Gràcia,
campeons de motociclisme

1/maig 1978

Oller, Mª Teresa

Les cançons
de batre en la
Ribera

Folclor

2/juny 78

Ortuño, Mª
Teresa

Romeria a la vall
de la Murta

Descripció de la costum en Alzira

4/agost 78

Ortuño, Mª
Teresa

Àngel Asunción

Entrevista al Secretari de la
Federació de Societats Musicals

19/decemb 79

Ortuño, Mª
Teresa

Dret històric
V. En Simó
Santonja

La recuperació exigix actualisació ,
no simples furs del 1645.

21/febrer 80

Ortuño, Mª
Teresa

Els monuments,
museus i
escolars..

Foment de Turisme i la promoció
de les visites escolars

34/abril 81

Ortuño, Mª
Teresa

Entrevista a Voro
El mestre i cap del grup de Danses
Sanz. Danses
de lo Rat Penat opina
de LRP

4/agost 78
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Nom Autor
Pascual Usó,
Lluís

Títul
II Exposició
d’artesania.

Contingut
Organisada pel Gremis provincials
d’artesans en el González Martí

29/novembr 80

Pascual Usó,
Lluís

Novembre:
Dolços i ciris

Nostàlgia dels dolços de Tots sants
i els ciris o minetes, de les ànimes

30/decemb 80

Pascual Usó,
Lluís

Erros de bulto al transcriure, del
Comentaris solts
francés, una geografia panca
a un llibre català
anacrònica

31/giner 81

Pascual Usó,
Lluís

Alerta sobre la
manipulació
política

Quan nos treballen l’imaginació
per suposts falsos. Cas de Prat de
la Riba.

34/abril 81

Pascual Usó,
Lluís

Contradiccions

Contra la “cabalgata del Reino” pel
títul real, més que siga del poble

40/novembr 81

Pascual Usó,
Lluís

Centenari d’un
gran sant Ll.
Bertrán

Recordant-lo per mig d’una carta
a sa mare

43/febrer 82

Pascual Usó,
Lluís

Valéncia: regne,
mai país

Més documentació, inclús després
de Felip V

22/març 80

Pastor Chilar Vt.

Elig, les obres
per a salvar Sant
Josep

Declaració de monument,
restauració i destí cultural

24/maig 80

Pastor Chilar Vt.

L’aplec d’Agres

10, 000 valencians participaren en
homenage a La Senyera d’allí

25/juny 80

Pastor Chilar Vt.

Només part dels
val. units per
l’autopista.

Reivindicació dels trams pendents
des del sur cap a Europa

30/decemb 80

Pastor Chilar Vt.

Finalisà el cicle
extraordinari del
Misteri

Enguany s’aprofità per a entregar-li
la Medalla centenària de Lo Rat
Penat

32/febrer 81

Pastor Chilar Vt.

I Palmes
daurades. Grup
cultural Ilicità

Les entreguen a J.Manuel Ricart
Lumbreras i Josep Payà Alberola

35/maig 81

Pastor Chilar Vt.

Que el Papa veja
la película del
Misteri

Clamor, per a que s’aprofite la visita
del Sant Pare veent la filmació
d’Elig

39/octubr 81

Pastor Chilar Vt.

Els ciutadans
no entenem “els
bandos”

De l’alcalde d”Elig, traduïts a
l’idioma anexioniste, impròpiament

25/juny 80

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

41/decembr 81

Pastor Chilar Vt.

42/giner 82
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Títul
Dama de bronze
a Xavier Casp..

Contingut
El Patronat històric.. d Elig no
desapareix...

Pastor Chilar Vt.

Premis del
Patronat H. A.C
d’Elig

Ampliació de la notícia de
decembre

53/giner 83

Pastor Chilar Vt.

Palma Daurada a Del Grup Cultural Ilicità Regne de
Amparo Cabanes Valéncia

61/octubre 83

Pastor Chilar Vt.

Des d’Elig.
Palmes
Daurades 1984

S’entregaran a Mª C. Reyna i a
Tonico Sansano

21/febrer 80

Peiró Gregori,
Salvador

Llenguage,
educació i
movilitat social

El fet instrumental de l’idioma i la
realitat valenciana actual

23/abril 80

Peiró Gregori,
Salvador

Educació,
llenguage
i promoció
personal

Interés d’educar en la llengua
materna.

33/març 81

Peiró Gregori,
Salvador

Educació o
ensenyança

La primera forma integral, la
segona alliçona en una disciplina

34/abril 81

Peiró Gregori,
Salvador

Democràcia i
llengua

Deuen acostar a l’home a sentir-se
amo de son parlar

36/juny 81

Peiró Gregori,
Salvador

Del govern de
l’Universitat

En els canvis i prensions
importància de fer ciència, en bon
criteri docent.

38/setemb 81

Peiró Gregori,
Salvador

Al centre
de la Mar
Mediterrànea

Evocacions dutes de l’entorn i
pensament que volem, lliure i
nostre

42/giner 82

Peiró Gregori,
Salvador

Furs i
Constitució

Que consoliden l’idea d’impartir
formació oficial

6/octubre 78

Pelejero Ferrer,
J.

Descobriments
Arqueològics en
Ribarroja

Troballes en “Valéncia la vella”

7/novembre 78

Pelejero Ferrer,
J.

¿Qué pot ocórrer Alerta, per si hi ha ampliació del
en l’Almoina?
temple i parada de l’excavació

8/decembre 78

Pelejero Ferrer,
J.

Nous
descobriments
en Vallada

Noves troballes arqueològiques
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Nom Autor
Pelejero Ferrer,
J.

Títul
Premi Senyera a
Vicent Castell

Contingut
Notícia del premi a l’investigador
històric

10/febrer 79

Pelejero Ferrer,
J.

Aparicio Pérez.
Premi Cerdà
Reig

Nota del guardó a l’arqueòlec i
colaborador nostre

11/març 79

Pelejero Ferrer,
J.

Biblioteca i
hemeroteca
municipal

Inauguració en una nova casa de
cultura

15/julil-agst 79

Pelejero Ferrer,
J.

La catedral de
Valéncia

Crònica del llibre d’este nom de
Vicent Castell

16/setembre 79

Pelejero Ferrer,
J.

¿Quí està darrere Apropiació indeguda del terme,
dels “maulets”
desprestigiant-lo

18/novembr 79

Pelejero Ferrer,
J.

“Pare Presentat,
de Vallada”

Naixcut el 29/11/63, l’oportú i
Venerable Andreu Garrido

19/decemb 79

Pelejero Ferrer,
J.

Pelegrinació
catalana.
Santuaris ppcc

Recull dels diaris la provocació
anexionista pseudomariana.

20/giner 80

Pelejero Ferrer,
J.

¿Els ppcc un
perill per a
Valéncia?

Més denúncies sobre l’intent
d’involucrar-nos com siga

20/giner 80

Pelejero Ferrer,
J.

“Cien años de
história gráfica
valenciana”

Llibre de Vicent Vidal Corella,
material gràfic dels millors

21/febrer 80

Pelejero Ferrer,
J.

Els monuments.. Queixa per la brutícia i les pintades,
.fa por vore’ls
sobre parets, cartells etc.

22/març 80

Pelejero Ferrer,
J.

El turisme i
Valéncia

Resenya d’accions locals i
provincials per a desenrollar-lo

22/març 80

Pelejero Ferrer,
J.

“La pesca en
Alicante.” Llibre

Resenya de l’edició de Luís Más i
Gil. Premi de Lo Rat Penat 1960

23/abril 80

Pelejero Ferrer,
J.

Turisme
d’interior

Conveniència de programar-lo com
un futur de riquea.

24/maig 80

Pelejero Ferrer,
J.

Els diners, la
política i l’home
hui

Importància per al poble pla, saber
lo que guanyen els polítics.

25/juny 80

Pelejero Ferrer,
J.

L’ Albufera se
nos mor

Quan encara li abocaven ses
aigües negres 30 pobles

9/giner 79

Als 30 anys de “Murta”
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Nom Autor

Títul
Els problemes
del Regne de
Valéncia

Contingut
Contra el turisme: Atentats d’Eta,
altercats pel pas de cítrics.. en
prensa .
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26/julil agst 80

Pelejero Ferrer,
J.

27/setembr 80

Pelejero Ferrer,
J.

“Al maulet
Muñoz Peirats

Glossa d’artícul de LP de Fdo.
Giner respon a certs dubtes dins
d’UCD

28/octubre 80

Pelejero Ferrer,
J.

“Festes
populars”

Una nova frase per a la demagògia

28/octubre 80

Pelejero Ferrer,
J.

Llibre de Fr.
Andrés Garrido

Edició facsímil de l’Agrupació
cultural Pare Presentat de Vallada

29/novembr 80

Pelejero Ferrer,
J.

El calvari dels
valencians

Igual que es derroquen les
capelletes, passa en l’ànima
valenciana

30/decemb 80

Pelejero Ferrer,
J.

“La unió del
poble valencià”

Nota d’una reunió de totes les
forces, supra política

31/giner 81

Pelejero Ferrer,
J.

Dos pèrdues
sensibles per a
Valéncia

Cora Raga, cantant (solista de
l’Himne) Adolfo Càmara, periodiste
(Levante)

32/febrer 81

Pelejero Ferrer,
J.

En Giner Fires
Textilhogar i
Maicop

Certàmens que se resentien de la
crisis. Pressió fiscal i costs elevats

33/març 81

Pelejero Ferrer,
J.

Les revistes
falleres

Divulgadores de la festa i la
lliteratura satírica popular

35/maig 81

Pelejero Ferrer,
J.

De l’amor a
lo valencià,
responsabilitat...
i

Notes de Fdo Valera, Mourelle de
Lema i ‘Ajuntament de Lugo en
prensa

36/juny 81

Pelejero Ferrer,
J.

Humilitat,
Vocabulari del Venerable Andreu
senzillea i
Garrido
amor... Vallada

37/julil-agst 81

Pelejero Ferrer,
J.

¡Adeu anguiles,
adeu..!

Els problemes de contaminació
podent acabar en les de l’Albufera

38/setemb 81

Pelejero Ferrer,
J.

“El peixet” del
mediterràneu
valencià

Cant i enyor d’anar a comprar el
peix al mateix costat de la barca

39/octubr 81

Pelejero Ferrer,
J.

El carrer de
Cavallers... brut
de pintades

Vergonya per als valencians
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Nom Autor

Títul
Nostres pobles
i les festes
d’interés..

Contingut

40/novembr 81

Pelejero Ferrer,
J.

Les declarades d’interés turístic.
Calendari 1982

41/decembr 81

Pelejero Ferrer,
J.

Nous
monuments
històricsartístics val.

Mare Deu, Sant Nicolau, Hospital
de Xàtiva i Cisterna de Quart.

42/giner 82

Pelejero Ferrer,
J.

“L’arreplegà dels
quintos”

Costum de cantar i captar pels de
“la quinta” en Vallada

43/febrer 82

Pelejero Ferrer,
J.

Sant Lluís
Versos en prec al sant quan la
Bertràn, els
guerra del francés Sigle XIX
francesos i els v..

43/febrer 82

Pelejero Ferrer,
J.

Guillem Sanchis
i el seu paisage
valencià

Distintes mostres de l’aquareliste

44/març 82

Pelejero Ferrer,
J.

Manifest
d’intelectuals V
al P del Govern

Pro Estatut. Ans de debatre’s els
intelectuals l’entreguen a Calvo
Sotelo

45/abril 82

Pelejero Ferrer,
J.

Valéncia i lo
valencià

Comentaris del perqué no s’aprovà
l’Estatut, en el que “Regne molestà”

46/maig 82

Pelejero Ferrer,
J.

La desinformació
Poc divulgada sobretot en TVE
sobre la Regió
(l’única) la cultura i riquea nostra
Valenc.

47/juny 82

Pelejero Ferrer,
J.

Televisió
espanyola i les
fires valencianes

Front a l’ignorància informativa,
detall d’elles

49/setembr 82

Pelejero Ferrer,
J.

¡Cuide vosté els
boscs!

Per lo molt que perdem tots quan
es cremen

51/novembr 82

Pelejero Ferrer,
J.

El Sant Pare en
Valéncia

Reportage. És la primera ocasió.
Joan Pau II nos parla en valencià

52/decembr 82

Pelejero Ferrer,
J.

¡Ya era hora!

Reprenen les excavacions
arqueològiques en l’Almoina

53/giner 83

Pelejero Ferrer,
J.

El monopoli
televisiu

Fa resò del mateix títul en YA. Res
ix que siga crítica i més de Valéncia

54/febrer 83

Pelejero Ferrer,
J.

És necessari
apoyar als
llauradors

Per raons d’ecologia i calitat de
vida i d’estratègia socio econòmica

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha
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Nom Autor

Títul

Contingut
Els fallers. Artesans/artistes:
músics, poetes, coeters,
d’indumentària..

55/març 83

Pelejero Ferrer,
J.

Les Falles i
Valéncia

56/abril 83

Pelejero Ferrer,
J.

Eleccions
municipals, en
els nostres pobl.

Govern de lo pròxim, coneguentho i respectant-ho, no girant-ho
de cap

57/maig 83

Pelejero Ferrer,
J.

Passaren les
eleccions ¿I ara,
qué?

Incertea de tots, pel pes del passat i
els afanys partidistes del futur

58/juny 83

Pelejero Ferrer,
J.

En quín forat
s’amaguen els
valencians

Reflexió davant Les Corts, sobre
text de Renan. Units, passat i
present

59/julil-agst 83

Pelejero Ferrer,
J.

Necessitat de
les vies de
comunicació

Quan ya està arrematant-se
l’últim tram de l’autopista del
Mediterràneu

59/julil-agst 83

Pelejero Ferrer,
J.

Aixina naixqué el
Fon pels 1942/45. Apunts de
Gremi d’Artistes
l’entrevista a Vt.- Tortosa Biosca
Fallers II

60/setembr 83

Pelejero Ferrer,
J.

Aixina naixqué el Primer congrés en 5 de maig del
Gremi d’Artistes 1952, per a l’estructuració de la
Fallers II
festa

61/octubre 83

Pelejero Ferrer,
J.

Aixina naixqué el
Acaba de contar Vt. Tortosa Biosca
Gremi d’Artistes
cóm feren l’himne i la bandera
Fallers III

62/novembr 83

Pelejero Ferrer,
J.

La personalitat
dels valencians

Alegres i pròdics. Ya en 1372
havien de prohibir tirar molt en els
batejos

61/octubre 83

Pelejero Vila,
J.A.

Sense renunciar
a res

Una veu jove torna a clamar pel
descontent general i manca de
pervindre

62/novembr 83

Pelejero Vila,
J.A.

La força de les
comarques

Perduda en la provincialisació
(1833), convé recuperar-la
comarcalment

21/febrer 80

Perales Alcover,
Mª C.

Els noms de la
terra

Paisages de Vallada. Les partides
en son nom propi.

22/març 80

Perales Alcover,
Mª C.

La riuada de
Vallada

Evocació lírica d’una ploguda forta,
quan el riu omplia sa rambla
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Nom Autor
Perales Alcover,
Mª C.

Contingut
Descripció lliterària d’este paisage
La Penya l’Àguila
de Vallada.

24/maig 80

Perales Alcover,
Mª C.

Fogueres de
Sant Blai i la
Candelària

Evocació lliterària d’estes festes en
la Ribera (no en Vallada)

25/juny 80

Perales Alcover,
Mª C.

La nevassa

Crònica lliterària d’un dia que
amanegué Vallada nevada

26/julil agst 80

Perales Alcover,
Mª C.

El Pare Presentat

Crònica del “Venerable” fill de
Vallada

27/setembr 80

Perales Alcover,
Mª C.

Per ai una nit
d’estiu

Conte del cego. Circumstància
infantil d’escoltar-lo a la fresca

28/octubre 80

Perales Alcover,
Mª C.

L’escolana

Contes de Vallada

29/novembr 80

Perales Alcover,
Mª C.

La pedrera

Contes de Vallada

30/decemb 80

Perales Alcover,
Mª C.

El tio Salvadoret

Contes de Vallada

31/giner 81

Perales Alcover,
Mª C.

El llenyater

Contes de Vallada

34/abril 81

Perales Alcover,
Mª C.

El misteri de la
Saraella

Contes de Vallada

40/novembr 81

Perales Alcover,
Mª C.

Aquells chiquets

Contes de Vallada

41/decembr 81

Perales Alcover,
Mª C.

D’harca

Contes de Vallada

44/març 82

Perales Alcover,
Mª C.

Tereseta

Contes de Vallada

46/maig 82

Perales Alcover,
Mª C.

Cucanyes

Contes de Vallada

49/setembr 82

Perales Alcover,
Mª C.

La tronada

Contes de Vallada

18/novembr 79

Pere & Pasqual

Qualificada “E”

Repàs de certs temes actuals, en un
pessic d’humor.

19/decemb 79

Pere & Pasqual

Qualificada “ P”

Repàs de temes actuals en un
pessic d’humor

23/abril 80

Títul

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

Títul
Les terres val.
I les seues
monedes
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Contingut
Un passeig numismàtic històric
documentat

42/giner 82

Petit, Rafael

43/febrer 82

Provecte, Joan

El sentit del
misteri

El de Deu, admirable en l’home

44/març 82

Provecte, Joan

A propòsit de
l’estatura de
l’home

Plantat aspirant cap a l’alt pot tindre
el peus en terra. No sense passat

45/abril 82

Provecte, Joan

A propòsit de
nostra filosofia
grega

“en la línea de l’home que creu”,
llum, moviment i forma... ahir i
demà

46/maig 82

Provecte, Joan

A propòsit de
l’oci

No esclau, ni pagant, filosofa,
admira i lliure fa poesia

47/juny 82

Provecte, Joan

A propòsit de les
postures davant Primer es mira a sí mateix
de Deu

49/setembr 82

Provecte, Joan

Diu per Julien Green que refentA propòsit de “Si
nos cada dia, nos desfem i no som
yo fora vosté”
atre...

7/novembre 78

Ramon Bigné,
Rafael

Tv. mijos
audiovisuals i
d’ensenyança

Cóm promouen per a catalanisar
TV

2/juny 78

Ramon i Garcia,
Anfós

L’ensomi des de
la fam

Poema

10/febrer 79

Ramon i Garcia,
Anfós

Del vell camí

Poema

28/octubre 80

Ramon Garcia,
Anfós

El testimoni de
la veu

Poema

45/abril 82

Ramon i Garcia,
Anfós

Ya és temps de
que demanes la
paraula”

Poema. “Dia de “la Paraula
Valenciana” en la Llonja 16/4/82

47/juny 82

Ramon i Garcia,
Anfós

“Això era un
rei...”

Crítica lliterària del llibre de Vicent
Ramon Calatayud

49/setembr 82

Ramon i Garcia,
Anfós

“La veritat d’un
himne”

Llibre de Carles Recio, intentant fer
història del nostre
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Nom Autor

Títul

Contingut
400 pelegrins, en Lo Rat Penat.
Celebren la primera missa en
valencià

59/julil-agst 83

Ramon Quiles,
Miquel

Valéncia en
Roma

56/abril 83

Ramon-Llin, Mª
Àngels

Apunts de
l’actuació jove
valencianista

Radiografia a la que hi ha, per vore
cap a on deu anar i activar-la

62/novembr 83

Ramon-Llin, Mª
Àngels

Clarificar
conceptes

Castellanistes i catalanistes fan la
llei del valencià ¿per a quí?

25/juny 80

Recio, Carles

La barraca plora

Denúncia l’insensibilitat, quan una
de les poques barraques mor

29/novembr 80

Recio, Carles

A l’eixir

Una parelleta actual

30/decemb 80

Recio, Carles

Recorts per a
Irene

Memòria d’una malalta mental, des
d’una visita a Bétera

31/giner 81

Recio, Carles

Història en una
escala

Qüestions de veïnat, que parlant
s’arreglen

40/novembr 81

Recio, Carles

Helena continua
assentada en un
banc...

Ficció sobre una jove intolerant

42/giner 82

Recio, Carles

Llançar-se
novament pel
tobogan

Per si tornava a ser chiqueta

1/maig 1978

Redacció

Informe sobre la
bandera

Història

1/maig 1978

Redacció

¿Ignorància
o…?

Denúncia filològica de certa
religiositat

2/juny 78

Redacció

Autonomia
cientificista

Fluixa en valencianitat

2/juny 78

Redacció

El poble ha
parlat

Primera concentració valencianista.
5/6/78 Plaça de bous

3/juliol 78

Redacció

Carta en Serra
d’Or juny del 61

No al nom absorcioniste

3/juliol 78

Redacció

De l’anexionisme,
El fantasma va al
(Pujol19/7/78),nos defén
congrés
Sotillo(PSOE)

3/juliol 78

Redacció

De Catalunya

Solts de prensa comentats

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor
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Títul
Contingut
“Valencia
Semanal” -Còdic Retraent-li l’image d’injúria a Casp
penal-

4/agost 78

Redacció

4/agost 78

Redacció

Katalonien
(mapa)

Denúncia de la Semana cat. Berlín

4/agost 78

Redacció

Sobre el terme
REGNE

Denúncia a Noguera de Roig

4/agost 78

Redacció

Sobre el terme
País

Opinió de Martí Domínguez

5/setembre 78

Redacció

¡No, senyor
Barceló!

Denunciant arcaismes

5/setembre 78

Redacció

Carta de
Televisió
Catalana SA

Denunciant la seua intencionalitat

5/setembre 78

Redacció

Roda de prensa
GAV

Presentant manifest i 82.820 firmes

6/octubre 78

Redacció

Pensem un poc

El dret a ser persona, ans que el
polític

6/octubre 78

Redacció

Premis MURTA

Primera Convocatòria i bases del
certamen lliterari

6/octubre 78

Redacció

VC Jocs florals

Regina, Sònia. Poeta, Villar.
Mantenedor, Primo Yúfera

6/octubre 78

Redacció

En la Fira del
Moble

Entrevista a Vt. Medina i Mocholí

6/octubre 78

Redacció

Sr.President
del Consell
Preautonòmic

Reclamant “Jornades
Ensenyament”. Cat. En universitats

7/novembre 78

Redacció

Homenage al
Pare Fullana

Inauguració del bust. Jardins del
Real

7/novembre 78

Redacció

Un document
que cal conéixer

Denuncia als firmants “ per la
federació territorial”

8/decembre 78

Redacció

Nadal en l’or
perdurable
valencià.

Text d’Isabel de Villena

8/decembre 78

Redacció

¡Alerta!

Denúncia per l’Archiu de la Corona
d’Aragó
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Número i Fecha

Nom Autor

Títul
Contingut
¿A qué venen els Defensa del model de llengua de
atacs...
Murta

8/decembre 78

Redacció

8/decembre 78

Redacció

Catalunya. Arte
para el mundo

Despropòsits de Cirici sobre
Valéncia

8/decembre 78

Redacció

“Aurem Opus”

Facsímil d’Anubar

9/giner 79

Redacció

L’únic candidat:
Valéncia

Crida a votar valencianitat

9/giner 79

Redacció

Digueren alguns
candidats

Retraent manifestacions
pancatalanes

9/giner 79

Redacció

La Senyera,
sempre

Testimonis de Vilarreal

9/giner 79

Redacció

Capdet reclama
el retorn

Visita de capdetans nostàlgics de la
mare Valéncia

9/giner 79

Redacció

També en
Mallorca i Osca

Protesta de polítics per l’acció
pancatalana

9/giner 79

Redacció

La festa de Sant
Antoni

Reportage beneint als animals

10/febrer 79

Redacció

Valencià:ara és

Crida al vot valencià

10/febrer 79

Redacció

Un poeta canta a
la Senyera

Figura i cant de J. Mª Bayarri en
el 32

10/febrer 79

Redacció

¿El Consell
obstaculiza la
autonomia?

Artícul de la revista, Economia V.
Protestant

11/març 79

Redacció

25 d’abril,
la derrota
d’Almansa

Reflexió per a votar patriotisme

11/març 79

Redacció

Més sobre els
ppcc

De la ”Hoja del Lunes de Barna.”
5/3/79

11/març 79

Redacció

De Martin
Ferrand.. lliuranos Senyor.

Protesta a l’emissió anexionista en
TV Hora 15. Moguda

11/març 79

Redacció

L’Òmnium català Relació dels components

11/març 79

Redacció

Passaren les
falles

Miscelànea de les de l’any

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

Títul
25 d’abril,
la derrota
d’Almansa
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Contingut

12/abril 79

Redacció

Dia de dol, no de celebració

12/abril 79

Redacció

Premis MURTA

Lliurament dels primers en el Reina
Victòria

13/maig 79

Redacció

Hui no parla
Murta

Resenya de la manifestació del 12
de maig

13/maig 79

Redacció

Això dels “ppcc”
seguix..

Insistència en unes jornades
poètiques

14/juny 79

Redacció

Crida al Consell.

Sobre la Corona d’Aragó.
Reivindicació de Capdet

16/setembre 79

Redacció

(distintes notes i
recordatoris)

Fugida dels “líders” republicans.
Carta contrària.

16/setembre 79

Redacció

“La
La Senyera en el diari republicà el
Correspondencia
11/8/1936
de Valencia”

17/octubre 79

Redacció

Colaboració i
concessions

No a que nos prenguen per bovos
útils

17/octubre 79

Redacció

Fotos
manifestació

I agitació per la bandera i el futur
estatut

17/octubre 79

Redacció

Ha naixcut
“Valéncia 2000”

Benvinguda a una associació que
pogué ser clau.

18/novembr 79

Redacció

Manuel Sanchis
Guarner ha dit...

Resposta a lo publicat en “L’esplai”
30/10/79

18/novembr 79

Redacció

FabregatVerdurin

Denúncia a “Avui” 1/11/79 que
ataca a Casp i Adlert

18/novembr 79

Redacció

En novembre:
dos fires

Iberflora i Maquinària per a la fusta

18/novembr 79

Redacció

Els Joc Florals
de Lo Rat Penat

Reportage dels 96. No estava la
Senyera.

18/novembr 79

Redacció

“Nuclears... No,
gràcies.”

Falsa progressia, que critica, pero
que no renuncia a res

18/novembr 79

Redacció

¿Qué passà
en els “Ausias
March” 79?

¿Ardit contra la personalitat
valenciana? Aclariment

19/decemb 79

Redacció

Falleres Majors
1980

Mari Carme Dolç i Laura Carsí
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Número i Fecha

Nom Autor

Títul
Veritat
”científica” de
la repoblació
catalana

Contingut
“Temas valencianos” en Antonio
Ubieto., desmontant-la

19/decemb 79

Redacció

19/decemb 79

Redacció

Una lliçó que cal Ortega y Gasset diu en “El
recordar
espectador”en l’any 1928

20/giner 80

Redacció

“El temps·
Pressions
baixes”

Inclusió valenciana en els
meteorològics catalans,
anexionant-nos

20/giner 80

Redacció

Informàtica
i docència
(Tenfor)

Entrevista al director, denunciant
una estafa organisada

21/febrer 80

Redacció

Ara, com sempre Sentit d’actuació responsable, des
ha degut ser
de J. R .Jiménez

21/febrer 80

Redacció

En memòria de
V. Blasco Ibáñez

En sa casa natal, placa. Atentat al
seu monument

21/febrer 80

Redacció

La “Medal
award” a F.
Mateu i Llopis

Guardó americà pel seu treball “La
ceca de Valencia in 1929”

21/febrer 80

Redacció

Democràcia... i
demagògia

És difícil perdre els drets, en qui
els eixercix , diu Cambó

21/febrer 80

Redacció

Pancatalanisme
neolític

Madariaga ya ho denunciava en
1941. També el panvasquisme

22/març 80

Redacció

Flames

Que nos lliuren del fret i nos
purifiquen per a seguir valencians

22/març 80

Redacció

Principis
de l’actual
pancatalanisme

Retalls comentats del llibre “Els
trastàmares” de J.Vicens i Vives

22/març 80

Redacció

Pancatalanisme
paleolític

Ya en 1912 Rovira Virgili aludia al
Regne de Valéncia, anexionant-nos

22/març 80

Redacció

Ubieto i “el
cantar del mio
Çid” en Valéncia

La gesta de Valéncia fa gran al
personage, de relleu universal

22/març 80

Redacció

Ferrando el
catòlic

Pinzellades del rei en J.Vicens i
Vives, M. De Lozoya i Machiavello

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

Títul
Troballes
arqueològiques
en Navarrés
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Contingut
Recialles de grans animals o fustes
de mes de 50.000 anys a, d.C.

22/març 80

Redacció

23/abril 80

Redacció

Blasco de
Alagón i
Valéncia

Elogi de la ciutat i son Regne, ans
de la conquista

23/abril 80

Redacció

Diu “Las
Provincias”

Artícul de Mª C. Reyna
(subvencions de la Diputació als
pancatalans)

23/abril 80

Redacció

“Medalla d’honor
Guardó del CSIC al gran
al Foment de
investigador Eduart Primo Yúfera
l’invenció

23/abril 80

Redacció

Regne de
Valéncia o V. no
país ni llevant

23/abril 80

Redacció

Relíquia del pare
Notícia de l’arribada des de Vannes,
Vicent Ferrer en
fent història
Valéncia

24/maig 80

Redacció

Text carta de
Monsonís a
Pujol

Recordant-li la nostra personalitat
en la que no caben ingerències.

24/maig 80

Redacció

La Mare de
Deu dels
Desamparats

Notícia de la celebració festiva

24/maig 80

Redacció

Capdet i Ademús

Recordant unes reivindicacions
territorials ans de l’Estatut

24/maig 80

Redacció

Entrega dels
Premis Murta
1980

Resenya de l’acte del 30 d’abril

24/maig 80

Redacció

¡Quí ho diria!

Comentari a unes notes de prensa
sobre subvencions de la Diputació

24/maig 80

Redacció

Multitudinària
manifestació en
defensa...

Reclamat a les autoritats
valencianes, espanyoles i del món.
10/5/80

25/juny 80

Redacció

...certs
Conclusió en ”Lingüística y
valencians són
Antropologia....” d’un catedràtic de
del sigle passat.. Siracusa

Extracte de Miquel Adlert sobre el
perill del nom anulador
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Número i Fecha

Nom Autor

Títul
El Corpus en
Valéncia

Contingut

25/juny 80

Redacció

25/juny 80

Redacció

Severo Ochoa

Nomenament de fill adoptiu de
Valéncia.

25/juny 80

Redacció

Primer Premi
Acadèmia de
Cultura Val.

Bases de l’històric-lliterari.
Convocà “Valéncia 2000” dotat en
500.000 pessetes

26/julil agst 80

Redacció

“Y ahora la mar
Catalana”

En LP 15/6 repr

26/julil agst 80

Redacció

L’homenage a
Miquel Adlert

En l’Astòria, 3/7/80. Ofrena
C. Aparisi Guijarro a un
revalencianisador

26/julil agst 80

Redacció

Conjuntura
econòmica
valenciana I

Dificultosa. La falta de colocacions,
u dels problemes més importants

Redacció

Èxit de les
danses
valencianes de
LRP

Primer premi internacional “InterTie” en Middlesbroug. Notícia

27/setembr 80

Redacció

Explicació
del pancat.
Reconegut pels
c.

En “Antologia de la poesia
catalana” 20 poetes: valec. 9; cat.
6; mall. 1; ¿i els atres 4?

27/setembr 80

Redacció

Economia i II

Conjuntura industrial i comercial.
Marcada atonia

27/setembr 80

Redacció

Premis Murta
1981-1982

Convocatòria i bases del certamen
lliterari

28/octubre 80

Redacció

Nota de prensa enviada al
Enric Monsonís
Parlament Català. Que es fiquen en
sap ser president
sa casa

28/octubre 80

Redacció

Un senador
Valencià . M.
Broseta Pont

Text del parlament. Senat 24/9/80
aclarint la “personalitat valenciana”

Redacció

Acertada
trayectòria
llingüística de
Murta

Evolució d’acostament a la llengua.
La norma de la ACV i la C. Mixta

27/setembr 80

28/octubre 80

Nota de l’acte d’enguany

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

Títul
Tragèdia en
Valéncia. 25
morts 39 ferits
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Contingut
Un tren correu contra l’autobús de
Torrent en Chirivella

28/octubre 80

Redacció

28/octubre 80

Redacció

Embelliment de
Restauració de la paret migera ara
l’Iglésia de Santa
al Jardí, anteriorment a l’hospital
Llúcia

28/octubre 80

Redacció

Valéncia 2000 i
el teatre valencià

En Talia de la mà d’esta associació.
Nova activitat revalencianisadora.

28/octubre 80

Redacció

Fira
Internacional
de la Moda.
FIMODA

Reportage del certamen per al
confeccioniste i detalliste de moda

28/octubre 80

Redacció

La Confraria de
la Mare de Deu
de Vallada

Creació i recuperació de festes
marianes

29/novembr 80

Redacció

La “Bolsa de
Valencia” obri
ses portes

7/10/8. Els antecedents en 1408
en la Taula de Canvis de la Llonja

29/novembr 80

Redacció

Teatre

Gran afició i èxits en Valéncia, mes
no altura lliterària. Nou impuls

29/novembr 80

Redacció

9 d’octubre del
80

Reportage Processó de matí,
Tedéum de vesprada. Llums i
ombres

29/novembr 80

Redacció

Nit de Premis
Valéncia 2000

Reportage dels premis i premiats
el 8/10/80

29/novembr 80

Redacció

Fira
Internacional del
Moble

Ya molt important. 103.000 m2,
735 expositors”.

29/novembr 80

Redacció

La Diputació
d’Alacant
convoca...

Dos premis per a la creació
lliterària en Ll. Valenciana

29/novembr 80

Redacció

Els Jocs Florals
de “la ciutat e
Regne”

Notícia del certamen de 19 80 de
Lo Rat Penat

29/novembr 80

Redacció

Del 11 al 13/10
Jornades del
Port Autònom

Convocatòria de La Cambra a unes
sessions de treball per al futur
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Nom Autor

Títul
Es celebrà
Iberflora 80

Contingut
Certamen de Fira al que enguany
s’unix la III Exposició Agrària

30/decemb 80

Redacció

30/decemb 80

Redacció

Audiència del
Rei a les Entitats
del Regne

Nota de ABC del 20/11/80 de la
recepció a la Coordinadora

31/giner 81

Redacció

De les coses
que paguem els
valencians

La revista Generalitat nº 13 en
la que se critica sense fonament
l’ortografia

31/giner 81

Redacció

Felicitant-lo al ser nomenant
M.I S. don Josep
Prefecte de Música Sacra en la
Climent Barber
SICM. de Valéncia

31/giner 81

Redacció

Els reis
recebiren a la
Fira del Joguet

Representants del certamen
acodixen per XIII vegada a la
Zarzuela

32/febrer 81

Redacció

Faltà Vicent
Añón Marco

Obituari d’este bon valencià i
mestre gravador excelent

32/febrer 81

Redacció

La confusió
del Sr. Sanchis
Guarner

Rèplica a les descalificacions sense
base de l’ortografia valenciana

32/febrer 81

Redacció

Simples
definicions
definides
simplement

Lladre, Imperialiste. Filibuster...

33/març 81

Redacció

Adhesió a
l’Acadèmia Cv. I
a sa ortografia

Miler de firmants de les normes
i protocol notarial (7/3/1981 en
El Puig)

33/març 81

Redacció

El Dic. Catalàvalencià-balear

Com Alcover denuncia l’injust
centralisme barceloní de Fabra

35/maig 81

Redacció

¡Açò és llibertat
de prensa!

Recull dels principals artículs de la
llei d’imprenta 26 de juliol del 1883

35/maig 81

Redacció

Democràcia

Fragment de l’escrit de Cambó
defenent-la, magistralment fa 80
anys

35/maig 81

Redacció

Entrega del
Premis Murta
1981

Resenya de l’acte en l’Hotel Rei D.
Jaume 30 d’abril. Premiats i jurats

35/maig 81

Redacció

La festa de la
Mare de Deu

Reportage i recort de la del 1981

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

Títul
Festivitat del
Corpus Christi
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Contingut
Text a propòsit de “Vita Cristi” de
Sor Isabel de Villena 1947

36/juny 81

Redacció

36/juny 81

Redacció

Per a escoltar la És prou obrir el cor. Reportage
veu del poble. 23 gràfic de la manifestació per la
maig 81
llengua

37/julil-agst 81

Redacció

L’escultor Esteve
Edo

Autor del Rei Jaume, en la portada
del nº 36 i Decà de Belles Arts.

37/julil-agst 81

Redacció

Premis Murta
1982-1983

Convocatòria i bases del certamen
lliterari

37/julil-agst 81

Redacció

Segon Premi
Acadèmia de
Cultura Valenc.

Patrocinat per “Valéncia 2000”.
Sobre la personalitat Valenciana

37/julil-agst 81

Redacció

Espanya
necessita
llegislació de
Fires

Parla Noguera. “la competència de
Fira destruïx la nostra economia

38/setemb 81

Redacció

I certamen Ll.
“Conselleria de
Cultura”

Cóm fon convocat. (mai viabilisats
els treballs escollits)

38/setemb 81

Redacció

Solta de cent
Notícia del modo de repoblar i
ànets en La Mata recuperar la fauna pròpia des de
de Fanc
ICONA

38/setemb 81

Redacció

Premi en París
a Vt. Simó
Santonja (OIV)

D’economia vitivinícola, pel llibre
·Els nostres Vins” Ed. V. Garcia

39/octubr 81

Redacció

Exposició de la
Guerra Civil

Els cartells de la República no li
fugen el blau a la Senyera

39/octubr 81

Redacció

I Cançoner
Popular de
“Valéncia 2000

Convocatòria per a estimular la
creació de cançó popular. Bases

39/octubr 81

Redacció

L’us de plantons
d’agres de peu
tolerant

En Iberflora se presenta el sistema
contra “la tristea”

40/novembr 81

Redacció

“Mundo Regalo”
Una nova Fira

Entrevista en el President Miguel
Reyes Carpintero

41/decembr 81

Redacció

La manifestació
del dia 12

Resenyes de Levante i Las
Provincias. Pel nom i la
personalitat
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Nom Autor

Títul
Premis LliterariPoètics “Crit del
Palleter”

Contingut
Convocatòria i bases del certamen
de Catarroja

43/febrer 82

Redacció

43/febrer 82

Redacció

Homenage faller
a Vicent Añón

La falla J. Costa-Comte d’Altea
recorda al bon valencià

44/març 82

Redacció

Les falles

Rebuig del socialisme o
indiferència d’algú de UCD ho
impedix

44/març 82

Redacció

Les falles festa
gran

Les d’enguany diu que se cremen
ans, protestant per l’Estatut

44/març 82

Redacció

La formació de la Llibre de Badia Margarit desmentint
llengua catalana. la teoria de la repoblació

45/abril 82

Redacció

Nostra bandera
valenciana

Recort d’Adlert, recordant
l’homenage del 25/7/30, en text
de LP

46/maig 82

Redacció

Entrega dels
Premis Murta
1982

30-4-82. Guanya Vt. Marco, novela
i E. Calvo H, gràfica

46/maig 82

Redacció (Mª
J.Coves)

Maig: Miquel
Galbis

Alumne de Ginesta i continuador
dels tapissos florals

46/maig 82

Redacció (VRC)

Grup de Danses
i Cor Popular de
LRP

Presentació del disc “Arraïls” Fita
d’or del folclor valencià

47/juny 82

Redacció

Vicent Ll. Simó
Santonja en la
IHLADI

I Vicepresident de la Comissió
d’Assunts Europeus.. del Notariat
llatí

48/juli-agost 82

Redacció

Som valencians.
Resposta
d’intelectuals

A la crida pancatalana en Levante
13/6, dels de sempre

48/juli-agost 82

Redacció

Se donaren els
Velada d’entrega a Ampar Aguilar,
Premis “Palleter”
Vicent R. Calatayud i Anfós Ramon
Catarroja

48/juli-agost 82

Redacció

TEXT OFICIAL
de L’ESTATUT

Redacció completa en perfecte
valencià

49/setembr 82

Redacció

L’únic candidat:
Valéncia

“Ara és el moment” de votar en
valencià, per damunt dels partits

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor

Títul
El milacre de
Santa Maria
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Contingut
Llegenda infantil per a la Mare de
Deu de l’Assunció de l’hospital

49/setembr 82

Redacció

49/setembr 82

Redacció

Inauguració de la
Medalla d’Or a distintes
seu d’Amics de
personalitats que treballen per ella
Valéncia

49/setembr 82

Redacció

Èxit d’un
compositor
valencià

De música moderna. Eduart Bort

50/octubre 82

Redacció

9 d’octubre

Comentari i reportage gràfic.
Massa policia en la ya autonomia

50/octubre 82

Redacció

Ha mort una
valenciana
eixemplar

La poetesa Maria Mulet.
-8/2/1911-16/9/82- Mestra
sensible

50/octubre 82

Redacció

Tots a Estrasburc Protesta per l’intromissió que
en el tren de les representa ficar-nos en estes
nacions
mogudes panca...

50/octubre 82

Redacció

Els 99 Jocs
Florals

Kira Román REGINA. Rafael
Villar POETA. Felip Perles
MANTENEDOR.

52/decembr 82

Redacció

Vallada i sa
pròpia artesania

La tradicional de cistelleria o
mobles de junc, canya i vímens

53/giner 83

Redacció

Un poble tancat
(protesta a
Ciscar)

En la Conselleria, per haver rebujat
als professor de valencià

53/giner 83

Redacció

Premis LliterariPoètics “Crit del
Palleter”

Convocatòria i bases del certamen
de Catarroja Primavera 83

54/febrer 83

Redacció

¿Permetran els
valenc.. que es
desmonte?

Aquella fon una pregunta que feu
eixir molta gent al carrer ¿A qué?

54/febrer 83

Redacció

Diari d’un
chiquet en
l’entranya de sa
mare

Aproximació a la realitat mèdica

54/febrer 83

Redacció

¡Gràcies mare,
per voler-me!

Més documentació a favor de la
vida
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Número i Fecha

Nom Autor

Títul
Cediver 1983
(fira de la
Ceràmica...)

Contingut
Entrevista a Celestino Domínguez
vice president. Bona perspectiva

54/febrer 83

Redacció

55/març 83

Redacció

Valéncia es
manifesta contra
l’abort

Resenya de l’acte molt concorregut

56/abril 83

Redacció

Les urnes nos
esperen

Crida inexcusablement valenciana
a les eleccions

57/maig 83

Redacció

¿Per qué callen?
Lerma i Ciscar...

..quan la Facultat de Matemàtiques
dona nom forà al valencià..26/4/83

57/maig 83

Redacció

En Lo Rat Penat

Els Reis accepten la Presidència
d’honor del Centenar dels Jocs
Florals

57/maig 83

Redacció

Distinció a Felip
Mateu i Llopis

Fent-lo, membre corresponent
“THE HISPANIC SOCIETY OF
AMERICA”

57/maig 83

Redacció

Murta complix
cinc anys

Recorda la proclama fundacional.
Ha segut font d’informació i llectura

57/maig 83

Redacció

I Trobada
Valencianista en
Vilarreal (24/4).

Baix el nom de Taula Nova,
s’ajuntaren jóvens. Manifest llegit
en l’acte

58/juny 83

Redacció

És constituïxen
les Corts
Valencianes

En presència de les noves autoritats
parlamentàries i generals

58/juny 83

Redacció

Murta en els
treballadors de
Morvedre

Resenya dels diaris i posant-se al
seu costat, reivindicant son lloc
digne

58/juny 83

Redacció

Quaranta mil
millons de
pessetes

Del Govern per a la Consell. De
Cultura i Ed. -Ciscar- , per al 1984

58/juny 83

Redacció

Destrossats
els jaciments
arqueològics

Sinarques. Pirates i aficionats fan
molt de mal a l’història i la cultura

58/juny 83

Redacció

Primer Curs
de dibuix en
Paterna

De l’Ateneu Cultural. Arranc d’una
tradició cultural profitosa

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha

Nom Autor
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Títul
Contingut
Medalles d’or i
Per a Lo Rat Penat, J. Barberà
llorer d’Amics de Armelles, A. Cabanes i Pare Tena
Valéncia
SJ.

59/julil-agst 83

Redacció

59/julil-agst 83

Redacció

Rafael Villar
Belenguer. Ha
mort el poeta...

Excelent, patriota fidelíssim, amic...
Versos, Flor pòstuma en Paterna

59/julil-agst 83

Redacció

Nit major en
l’Associació Crit
del Palleter

Es donaren els premis, a Ampar
Aguilar i Ampar Fernández Bonora

60/setembr 83

Redacció

9 d’octubre (fent Valéncia necessita l’aportació
crida)
patriòtica de tots els valencians

60/setembr 83

Redacció

Adeu definitiu
a “Milo”
(8-31913/¿-91983)

61/octubre 83

Redacció

Pareix mentira, pero quan tan clar
¡Encara hi ha qui
és l’intent anexioniste, hi ha qui
dubta!
dubta

61/octubre 83

Redacció

9 d’octubre
(reportage del
1983)

Dividits, crispats, frustrats per lo
que podria haver segut i no deixen

61/octubre 83

Redacció

Cent anys dels
Jocs Florals de
Lo Rat P.

Ample reportage. Pepita Samper,
RG. X. Casp, Pta. San Valero,
Manten.

61/octubre 83

Redacció

En la mostra de cine no està la
“Falta la bandera
bandera, ni la música valenciana
valenciana”
(? L.P.)

62/novembr 83

Redacció

Lo que no convé
oblidar de
l’Idioma Val,

Vore “Dialecto” en diccionari de la
RAEL : castellà i valencià del llatí

62/novembr 83

Redacció

Crònica d’una
manifestació
26/11/83

Defenent la llengua valenciana
contra l l’impostura de Ciscar

62/novembr 83

Redacció

Lo que diu la
Que només nos trau per a ferir-nos.
prensa de Madrit Romero en el Ya, Viriato en ABC

62/novembr 83

Redacció

Resò dels Jocs
Florals en el
Marítim

Periodiste gràfic, poeta, autor 4
anys ací de ”Açò ha vist Milo” nota
d’humor

E. Calvo, Vicent Monzò i Joan
Soriano lligen sos premis en
l’Ateneu Maritim.
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Número i Fecha

Nom Autor

Títul
En la Fira del
moble- KIT de
Gabriel Pons

Contingut
Disseny d’elements desmontables
Un nou concepte original

46/maig 82

Reportage

6/octubre 78

Ridocci Miquel,
Emili

Vine, pero vine
tu

Poema

18/novembr 79

Ridocci Miquel,
Emili

Anònims

Poema

27/setembr 80

Ridocci Miquel,
Emili

Pel retrobament

Poema

2/juny 78

Ruiz López,
Francesc

Acadèmia
de Cultura
Valenciana

Nova denominació del Centre de
Cultura Valenciana, i actualisació

3/juliol 78

Ruiz López,
Francesc

Entrevista a Casp
Història viva dels personages
i Adlert

8/decembre 78

Ruiz López,
Francesc

L’any
internacional del
chiquet

Entrevista a Gil Barberà

12/abril 79

Ruiz López,
Francesc

En la XV Fira de
Ceràmica i vidre

Reportage del certamen

15/julil-agst 79

Ruiz López,
Francesc

Pasqual Joan
Olmos Navarro

Entrevista al President Federació
de Judo

19/decemb 79

Ruiz López,
Francesc

Entrevista a
Miquel Adlert

Fa aclaracions i respon als atacs
de “Valencia semanal”

21/febrer 80

Ruiz López,
Francesc

Distinció
mundial
als sastres
valencians

Reconeiximen, al gremi fundat en
1245. Medalla d’argent

43/febrer 82

Ruiz López,
Francesc

Palmes
Daurades a
Manglano i
Pastor Ch.

Al polític del Cap i Casal i al
periodiste d’Elig, valencianistes

60/setembr 83

Ruiz López,
Francesc

L’agricultura V.
En la prehistòria

Observat el temps ibèric a través de
les peces del Museu Provincial

10/febrer 79

Sanç Moya,
Josep

De la meua
fullaraca

Evocacions lliteràries mensuals

11/març 79

Sanç Moya,
Josep

De la meua
fullaraca

Evocacions lliteràries mensuals

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha
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Nom Autor
Sanç Moya,
Josep

Títul
De la meua
fullaraca

Contingut
Evocacions lliteràries mensualsAbril

13/maig 79

Sanç Moya,
Josep

De la meua
fullaraca

Evocacions lliteràries mensuals.

14/juny 79

Sanç Moya,
Josep

De la meua
fullaraca

Evocacions lliteràries mensuals.
Juny

15/julil-agst 79

Sanç Moya,
Josep

De la meua
fullaraca

Evocacions lliteràries mensuals.
Juliol

16/setembre 79

Sanç Moya,
Josep

De la meua
fullaraca

Evocacions lliteràries mensuals.
Setembre

17/octubre 79

Sanç Moya,
Josep

De la meua
fullaraca

Evocacions lliteràries mensuals.
Octubre

18/novembr 79

Sanç Moya,
Josep

De la meua
fullaraca

Evocacions lliteràries mensuals.
Novembre

19/decemb 79

Sanç Moya,
Josep

De la meua
fullaraca

Evocacions lliteràries mensuals.
Decembre

31/giner 81

Sanç,Vicent

Crisis de
l’ensenyança
universitària

Problemàtica de l’actualitat i son
desenroll

61/octubre 83

Sanç,Vicent

Els valencians
davant
l’Autonomia

Cóm seguim discriminats i al
compàs de Madrit (siderúrgia etc)

59/julil-agst 83

Sapena i Castro,
Amat

Som i serem
¿per qué?

Insistència de la joventut per obrir
camins nous, front al passotisme

62/novembr 83

Sapena i Castro,
Amat

Ni són tots els
que estan, ni
estan tots...

Estar en política una manera de
ser valencians, no com eixida al
moment

52/decembr 82

Secretari L. R.
Penat

Manifest de LRP
al Conseller d’E.

Quan se li trenca el camí
oficial al valencià, donant via a
l’anexionisme

1/maig 1978

Sentí Esteve,
Carles

Valéncia cap,
pero no melic

Afirmació llengua /història

2/juny 78

Sentí Esteve,
Carles

Els amics i les
opinions

Controvèrsia/enfrontament

3/juliol 78

Sentí Esteve,
Carles

Medea, atra volta Teatre clàssic representat en
entre el poble
valencià

12/abril 79
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Nom Autor
Sentí Esteve,
Carles

Títul
Història de l’art
valencià

5/setembre 78

Sentí Esteve,
Carles

L’arròs, la taronja
Entrevista a Primo Yúfera
i l’investigació

6/octubre 78

Sentí Esteve,
Carles

El despegue
científic de V.

De Primo i Forteza a la Fundació
d’Estudis A.

7/novembre 78

Sentí Esteve,
Carles

Valéncia i la
revolució del
teatre

Canvi en l’ubicació i públic

8/decembre 78

Sentí Esteve,
Carles

El Pare nostre

Reflexió sobre l’oració de Jesús

9/giner 79

Sentí Esteve,
Carles

Banderes
desplegades...

La vexilologia nos dona la raó
simbòlica

10/febrer 79

Sentí Esteve,
Carles

De la por a l’odi,
passant per la..

Del caràcter valencià: sent temut,
no repugna.

11/març 79

Sentí Esteve,
Carles

Valéncia, “la
cenicienta”

La mala prensa i la deixadea ¿per
qué?

12/abril 79

Sentí Esteve,
Carles

L’antipatia pel
blau celest

Justificant el tricolor històric de la
Senyera

14/juny 79

Sentí Esteve,
Carles

L’hereua
científica de
Severo Ochoa

Grisolia en l’Institut de citologia

15/julil-agst 79

Sentí Esteve,
Carles

L’image de
Un reconeiximent propi, per a
Valéncia, turisme
estimular
i ...

18/novembr 79

Sentí Esteve,
Carles

¿Valencianisme?
El millor modo de mostrar-lo, no
Quedar-se en
fer-li absència a la mare.
Valéncia.

19/decemb 79

Sentí Esteve,
Carles

L’últim de fila

Conte de Nadal

21/febrer 80

Sentí Esteve,
Carles

¡Este país!

Sensació despectiva i més si ve en
boca despersonalisadora.

24/maig 80

Sentí Esteve,
Carles

Els del “yo no
m’aclarix”

Eixida per als qui no volent ser
exclosos, engulen la moda panca

26/julil agst 80

Sentí Esteve,
Carles

Iniciació a
l’història d’Oliva

Llibre de diversos autors: Brines,
Cardona, Pla Ballester, Mestre
Sanchis...

4/agost 78

Contingut
Llibre de F. Mª Garín Ortí de
Taranco

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha
27/setembr 80

Nom Autor
Sentí Esteve,
Carles

Títul
Ocàs del
concepte
“ bunker
barraqueta”
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Contingut
Concepte ideat per a ferir al
valencianisme. De l’efecte
bumeranc a morir

1/maig 1978

Sereneta

Lo de casa, per
als de casa

Joc d’anècdotes

8/decembre 78

Sereneta

Poli i tic

Humor sobre els polítics

19/decemb 79

Sereneta

On no hi ha
pudícia tot fa
pudor

Relatiu a la classificació política,
sempre subjectiva. Humor

22/març 80

Sereneta

Fumar o no
Del gust i les malalties, en clau
fumar “that is the
d’humoriste illustrat
question”

1/maig 1978

Simó Santonja
Vicent Ll.

A Joan Fuster se
li indigestà la
paella

Gastronomia, politisada

4/agost 78

Simó Santonja
Vicent Ll.

Als intelectuals
inteligents

Crida a la raó valenciana.

5/setembre 78

Simó Santonja
Vicent Ll.

Repassant
Història

Base i evolució de la Corona
d’Aragó

10/febrer 79

Simó Santonja
Vicent Ll.

Jaume I,
llegislador, sabi,
humà

Idea d’espanyolitat del Rei.
Conferència.

19/decemb 79

Simó Santonja
Vicent Ll.

L’art de la cuina
valenciana

El “puchero” i uns atres menjars
de Nadal

20/giner 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

L’iber socarrat /
(de l’arròs)

L’art de la cuina valenciana

21/febrer 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

Olivetes

L’art de la cuina valenciana

22/març 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

La cultura del
bacallar

l’art de la cuina valenciana. Història
i receptes del peix.

23/abril 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

L’art pasticer del
saguntí Cuenca

Descripció de pasticeria històrica i
bondat d’este artesà del sucre.

24/maig 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

Gaspachos

L’art de la cuina valenciana. Un plat
de pastor, glòria d’un rei

25/juny 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

“Moussaqqa’at
L’art de la cuina valenciana.
al-badhnndjanei” L’albargina en l’història i hui.
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26/julil agst 80

Nom Autor
Simó Santonja
Vicent Ll.

Títul
Safrà

Contingut
L’art de la cuina... Importància de
l’espècia, història, conreu i us

27/setembr 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

A cada plat el
seu vi. I

L’art de la cuina valenciana. Les
regles d’or, del bon maridage

28/octubre 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

A cada plat el
seu vi. II

L’art de la cuina valenciana.
Harmonies valencianes

29/novembr 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

Monjàvenes de
Xàtiva

L’art de la cuina valenciana. Pastiç
de farina.. ¿i formage?

30/decemb 80

Simó Santonja
Vicent Ll.

Humanitat
Nadalenca

L’art de la cuina valenciana. Dies de
compartir el menjar i beure.

31/giner 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

L’arròs a banda

L’art de la cuina valenciana. Manera
de guisar-lo en “Chispa”

32/febrer 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

¿A on me’n vaig i Estrofes del premi poètic Ausias
qué me deixe?
March XVIII

32/febrer 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

Salsa Blanca

L’art de la cuina valenciana.
Fòrmules d’este acompanyament

33/març 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

Els bunyols

L’art de la cuina valenciana.
Recepta del Sent Soví i Blasco
Ibáñez

34/abril 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

El llorer

L’art de la cuina valenciana. I la
seua gràcia en una recepta senzilla

35/maig 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

La paelleta
roscana

D’un restaurador de L’Alcúdia. Les
jagants de GALBIS per tot lo món.

36/juny 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

Jolivert

L’art de la cuina valenciana. Gràcia
del seu vert i be d’utilisar-lo

37/julil-agst 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

Ceba

L’art de la cuina valenciana.
Història i recepta de sanc en
”seba”.

38/setemb 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

“Batafaluga”

De la planta (matafaluga) i
llavoretes a l’aiguardent de pastes

39/octubr 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

Fenoll

“Marathron” dels egipcis, (també
matafaluga) o planta de l’anís
L’art...

40/novembr 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

Arròs “Pepica”

Clàssic de gamba pelada en paella,
en una nit internacional

41/decembr 81

Simó Santonja
Vicent Ll.

“Peladilles”
d’Alcoy

Elaboració artesana d’este símbol
del dolç alcoyà

Als 30 anys de “Murta”

Número i Fecha
42/giner 82

Nom Autor
Simó Santonja
Vicent Ll.

Títul
Tellines
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Contingut
Des del 1561 documentades
Recepta de Robert de Nola

43/febrer 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

“Espardenyà”

Recepta del plat heterodox
d’anguila i pollastre

44/març 82

Simo Santonja
Vicent Ll.

El chocolate

L’art de la cuina valenciana. El
chocolate en Valéncia en versos
de 1668

45/abril 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

Els dolços de
Sant Vicent

L’art de la cuina valenciana. El
pastiç de glòria.

46/maig 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

Tonyina

L’art de la cuina valenciana. El
peix en recepta d’Alexis el grec..

47/juny 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

La cuina i les
estreles

L’art de la cuina va... A “la sal de
naiximent” la zodiacal que li toque

48/juli-agost 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

Leo (21 de
L’art de la cuina va... Recepta per
juliol-21 d’agost) als d’este signe

49/setembr 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

Virgo (22
d’agost-22
setembre)

Recepta per al signe. Al que li va la
paella tant be

50/octubre 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

Libra (23
setembre-22
octubre)

Recepta per al signe. Que vol
tranquilitat

51/novembr 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

Escorpio
(23 octubre22novembre)

És el seu signe, curiós per tastarho tot. Bona recepta aconsella

52/decembr 82

Simó Santonja
Vicent Ll.

Sagitari (23
novembre-20
decembre)

Bons menjadors i bevedors.
Recepta de no aprimar-se

53/giner 83

Simó Santonja
Vicent Ll.

Capricorn (21
decembre-19
giner)

Als treballadors i metòdics,
ensalades... sí, pero bona carn a
la graella

54/febrer 83

Simó Santonja
Vicent Ll.

La guerra
siderúrgica

És insidiosa, perque una volta més
paguem els valencians

54/febrer 83

Simó Santonja
Vicent Ll.

Aquari (20
giner-18 febrer

Partidaris de les dietes i la
macrobiòtica. Les llises torrades
els senten be

55/març 83

Simó Santonja
Vicent Ll.

Píscis (19 de
febrer-20 març)

Romàntics, a qui els convé el ferro.
Aladroc, carn magra, espinacs i..
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Nom Autor
Simó Santonja
Vicent Ll.

Títul
Àries (21 març19 abril)

Contingut
Combatiu i voluntariós. Tomaca,
ensalada, carn sense greix, bollit

57/maig 83

Simó Santonja,
Vt. Ll.

Tauro (20
abril-20 maig)

Tenen bona salut i mengen de tot.
Per ad ells recepta d’entrecot al vi

58/juny 83

Simó Santonja
Vt. Ll..

Gèminis (21
maig-20 juny)

Per al signe dels bessons ¡ostres! I
a la llum d’un ciri, preciós...

59/julil-agst 83

Simó Santonja
Vt. Ll..

Acadèmia del
Vi Valencià
(30/6/1983)

Martínez Bermell, Alfredo Corral,
Gonzàlez Lizondo. Jvt. Guillem,
VL. Simó

60/setembr 83

Simó Santonja
Vt. Ll..

“Libre de Sent
Soví”

En l’eixemplar de l’Universitat de
Valéncia se troba receptari i font
filològica

61/octubre 83

Simó Santonja
Vt. Ll..

En el Sant Soví. Recepta de certes
Primerament
aus, que presentaven en ses
“salsa de paguo”
plomes

62/novembr 83

Simó Santonja
Vt. Ll..

“Salsa blancha”
sic.

29/novembr 80

“En defensa
Soriano, Carmen de la lengua
valenciana”

56/abril 83

Recepta en “Regiment preservatiu
de la pestilència” d’Alcanyiç
Artícul de ABC, en tal sentit i en
favor de Vt. Ramos al dimitir de la
C. Mixta

Tarazona, Voro

Joaquim Ibáñez
Martín

Opinions sobre Valéncia

Taula Nova

El 9 d’octubre
enguany

Esta agrupació de la joventut
fa la seua crida reivindicativa i
renovadora

42/giner 82

Urbano, Pilar

“Valéncia
amenazada por
el pancatalán..”

Artícul de 22/1/82 en ABC, resenya
de la manifestació

35/maig 81

V X. Navarro/
Amp. Díaz

Arquitectura
popular. La
barraca

Orige i característiques

36/juny 81

V.X. Navarro/
Amp. Díaz

Arquitectura
popular. La
barraca

Obertures. Coberta. Ornamentació.
Construccions auxiliars

Vidal Lluís,
fotógraf

9 d’Octubre del
1981

Reportage gràfic, de quatre
moments clau

4/agost 78
60/setembr 83

39/octubr 81

Als 30 anys de “Murta”
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Nom Autor

Títul
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Contingut
Anys ”de guerra” en Onil, quan
els refugiats arribaven als nostres
pobles

49/setembr 82

Vila Ferri,
Antònia

Vivències i
recorts I

50/octubre 82

Vila Ferri,
Antònia

Vivències i
recorts II

Anys ”de guerra” en Onil, quan
els refugiats arribaven als nostres
pobles

51/novembr 82

Vila Ferri,
Antònia

Vivències i
recorts III

Anys “de guerra” en Onil. Quan tot
o més que res la fam, pot matar

52/decembr 82

Vila Ferri,
Antònia

Vivències i
recorts IV

Anys “de guerra” en Onil. Quan
inclús mor el pare i la guerra acaba

62/novembr 83

Vila Ferri,
Antònia

Retalls passats
d’un viage curt

Des d’Elig, per a celebrar la nit de
Sant Joan en Catarroja

16/setembre 79

Vila, Alfons

Calixte III un
Papa Valencià

Apunts biogràfics convenients

20/giner 80

Vila, Alfons

Notes sobre
la “Bíblia
Valenciana”

Aportacions documentals en text de
Lorenzo Villanueva l971

21/febrer 80

Vila, Alfons

De Xàtiva a Sant
Phelipe

Notes històriques d’una resistència
similar a la “saguntina”

23/abril 80

Vila, Alfons

“El tesoro de
Villena”

Curioses troballes àurees en
“cabezo redondo” del Bronze
valencià

25/juny 80

Vila, Alfons

La llengua
valenciana en
Capdet

Documentació de permanència del
valencià, ans del 1707

26/julil agst 80

Vila, Alfons

El valencià
en Múrcia (El
Carche)

Enclavament de parla valenciana,
que depén de l’Alguenya o El
Pinós

27/setembr 80

Vila, Alfons

El valencià en
Múrcia (El Cas
de Raspay)

Enclavament de parla i arraïl
valenciana, en terme de Yecla

32/febrer 81

Vila, Alfons

ASPRONA: 1ª
Protectora de
subnormals

Valéncia sempre pionera. Ara
atenció i recuperació dels
mongòlics

34/abril 81

Vila, Alfons

L’ermitamesquita de
Santa Ana

Catòlica des del 1534,
documentada per Chabàs, en la
Xara, Simat de Vall.
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Número i Fecha
14/juny 79

Nom Autor
Vila, Josep
Manuel

Títul

Contingut

Adolescència

Poema

25/juny 80

Vila, Josep
Manuel

Camí avall.
Ofrena al Riu
Túria

25 aniversari del reconeiximent del
nom Ribarroja del Túria

38/setemb 81

Vila, Josep
Manuel

Mor un teatre

Repàs d’abans de guerra i plany
d’una mort de l’espectàcul ..

55/març 83

Vilar, Vicent

El Real Colege
del “Corpus
Christi”

El Patriarca 1583-1983.
Quatrecents anys de formació
sacerdotal

4/agost 78

Villar, Rafael

De mi, per a la
pàtria

Poema

11/març 79

Villar, Rafael

Parle de l’amor

Poema

25/juny 80

Villar, Rafael

A tu, amic, que
eres polític
d’ara...

Poema

38/setemb 81

Villar, Rafael

Yo, solitari de mi Poema

39/octubr 81

Villar, Rafael

Quan siga
transparent

21/febrer 80

VRP

Illes valencianes. Tabarca. Població d’orige italià

19/decemb 79

VVAA

Felicitació
nadalenca
d’alguns poetes.

Versos. Ilustracions i manuscrits.

34/abril 81

VX. Navarro/
Amp. Díaz

Arquitectura
popular. La
barraca

Descripció de les condicions que la
fan possible

13/maig 79

Ximeno

Té nom i ...

Del nom impost de país, països.

45/abril 82

Zanón Rodrigo,
Fc.

L’agulla, el
rascamonyos,
pintes i ganchos

En l’indumentària valenciana, les
peces metàliques sobre el cabell.

46/maig 82

Zanón Rodrigo,
Fc.

Arracades
valencianes

En l’indumentària valenciana, peces
de les orelles

47/juny 82

Zanón Rodrigo,
Fc.

El collar,
medalles, creu,
joya, agulla...

Unes atres joyes en l’indumentària
valenciana

1/maig 1978

Zarzo Lozano,
Manuel

L’agricultura en
l’autonomia

Del dret dels llauradors

Poema

Als 30 anys de “Murta”
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Nom Autor
Zarzo Lozano,
Manuel

Títul
Claritat i
reivindicacions

3/juliol 78

Zarzo Lozano,
Manuel

Paraules,
paraules...

Necessitat d’unió, en retrospectiva

5/setembre 78

Zarzo Lozano,
Manuel

Respons

Tesis a rant del vas de Llíria

6/octubre 78

Zarzo Lozano,
Manuel

L’ajuntament, els
hòmens, ..

Previstes eleccions municipals

9/giner 79

Zarzo Lozano,
Manuel

Parlem de
política

Mentires contrastades per al
proyecte estatutari

10/febrer 79

Zarzo Lozano,
Manuel

Or i flama

Símil taurí del panorama
preelectoral

11/març 79

Zarzo Lozano,
Manuel

Els anti

Relació dels anti més famosos

13/maig 79

Zarzo Lozano,
Manuel

Han desaparegut Metàfora de pilota en camuflage
espanyols
pancatalà

19/decemb 79

Zarzo Lozano,
Manuel

.I pau als
hòmens de bona
voluntat...

Semblança i mensage de Nadal

20/giner 80

Zarzo Lozano,
Manuel

A mon pare

Nostàlgia lliterària per la pèrdua
recent

21/febrer 80

Zarzo Lozano,
Manuel

Comença la
primavera

Metàfora del renàixer valencianiste
i agitació de l’actualitat

22/març 80

Zarzo Lozano,
Manuel

Pels anys
quaranta

Rebuig del passat immediat,
enyorances anteriors i present

23/abril 80

Zarzo Lozano,
Manuel

Pels anys
quaranta-Abril

Evocació infantil, comparant-la al
hui.

37/julil-agst 81

Zarzo Lozano,
Manuel

“De Albiñana a
Monzonís

Llibre denúncia Vicent Ramos

2/juny 78

Contingut
Els “països” interés econòmic
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colaboradors, en orde alfabètic i número
d’intervencions
Nom firmant del treball
Acadèmia de. C. V.
“A. C. Cardona Vives”
“Amunt el cor”
“El sarna”
Adan Sanmateu, Josep
Adlert Noguerpl, Miquel
Adlert/Casp
Agulló, Benjamí
Alarcó, Joan
Alminyana Vallés, J.
Alonso Sentandreu, J.,
Aparicio Pérez, Josep
Arquimbau, J Mª,
Atalaya, J. L.
Atienza P. Antoni
Bea Izquierdo, Josep
Belda, Mª Àngels
Bernabeu, Leopolt
Bernat, Ramon
Blasco Ibáñez, Vte.
Boronat Gisbert, Josep
Bort, Eduart
Bosch Baixauli, Roger
Bueno Tàrrega, Baltasar
Calatayud, Vt. Ramon
Calvo, Enric
Campillos, Manuel
Camps Gallego, Emili
Cantó Ferre, J.A.
Carbonell Roig, Miquel
Cardona, Vicent
Carpi Aliño, Josep
Carrión Gascón, J. A.

més en Justus

és Calatayud, Vicent Ramon

més en Bermat, Ramon
a més té les pàgines dels Premis Murta

ArtÍculs
publicats
1
2
2
1
1
79
1
1
2
7
2
29
2
1
1
10
1
3
6
1
11
2
3
1
39
12
1
6
1
1
1
1
1

Als 30 anys de “Murta”

Nom firmant del treball
Casp Verger, Vicent
Casp, Xavier
Castell Maiques, Vt.
Castillo, Manuel
Català Gorgues, M. Àngel
Cervera i Grífol, Josep
Cervera, Emili
Chirlaque Gayà, Josep
Chulià Vicent, Eduart
Climent Gandia, J. Miq.
Climent, Josep
Costa Català, Joan
Costa, Tomàs
Coves, Mª Jesús
Delmonte Hurtado Pere
Díaz Cano, Miquel
Dolz Llorens, Manuel
Don Pepe
E.B.
Espí Valdés Adrià
F.M.Ll.
Falcó, Josep
Febrer Romaguera MV
Ferrandis Mas, Vicent
Ferrando Badia, Joan
Ferrer Camarena, Mi
Ferrer, Jesús Vt.
Ferrer, P.P.
Ferrer, Ramon
Fontelles Toni
Forn, Rafael
Fra Josep Barrachina
Gafarró i soca
Gallego, V
Garcia Agulló, Francesc
Garcia Hernández, Ramon

més en Sereneta

és Mateu i Llopis, Felip

és Zarzo Lozano, Miquel
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ArtÍculs
publicats
1
29
3
3
1
1
1
5
14
2
23
2
1
18
1
1
1
1
1
2
8
1
1
9
19
1
1
1
1
4
3
1
3
4
1
1
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Nom firmant del treball
Garcia V. & Fontelles A.
Garcia, Laura
Gil Albors, J. A
Gil Barberà, Joan
Giménez Caballero, Ernest.
Gimeno Palés, Federic
Giner Mengual Franc
Grau Gurrea, Eleuteri
Guaita, Aurelio
Gurrea Crespo, Vicent
Hernández Lanuza, José
Hernández Perpiñà, Jaime
Hernández T. Octavi
Hervàs, Mª Pilar
Insa Ten, Vicent
Ivars Moreno, Antoni
Jaume I
Justus
L. Garcia/M. Llop Díaz-Cano
Lanuza Chimo
Laura Garcia/Ch. Lanuza
León Roca, J.L.
Lerma Marín, Josep M.
Llop Català, Miquel
Llop Díaz-Cano M.
Llorca. Elvira
Lluch Garín, Lluís B.
Lluís de Valéncia
LO RAT PENAT
López Diago, Francesc
López Muñoz, Aureli
López, J. S. VORO
M. A. C.
Maicas, Víctor
Major, Jordi
Mansanet Mansanet, Josep

més en Pere i Pasqual o Fontelles
més en L.Garcia/Lanuza i Diaz Cano...................

és Adlert, Miquel
més en Lanuza, Chimo o Garcia, Laura
mes L.Garcia/Ch.
més en /M. Llop Diaz-Cano

més en Diaz Cano o L.Garcia/M.Llop Diaz Cano

ArtÍculs
publicats
4
3
2
17
1
2
13
5
1
1
3
2
1
1
1
1
1
8
6
3
27
19
8
42
1
1
6
1
1
2
4
2
1
17
7
2

Als 30 anys de “Murta”

Nom firmant del treball
Marí Cerezo, Xavier
Marín Ferrer, J.M.
Martín Albizúa, Donís
Mas Taberner Mairen
Masanet Boïgues Víctor
Mascaró
Mateu i Llopis Felip.
Meges i sociòlecs
Melià Castelló, Josep
Mesa Colàs, Vt. Josep
Milo
Moltó Verdú, Antoni
Moxica,Vicent
Narbona Arnau, Benjamí
Nelo
Oller, Mª Teresa
Ortuño, Mª Teresa
Pascual Usó, Lluís
Pastor Chilar Vt.
Peiró Gregori, Salvador
Pelejero Ferrer, J.
Pelejero Vila, J.A.
Perales Alcover, Mª C.
Pere & Pasqual
Petit, Rafael
Provecte, Joan
Ramon i Garcia, Anfós
Ramon Quiles, Miquel
Ramon-Llin, Mª Àngels
Recio, Carles
Ridocci Miquel, Emili
Ruiz López Francesc
Sanç Moya, Josep
Sanç,Vicent
Sapena i Castro, Amat
Secretari L. R. Penat

més en F.M. LL.

més les pàgines gràfiques

més en Garcia, V/Fontelles, A.

235

ArtÍculs
publicats
8
2
1
1
2
1
8
1
28
5
1
1
14
1
1
1
5
7
11
7
55
2
17
2
1
6
4
1
1
5
3
9
9
3
2
1
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Nom firmant del treball
Sentí Esteve, Carles
Sereneta
Simó Santonja, Vt. Ll.
Soriano, Carmen
Tarazona, Voro
Taula Nova
Urbano, Pilar
Vila Ferri, Antònia
Vila, Alfons
Vila, Josep Manuel
Vilar, Vt.
Villar, Rafael
VRP
VVAA
VX. Navarro/Amp. Díaz
Ximeno
Zanón Rodrigo, Fc.
Zarzo Lozano, Manuel

és Casp, Xavier

ArtÍculs
publicats
20
4
50
1
1
1
1
5
8
3
1
5
1
1
3
1
3
15

Als 30 anys de “Murta”
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Breu currícul del nou acadèmic
— Agent Comercial, titulat pel Ministeri de Comerç. És el Secretari
General del Colege de Valéncia i Vocal del Consell Valencià dels
Coleges d’Agents Comercials.
— Patrono científic de la Fundación Max Aub.
— Membre de la Asociación Colegial de Escritores de España.
— Columniste de Las Provincias.
— Fundador de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana i
President d’Honor.
— Acadèmic corresponent de la RACV i Secretari de la Secció de
Llengua i Lliteratura Valencianes.
Fon Secretari General de Lo Rat Penat i President de la AELLVA
Les publicacions:
— AiXò ERA UN REI..., Edt. Paraval
— PREMIS POÈTICS PRIMAVERA 82, “El Crit del Palleter”
— ESTAMPES IMPRESCINDIBLES DELS ANYS QUARANTA,
Ajuntament de Gandia
— LA CAIXA DE LES MARAVELLES , Edt. Del Cénia al Segura.
— CONTAR I CANTAR. Lo Rat Penat.
— HISTÒRIES D’UN CARRETER (en capítuls) Revista Murta.
— VOLENT ARRIBAR. Edt. Del Cènia al Segura.
— VEUS DEL MEU POBLE, Edt L’Oronella.
— Té participació en el colectiu de distins llibres i són molts els que ha
prologat.
Com escritor guanyà els premis:
— JOSEP PASQUAL TIRADO l’any 1981, de la Revista MURTA,
Narrativa per a chiquets.
— PRIMAVERA any 1982 de l’Associació cultural “El Crit del Palleter”
Prosa poètica
— JOANOT MARTORELL any 1982, de l’Ajuntament de Gandia.
Narrativa curta.
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— Mereixqué el Primer PREMIO DE PERIODISMO any 1993 del
Colege d’Agents Comercials.
— Premi Extraordinari de la CONSELLERIA DE CULTURA, Jocs
Florals 2003, de LO rat penat,
— Premi d’ El Pilò de Burjassot en 2004, de Microrrelat
— Premi de poesia TORRE DE PATERNA, de l’Ateneu Cultural
de PATERNA, 2004.
— Premi d’ensaig de l’Ateneu Cultural de PATERNA en 2005.
— Premi Extraordinari BOTÀNIC CAVANILLES, de la conselleria
d’agricultura,
— Accèssit a FLOR NATURAL dels CXXII Jocs Florals de Valéncia...
Uns atres reconeiximents
— Premi “Vinatea” dels Amics de la Real Acadèmia de Cultura
Valenciana.
— Premi “Fadri” de l’Associació Cardona Vives de Castelló.
— Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana.

Acabà l’impressió
en llengua valenciana

8 de novembre de 2008
Patrocini de la Mare de Deu
en l’obrador de l’Imprenta Romeu, S.L.
Ciutat de Valéncia
en dia

festa del

.

