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Les Normes d'El Puig 

La definicio de 'norma' per la RAE es: 

Conjunto de criterios lingüísticos que 

regulan el uso considerado correcto. 

Eugenio Coseriu, en 'Sistema, norma y 

habla', en Teoría del lenguaje y lingüística 

general, (Madrid, 1962), comenta que «la 

norma está constituida por las estructuras 

fijadas social o tradicionalmente en la 

técnica del habla y que son de uso general 

dentro de una comunidad lingüística». Es 

norma, «todo aquello fijado social o 

tradicionalmente en la técnica del habla». 

César Hernando en el II Congreso 

Internacional de la Lengua Española 

(Valladolid, 2001): ¿Qué norma enseñar?, 

comenta: «entiéndase también por norma 

el sistema de reglas de una lengua, 

obtenible a partir de las expresiones de que 

disponen los miembros de una comunidad 

lingüística...» citando a Lewandowski, 

Theodor, Diccionario de lingüística, 

(Madrid, 1982). 

Atenent-se ad estos i a uns atres criteris, ¿quína sería la norma mes apropiada per a la 

llengua valenciana? 

En els inicis del sigle XX s'hagueren d'unir els valencians per a convergir en una 

mateixa normativa que, ademes de dignificar la llengua valenciana, establira la plena 

diferenciacio respecte al ya descarat intent d'absorcio per part dels catalans. 

Rossent Guimiel va publicar l'any 1906 en Valencia Nova l'articul ''P'el nostre idioma'', 

en contraposicio al I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat en 

Barcelona, denunciant la pretesa absorcio del valencià pel catala: «Alerta que'l modern 

instrument de conquista es la llengua». 

En 1913, en les normes fabrianes, els catalans, nos volien obligar a assumir una 

normativa aliena a la llengua valenciana. No faltaren les veus de denuncia. U dels que 

va alçar la veu fon Boty, en quatre articuls publicats en La Voz de Valencia, a partir de 

giner de 1914, i que portaven per titul ''Por la unidad ortográfica valenciana''. 

L'articuliste es mostra clarament contrari a seguir les normes catalanes signades: 

«hemos de declarar que en manera alguna podemos los valencianos aceptarlas 

absolutamente, por ser extrañas por completo a la idiosincrasia de nuestro pueblo». 



Arreplegant este i atres sentirs, i demostrant la plena independencia de la llengua 

valenciana, el 21 de giner de 1914, en Lo Rat Penat, s'aprova la proposta per a que el 

pare Lluïs Fullana, presentara un proyecte complet de normes d'ortografia valenciana. 

Tres mesos despuix es publica en diversos periodics de Valencia el 'Proyecte de 

Normes Ortografiques de la Llengua Valenciana'. En 1915 s'editava la Gramàtica 

Elemental de la Llengua Valenciana, de Fullana, seguint eixa codificacio. 

En 1932 es feyen publiques les Bases del 32, rebatejades com 'Normes de Castelló'. No 

hi hague ni debat ni estudi. S'arribà «a l'acord transaccional» d'acceptar-les, mantenint 

els firmants «els seus punts de vista 

cientifics». De tots els assistents, 

nomes firmaren 52 persones, de les 

que a soles una era filolec i 

absolutament versat en qüestions 

llingüistics, el Pare Fullana, i un 

atre mestrre d'escola aficionat als 

temes gramaticals, Carles Salvador. 

Adolf Pizqueta hague de realisar 

tres viages a Madrit per a que Lluïs 

Fullana les firmara (Fullana, llavors 

era academic de la RAE en 

representacio de la llengua 

valenciana). Se li reservà el primer 

lloc. La pressio eixercida sobre 

Fullana, per a que no trencara el 

consens, consegui que accedira a 

firmar-les pero escrivint una nota 

aclaridora en la que mostrava la 

seua disconformitat: «Atés lo 

carácter provisional de les Bases 

anteriors no tenim incovenient en 

firmarles». 

A principis de 1933, en prolec de Andreu Ivars, Fullana, reeditava la Ortografia 

Valenciana, desmarcant-se aixina de les Bases del 32, com tambe ho feren el Centre de 

Cultura Valenciana i Lo Rat Penat, al no ser genuïnes per a la llengua valenciana, i sí 

per al catala en chicotetes concessions. 

Donat el carácter provisional de les Bases del 32, i el fet de no adapatar-se a la realitat 

llinguistica dels valencians, la RACV codificà una normativa atenent a les 

particularitats propies de la llengua valenciana, basades en totes les investigacions 

cientifiques de Fullana i de Miquel Adlert. El 7 de març de 1981, foren ratificades per 

mes de un miller de personalitats i institucions valencianistes en el Monasteri d'El Puig. 

Naixien les Normes d'El Puig. 

Le Normes d'El Puig foren les primeres oficials en democracia. El primer Estatut 

d'Autonomia Valenciana fon redactat en dites normes, aixina com en l'ensenyança. 



El 23 de juny de 2001 se constitui l'Academia Valenciana de la Llengua (AVL), 

naixcuda d'un pacte politic, que no cientific, com aixina ho va reconeixer fins el mateix 

Pujol. Un ent naixcut, exclusivament, per a conseguir la convergencia en el catala 

basant-se en una falsa unitat llingüistica, com aixina va quedar demostrat en el 

vergonyos Dictamen del 9 de febrero de 2005. 

Com diu Cesar Hernando en la seua ponencia: «Por encima de las variedades y de las 

normas diversas está la norma general, la supernorma que denominó Bodo Müller (Le 

français d'aujour d'hui, Paris, Klincksiek, 1985) un hecho sociolingüístico que afecta a 

la vida de toda la comunidad que habla una lengua. Ella es la que sirve de koiné a todos 

los hablantes y coincide con lo que hoy se llama lengua o norma estándar». 

Conclusio, l'unica norma estandar per a la llengua valenciana son les Normes d'El Puig, 

perque son les autentiques i genuïnes valencianes. 

 

UN 9 D'OCTUBRE marcat per pandemies i 

unes atres pestes 

Este 9 d'Octubre passarà a l'historia per 

la decisio de l'Ajuntament de Valencia 

de cancelar la processo civica i 

acompanyar a la Real Senyera -simbol 

de tots els valencians- pels carrers de 

Valencia. L'ultima volta que se 

suspengue fon en 1969 degut a les 

fortes pluges que caigueren. Per a 

evitar esta circumstancia, a principis 

dels anys 80 del passat segle, el cap de 

la policia local de la capital, Pedro 

Calderón, propongue la construccio 

d'un vehicul que protegira la Senyera 

en cas d'inclemencies metereologiques, 

aixina com per a facilitar possibles 

trasllats a unes atres ciutats. Ad este 

vehicul se'l batejà com el 'Senyera-

movil'. 

Enguany les autoritats s'escuden en la 

pandemia provocada pel coronavirus i 

els rebrots de la Covid-19 per a 

cancelar els actes, oficials i populars, 

de la celebracio del Dia de la Patria 

Valenciana. En la seua absencia, sempre mos quedaran els actes que organisa el GAV, 

en una provesso civica, el Centenar de la Ploma o Lo Rat Penat, en el Te Deum en la 

Catedral de Valencia i l'ofrena floral a Jaume I. 



 No obstant, els valencians no a soles estem patint esta pandemia que s'ha cobrat la vida 

de tants conciutadans i destruit mils de llocs de treball, en molts casos per ineficacia, 

negligencia i irresponsabilitat dels nostres governants; en el nostre cas, a la Covid-19, se 

li sumen pandemies ocorregudes anteriorment com fon el desmantellament del nostre 

sistema financer, l'infrafinançacio, la falta de presupost per a la millora i la realisacio 

d'infraestructures o la supressio del Dret Civil Valencià, entre atres agravis. 

 

L'ultim virus pandemic que estem patint els valencians, esta volta provocat i 

subvencionat, l'han expandit mentres estavem confinats, es l'Academia Valenciana de la 

Llengua (AVL). Este ent, naixcut d'un pacte politic, que no academic, per a vendre-mos 

la cacarejada «pau social llingüistica», no es mes que l'engendre que mos recepta les 

cures paliatives, carregades d'autoodi, per a fer-mos passar a una atra vida. Una vida 

que no es la nostra. 

L'acort subscrit el passat 7 de juliol de 2020 per l'AVL, l'Institut d'Estudis Catalans 

(IEC) i l'Universitat de les Illes Balears (UIB) establix que l'entitat catalana sera el 

«referent normatiu» del «conjunt de la llengua catalana», lo que atenta contra la mateixa 

Llei de Creacio de l'Academia (7/1998 de 16 de setembre) i la buida de contingut. 

Despuix d'este sometiment, subordinacio i entreguisme a l'institucio catalana i al catala, 

¿quin sentit te una AVL que, llunt de respectar el nostre Estatut i els seues propis 

dictamens, els traïciona, una volta mes, per a convergir en una «normativa inclusiva i 

unitaria», pero no valida per a la llengua valenciana? ¿Per a que mantindre una 

institucio que goja d'un presupost millonari, el qual ix dels imposts que paguem tots els 

valencians, si el seu unic fi es traïcionar-mos i treballar en benefici d'uns atres?. 

 



Potser els renegats pseudoacademics no han calibrat 

suficientment que la seua servitut a l'ICE no a soles els fa 

despreciables a ulls de la llegalitat i realitat valenciana, sino 

prescindibles (sempre ho foren). 

La peste catalanista s'ha anat infiltrant en la nostra societat. 

Ha anat captant a 'personages', sense escrupuls ni dignitat, que 

per a medrar en el 'club dels intel.lectuals' ho fan a canvi 

d'entregar la nostra llengua i lliteratura, especialment als 

escritors del Sigle d'Or, a una atra llengua necessitada d'obres 

de prestigi i en les quals omplir les seues estanteries buides. 

Els propagadors d'este virus nomes necessitaven a gent 

disposta a colaborar per a perpetrar l'infamia, ya fora per 

ignorancia -lo qual es creïble, pero resulta inexplicable-, ya 

per ansies de protagonisme o be per diners. Que cadascu pense i deduixca per quins 

motius se mouen els academics de l'AVL. 

Confiem en que algún dia se trobe la vacuna efectiva contra esta pandemia que fa anys 

patim. 

 

La MENTIRA de la suposta catalanitat dels 

BORJA 



Fa ya temps la revista monografica de la Fundacio Bancaixa (ara Bancaja), publicada a 

traves d’una editorial catalana, definia a Sorolla com "pintor de la catalanitat" (per cert, 

si no hi ha director de l’exposicio, que el nomenen, i si hi ha, que sí que hi ha, que el 

lleven, per consentir la manipulacio). Encara no havien eixit de l’estupor de dita 

aberracio, quan nos trobem com s’insulta novament als valencians, dient-nos que els 

papes Borja, no a soles parlaven catala (mentira, com vorem), sino que ademes volien 

"catalanisar Europa". 

Dita infamia es va produir en l’acte organisat pel Instituto Internacional de Estudios 

Borgianos (IIEB) en l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, que traduït en 

llenguage clar significa "paradeta de Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià) 

per a conseguir fondos millonaris per a instaurar en el Regne de Valencia el 

catalanisme". 

 

Lo que tindria que haver segut una satisfaccio: el poder accedir a mils de documents, 

reunits en 600 copies digitals i classificades en CD de l’Archiu Secret del Vatica sobre 

els papes valencians Calixt III i Aleixandre VI, es va quedar empanyat per les 

intervencions del president de l’Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Massimo 

Miglio. Este "expert" va afirnar en la seua intervencio (no se si despres d’un bon dinar) 

que els pontifex valencians Calixt III i Aleixandre VI eren "papas catalanes" 

(¿m’entenen ara lo del bon dinar?), i que "Calixto III había catalanizado la Iglesia y 

Alejandro VI intentó catalanizar Europa". A dita "borrachera demagogica-acientifica" 

d’este italià se li va unir el membre de l’IIEB i rector del Colege Corpus, Christi Miquel 

Navarro, qui manifestà que "la lengua de los papas era el catalan", ademes d’afirmar 

que "Calixto III usaba su lengua nativa para referirse a sus trabajadores o familiares, y 

cuando se alteraba hablaba en catalán y muchas cartas las escribía en catalán y latín". 

No es d’estranyar que dites "orgies 

d’improperis" tingueren com a receptors al 

director de l’Institut Ramon Llull i dirigent 

de Esquerra Republicana de Catalunya, 

Josep Bargalló; a l’otrora valencianiste i en 

nomina de l’AVL, Ramón Arnau; al confes 

catalaniste i bisbe emerit, Rafael Sanus; a 

l’acaparador de subvencions 

multimillonaries catalanistes, Eliseu 

Climent; al conseller delegat d’Antena 3, 

Maurizio Carlotti (lo que ens faltava, ademes 

de no cobrir la Champions del Valencia, 

s’alien en els catalanistes); al secretari 

general de l’Archiu Secret del Vatica, Luca 

Carboni; al president de la Confederacio 

Empresarial Valenciana, José Vicente 

González (¿qué fea alli?); entre atres. Tot 

aixo presidit pel duc de Lugo, Jaime de 

Marichalar, en qualitat de president de la 

Fundacio AXA Winterthur, que ha finançat la digitalisacio. 



 

Com diem al principi, els intervinents en esta presentacio no a soles mentien i 

adulteraven la realitat afirmant que els papes valencians parlaven catala, sino que en 

dites paraules acreixenten la llegenda negra dels nostres paisans creada, be pel "dietari" 

del mestre de ceremonies Burchard, be per l’obra de Victor Hugo sobre Lucrecia 

Borgia, o per la trista i vulgar pelicula Los Borgia, que va fer Antonio Hernández, per a 

vergonya dels valencians. 

 

Va ser Joan Fuster qui va "popularisar" per als seus fins maquiavelics la suposta 

catalanitat dels Borja al recordar que en Italia s’aplicava l’apelatiu de catalans als 

nostres paisans en la famosa frase: "O Dio, la Chiesa Romana in mani dei catalani!". 

Com tambe, l’atra que dia "fuori i catalani" (fora els catalans), com a crit de guerra i 

consigna despres de la mort d’Aleixandre VI. ¿Aixo vol dir que els nostre papes eren 

catalans? ¡No! ¿Per que a sovint els italians els dien catalans quan eren valencians? 

En la memoria dels italians 

va quedar de manera 

imborrable l’epoca en que 

els catalans es feren 

famosos en els dominis de 

la Corona d’Arago en 

aquelles terres, per les seues 

actuacions de roders, 

lladres, assessins, violadors, 

etc. (estes accions, tindrien 

continuïtat en els temps 

durant la guerra de 

Successio, com descriu 

Miñana en De bello rustico 

valentino). Es dir que, 

d’igual forma que es 

denomina "gallegos" a tots 

els espanyols en Argentina, 

en aquells temps i de forma, 

en este cas, peyorativa, es 

denominava "catalans" a 

qualsevol personage dels 

territoris de la Corona 

d’Arago en Italia: "Los 

papas Borja, Calixto III y 

Alejandro VI, procedían de 

Valencia, y el odio hacia los 

catalanes estaba generalizado en Roma" (Kurt & Theo Reichenberg: El papa Borja 

Alejandro VI: ¿mostruo o mártir?, pag. 36). "En Roma también existían dos hospitales 

aragoneses que se autoproclamaban de los "catalanes", y que sólo a principios del siglo 

XVI se unieron en un solo "Hospitalis Cathalanorum sive Aragoniae nationis et 

Valentinorum" (Álvaro Fernández de Córdova Miralles: Imagen de los Reyes Católicos 

en la Roma pontificia, pag. 274).  



Inclus en la mediocre novela de Mario Puzo Los Borgia tambe es dona testimoni del 

concepte que es tenia de catalans: "La misma noche en que murió Alejandro, numerosos 

grupos de hombres armados se adueñaron de las calles de Roma, apaleando, asesinando 

y saqueando los hogares de todos los ‘catalanes’ que encontraban a su paso, pues así se 

conocía a las personas de ascendencia española" (pag. 293). 

Queda clar que en ningun moment se pot 

interpretar que el terme "catalani" 

signifique gentilici, ni molt manco donar 

per valida la pretesa manipulacio que ara 

fan els catalanistes, al supondre que es 

calificava axina als Borja, per ser de parla 

catalana, quan ells, no a soles eren 

valencians, sino que parlaven llengua 

valenciana, com vorem. 

Ultimament estem comprovant com els 

catalanistes van incrementant els seus 

intents anexionistes en tot lo concernent al 

Regne de Valencia. Este pas avant en les 

seues pretensions ve auspiciat per la 

deixadea de funcions de les nostres 

autoritats valencianes, quan no per seua 

colaboracio. 

 

Que en la nostra propia casa tingam que 

escoltar com se manipula l’historia, quan 

s’afirma que la llengua dels papes 

valencians Calixt III i Aleixandre VI era el catala, ademes de ser fals, es una 

mesquindat. Si incomprensible es que estes "afirmacions" vinguen de Massimo Miglio, 

president de l’Istituto Storico Italiano per il Medioevo; pijor es que les faça el rector del 

colege Corpus Christi, Miquel Navarro. Esta falta de rigor no se si es producte de beure 

en les fonts del catalaniste Batllori, o de les 

que proporcionava l’Ajuntament de Valencia 

de Rita Barbera. En el consistori, per a 

documentar-se sobre els nostres ilustres 

païsans, redireccionaven la pagina uep a la 

paradeta de subvencions del catalaniste Eliseu 

Climent, que per si no s’havia donat conte el 

funcionari de torn de les pretensions d’este 

personage (que incredul soc), eixa pagina, 

finalisa en ".cat". Per cert, si Rus, en aquell 

moment, president de la Diputacio de Valencia 

i païsa dels papes, seguix estes recomanacions 

dels seus companyers de partit, ya pot canviar 

la tiara de les escultures dels Borja que es 

troben en la porta de la Seu de Xativa, per la barretina catalana, i modificar els catalecs 

del seu poble, per a reconvertir-los en catalans.  



Com dia, tots estos dogmatics quan tenen que adulterar la llengua dels Borja, solen 

consultar al jesuïta Miquel Batllori. Este catala ha segut un dels maxims instigadors de 

les "tesis" sobre la catalanitat llingüistica dels Borja, a traves dels seus llibres De 

València a Roma, El catalán en la corte romana, o La familia de los Borjas, etc. En 

estos rocambolescs escrits, Batllori manipula el llenguage dels papes, el valencià, 

afirmant, que no a soles parlaven el catala, sino que "la presencia de familiares y 

amigos de los dos papas Borja en Roma era tal que el catalán era lengua utilizada 

verbalmente y en los documentos en la curia". Esta afirmacio, ademes de falsa, es 

imposible. I no per que no fora "oficial" en la curia del Vatica el catala, sino perque era 

el valencià. N’hi ha que remontar-se als principis de l’historia dels Borja, per a 

compendre l’imposibilitat de que esta familia parlara atra llengua distinta a la 

valenciana. 

 

Els Borja eren una de les families aragoneses procedents de la localitat de Borja 

(Zaragoza), que participaren en la reconquesta del Regne de Valencia, al servici de 

Jaume I. Es dir, res que vore el seu orige, en territoris en la parla, encara inexistent, 

catalana. Les dos branques de la familia, els Gil de Borja i els de Borja, que es varen 

assentar, des d’aquells temps en Torre de Canals i Xativa, confluiren en el casament 

dels pares d’Aleixandre VI, Jofre Gil de Borja i Escrivà i Isabel de Borja (germana de 

Calix III) en l’any 1419. Alfons de Borja, despres de ser bisbe de Valencia, fon elegit 

papa i va pendre el nom de Calixt III (1455-1458). Com no podia ser d’atra forma, 

degut a l’hostilitat per part dels romans que volien un papa italià, en Roma es va rodejar 

de familiars i amics, com ara vorem. Este valencià va nomenar cardenal al su nebot 

Roderic i el va promocionar dasta que, anys despres, va ser elegit com papa en el nom 

de Aleixandre VI (1492-1503). 

Eren els temps del maxim explendor demografic, 

economic i cultural del Regne de Valencia (sigle XV). 

Valencia competia en el seu potencial en Marsella, 

Venecia, Genova, etc. Es contruien les Torres de Quart, la 

Llonja, les Atarassanes, el Palau de la Generalitat. Es va 

acavar de contruir el Micalet, i es va ampliar la Seu, 

gracies als Borja. L’explendor de la llengua valenciana era 

tal en els temps dels Borja, que va alcançar un Sigle d’Or, 

en els Ausias March, Jaume Roig, Roïç de Corella, Sor 

Isabel de Villena, Joanot Martorell, Miquel Pereç, etc.  



Tots escrivien i denominaven a la seua llengua, valenciana. ¿Quina llengua parlarien, a 

sovint, els Borja, atenent a que eren de zones valenciaparlants i que varen conviure en 

qui no coneixia mes que la llengua valenciana? ¿Quina llengua parlaven els seus fills i 

familiars? ¿I l’immensa majoria de valencians que formaren i dominaren les altes 

estancies del Vatica? ¡En llengua valenciana! Es mes, se sap que Aleixandre VI era 

trilingüe, ya que dominava el valencià, l’italià i el llati. 
 

Com a prova de lo anterior, existix la 

correspondencia privada entre Aleixandre VI i el 

seu fill Joan (duc de Gandia), escrita en llengua 

valenciana, i, per recomancio del papa "de ta ma 

propia", per a verificar l’autentisitat de les 

mateixes. Son 44 documents que es troben en 

l’archiu de la Seu de Valencia, com aixina ho 

arreplega Sanchis Sivera. El catalaniste Batllori fa 

mencio de 64 cartes, de les quals diu que estan 

escrites basicament en valencià (ell diu en catala, 

clar), excepte 3 en castellà, 2 en italià i 1 en llati. 

 

Tambe son importants els documents que analisa 

Manuel Oliver en D. Rodrigo de Borja 

(Alejandro VI). Sus hijos y descendientes, 

publicats en Boletín de la Real Academia de la 

Historia [Publicaciones periódicas]. Tomo 9, año 

1886. Sección d, un "Extracto de los principales 

documentos que existen en el archivo de la casa del Excmo. Sr. Duque de Osuna en 

Madrid, relativos al cardenal D. Rodrigo de Borja y Borja, después Papa con el nombre 

de Alejandro VI, y de sus hijos y descendientes, primeros duques de Gandia", en els 

quals, tambe, es troben alguns en llengua valenciana. 

I es que, per a desgracia dels que tenen 

que fer-se una historia a nostra costa, els 

Borja, ademes de papes, eren 

valencians. Encara que Peter Burke 

(Emmanuel College. University of 

Cambridge), en "Reflexiones sobre los 

medios de comunicación de masas en la 

Europa moderna", en Manuscrits 23, va 

mes enlla a l’analisar les traduccions 

dels texts dels historiadors i censors de 

l’epoca, quan afirma que havien llevat 

un retrat de León X: "Sin embargo, un 

hiriente retrato de Alejandro VI fue mantenido -aunque se eliminó en una traducción 

española hecha por Flórez de Benavides en 1581-, ya que estos cortes solían hacerse por 

razones religiosas o ‘nacionales’ y Alejandro VI, Rodrigo de Borja, antes de ser papa, 

era valenciano". 

 



 

De la BANDERA REAL a la REAL SENYERA 

 



Quaselvol data es bona, siga el 9 d’Octubre o la del 800 aniversari del naiximent del rei 

Jaume I, per a revindicar lo nostre, lo valencià, pero tambe per a intentar «validar» els 

fals emblemes, com es el cas del «Peno de la Conquesta». Un clar eixemple del mateix 

el tingueren en la «recreacio» del desfile que va organisar Alfons el Magnanim en 1428, 

en el que eixia «paradoxicament» el «Penó de la Conquesta», descomunal, gegant (per a 

que el vejera tot lo mom), baix l’increible titul de «Estendard Reial». 

Tambe va apareixer en les exposicions que, en homenage al monarca, va organisar la 

Generalitat Valenciana, a on de forma «subliminal» apareixia la falsa reliquia; i de 

forma categorica, en dos dels llibres que es varen editar: «Jaume I, Legislador», p. 82 i 

«Jaume I, Memoria y mito histórico», p. 130. 

Uns atres que no pergueren l’ocasio per a desempolsar la divisio dels valencians va ser 

el Bloc Nacionalista Valencià (BNV), qui li demanava, entre atres coses, a 

l’Ajuntament de Valencia: «en fasa teixir una rèplica (del Peno) i que s’exhibixca als 

edificis públics». Tambe proposava que l’Ajuntament «edite material didàctic per 

explicar als ciutadans què és el Penó». D’estes peticions, la primera part, despres de lo 

ya publicat en LP el 9/10/2008 i el 3/02/2009, no mereix mes comentaris, pero si de la 

segona part. No sols n’hi ha que fer material didactic per a explicar als ciutadats 

l’historia del Peno, sino que ademes, el Consistori te l’obligacio d’especificar que es 

tracta d’una falsa reliquia, per a que ningu, pero sobre tot els alumnes que visiten el 

Museu, se «llame a engaño» si van acompanyats d’algun desaprensiu o reinventor 

d’ensenyes. Aixina quant se’ls invite, atra vegada, des de d’una determinada uep a votar 

les «maravelles valencianes» (patrocinanada, entre atres, com no, per l’AVL), i vejen 

que entre les proposades està el Peno, pensaren que eixa broma nomes pot ixir d’algu 

que fasa gala de la segona part del nom de la Torre a on es va penjar: Ali Bufat. 

Ya hem comentat i demostrat que ‘Jaume I tenia, com a ensenya seua personal, una 

bandera de cinc barres, tres grogues i dos roges’ (A. Atienza, ‘La Real Senyera’), per lo 

tant, el fals Peno no podria ser una copia de la senyera real, ya que fins que Pere II de 

Valencia, el del Punayalet (el Cerimonios), en 1360 fixa en quatre el numero de barres, 

es representen en dos. «En los sellos reales, durante los siglos XIII al XIV, no existió 

uniformidad en cuanto al número de barras; aunque la auténtica señal real es usada por 

todos los soberanos de la época. Jaime I, dejó un ejemplar perfecto de sello real en 

plomo (año 1266) con su imagen en el anverso, siguiendo modelos iconográficos 

tomados de figuras de antiguos emperadores romanos -sedente, coronado y empuñando 

la espada-; en el reverso, el Conquistador a caballo con el escudo de dos barras sobre 

tres. El sello, conservado en el Archivo Municipal de Valencia, pendía del Privilegio 

Real número 25» (‘Tratado de la Real Senyera’, García Moya, p. 112). 

Una prova mes de la continuitat de les dos barres, despres de Jaume I, es la seguent: 

«Pedro el Grande, rey de Valencia y Sicilia muestra en su escudo la señal real de dos 

barras». Códice miniado «Privilegios de la feliz Ciudad de Palermo». En ell s’observa a 

«Pedro II mostrando en actitud soberana el escudo de su nuevo reino: dos águilas -

huellas herádicas del anterior señor de la isla, el germano Manfredo de Saubia, 

emparentado con los Hohenstaaufen-, y dos barras rojas sobre tres de oro» (G. Moya, 

111). 

 



 

Encara que, com hem dit, dasta 1360 no 

queden fixades els quatre barres, molts son 

els casos que seguixen apareguen dos. Per 

ixemple, en el quadre «El Centenar de la 

Ploma», pintat per Marzal de Sax en 1407, i 

que desgraciadament es troba en el Victoria 

and Albert de Londres, en el Llibre d’hores 

d’Alfons el Magnanim de Lleonart Crespí 

(M. Britanic. Londres), o en el Retaule de 

Sant Jordi (M. de Xerica), representant la 

batalla d’El Puig, a on es pot apreciar, 

tambe, la bandera real en dos barres. 

Tant es aixina que, García Moya conta en el 

seu magnific llibre la seguent anecdota: «En 

1414, en la correspondencia entre Fernando 

I y el Bayle, hay un encargo de tejidos rojos 

y amarillos que ‘sien d’armes reyals’. No 

tendría muy claro si eran dos o cuatro las 

barras para la enseña real cuando le pide 

aclaraciones: ¿Cuántas barras serán las 

rojas y cuántas las amarillas? ¿Y qué ancho 

cada una de las barras?» (ACA, Reg. 2, 404; f. 55v.). 

¿I en el Regne de Valencia cuantes barres tenien? ¿Quatre, com el fals Peno, i com 

diuen els catalanistes? ¡Puix no! El Memorial de Consells, anys 1375 a1383, núm. 17, 

arreplega la concesio de Pere II de Valencia, a nostre Regne en 1377, especificant 

perfectament, com naix la Real Senyera com simbol nacional de tots els valencians, i no 

com interesadament per a confrontar-mos, volen alguns fer que siga, unicament de la 

ciutat de Valencia. Inicialment el simbols de Valencia eren ‘senyal de edificis a forma 

de una ciutat’, la ciutat fortificada sobre l’aigua (posiblement del temps de Juame I, i 

que encara es pot vore en la Seu), que despres la ciutat i el Regne adoptaren com a 

propis ‘el senyal Reyal de bastons o barres grogues e vermelles’, es dir, les de dos 

barres, com hem pogut comprovar en tots els documents: penons, monedes, escuts, 

segelles; i que a partir d’eixe moment i per privilegi del senyor rei afegiran ‘la dita 

corona al dit senyal’. L’escut de la ‘ciutat e Regne de Valencia’ portara ya la corona 

damunt (‘al cap subira sia feta corona’), i quan el monarca escriga el nom de Valencia 

afegira una corona damunt la lletra L. 

Tambe a la bandera de «la ciutat i Regne», se li afegira la corona vora el pal sobre una 

franja blava: «color blau del qual els antics reis d’Arago nostros antecesors solien en els 

seus Vanderas lleuar», «que en dicha añadidura del sobredicho color azul se 

sobrepongan o entretejan o se pinten en linea recta tres coronas reales de oro». (A.C.A. 

Real Cancilleria, reg. 888, fol. 209 r.y v., i Martí de Viciana, ‘Tercera parte de la 

Crónica.’, p. 296). 



Els que han tingut la sort de vore la magnifica exposicio de la Diputacio de Valencia, 

«Senyera Valenciana, la bandera de tots», o contemplar el magnific llibre del mateix 

titul d’Andreu Titorer i Felip Bens editat per l’Oronella, podran certificar tots els passos 

que es numeren en el ‘Manual de Consell’ mencionat. Alli figura el Portolà d’Angelí 

Dulcert de 1339 (Biblioteca Nacional de França, Paris), a on es documenta la senyera 

en dos barres sobre Valencia. Encara que, anteriors, tenim els de Pietro Vesconte, en el 

Liber Fidelium (Sanudo), cap a 1320 conservat en la Biblioteca Britanica i el anonim 

¿Dulcert?, cap a 1327, conservat tambe en la B. Britanica, en els que es poden apreciar, 

perfectamente, les dos barres damunt de Valencia. 

Tambe es reproduix l’Atles dels 

germans Abraham i Jadufa Cresques 

de 1375 (BNF, Paris), en el que 

segon tots els experts, es el mes 

important del mon en el seu temps; 

elaborat per la prestigiosa escola de 

cartografia mallorquina (que no 

catalana com alguns han volgut fer 

vore), en el qual s’aprecia sobre 

Valencia la senyera en dos barres; la 

mateixa que figura en l’embarcacio 

valenciana, comandada per Jaume 

Ferrer. 

En el primer portolà que figura la 

Senyera en franja blava (encara en 

dos barres, ya que eren l’emblema 

valencià), es el de 1410, tambe 

conservat el la BNF, en el que 

afirmen els autors que es el mateix 

que estigue conservat en la cartoixa 

de la Vall de Crist d’Altura 

(Castello), fins a la desamortizacio 

de Mendizábal. En el transcurs del 

temps, la Senyera, es va adaptar a la forma actual. I aixina dasta els nostres dies! 

 



 

#DRETCIVILVALENCIÀ 

 

Unes semanes en acabant de la capitulacio de la ciutat de Valencia, Jaume I promulga la 

'Costum de la ciutat i regne de Valencia'. Com aclarix el professor Vicent García Edo en 

el seu treball en el mateix titul: «Aquesta va ser la primera denominació oficial de l'obra 

(segons figura al pròleg i a l'articulat del text), tot i que ningú sol utilitzar-la, ja que es 

prefereix la forma abreujada 'Costum de València' -que pot donar lloc a confusió- i 

tampoc seria la definitiva, ja que més endavant es va generalitzar el nom de 'Furs de 

València'». Com be especifica en eixe treball García Edo: «demostra que la voluntat del 

rei Jaume I, o millor dit la dels seus juristes, autors del text llegislatiu, va ser la de fer 

una obra de caràcter general, que reconeguera les particularitats més significatives de la 

ciutat de València l'any 1238, però també havia de ser un text d'aplicació general al 

conjunt del regne de València, tal com s'indica en dos ocasions al pròleg (...) confirmat 

de manera difinitiva pel contigut del fur 74, que tenia valor de llei i que afirma, ja en la 

redacció de 1238, que només hi podía haver una 'Costum' per a la ciutat i regne de 

Valencia». 



Els Furs de Valencia representen el primer text llegislatiu en la peninsula iberica (segon 

d'Europa) basat en el dret romà justinia i que, a diferencia del Fuero de Zaragoza o la 

Costum de Lleida (que inicialment tingueren algunes localitats valencianes) en efectes 

de caracter local o comarcal, reflectia un ordenament juridic complet per al nou regne 

cristia de Valencia. En el seu orige l'objectiu dels Furs era no donar peu a 

interpretacions 'estranyes' per part dels senyors dels comtats catalans pero, sobre tot, de 

la noblea aragonesa, ya que consideraven la reconquista del Regne de Valencia una 

empresa seua. Jaume I creava aixina un regne totalment independent, contrarrestant 

d'esta manera el cada volta major poder que s'atribuien els senyors feudals i que tants 

disgusts li havien ocasionat al monarca, puix el seu fonament estava basat en 

contrarrestar eixe poder, a l'hora que en conseguir una societat mes lliure i mes justa. 

Els primers Furs, com es llogic, se redactaren en llati (1240), pero en 1261 se traduiren 

al valencià -romanç- per a que els seus ciutadans els pogueren entendre i complir, ya 

que la repoblacio, segons els exhaustius estudis dels professors Cabanes i Ubieto, a 

penes superà el 5% de la poblacio existent. De fet, la paraula 'romanç' o l'expressio 

«arromançat per lo senyor rei» apareixen 105 voltes en les seues pagines. 

Els Furs de Valencia foren els mes alvançats de l'epoca i un model d'imitacio no nomes 

en la peninsula iberica, sino en Europa. A partir del segle XIII i fins al segle XVII, 

segons les necessitats, els Furs se foren ampliant. Les quotes d'autogovern que gracies 

ad ells se generaren en estos segles contribuiren al desenroll economic i cultural, 

originant el segle d'or de les lletres valencianes. 

La Batalla d'Almansa, no obstant, tingue unes nefastes conseqüencies per als 

valencians. El 29 de juny de 1707 Felip V decreta la derogacio dels Furs i, en aixo, la fi 

de l'autogovern del Regne de Valencia. «Por justo derecho de conquista» passem a ser 

mes be una colonia de Castella, que no una regio de la nova Espanya. Els furs, 

privilegis i llibertats vigents fins ad eixe moment dels valencians foren abolits per un rei 

despotic en favor de les lleis de Castella. De res servi que la ciutat solicitara el perdo, 

l'acceptacio de les Corts i la restitucio dels Furs. El monarca negà al Regne de Valencia 

lo que havia concedit a uns atres territoris (Catalunya, Arago i Mallorca). Per sort, les 

costums i tradicions heretades feren que no desaparegueren del tot. 

En la restauracio de la democracia, els valencians recuperem part de l'autogovern a 

través de l'Estatut d'Autonomia (Llei Organica 1/2006 de 10 d'abril, de Reforma de la 

Llei Organica 5/1982) que reconeix a la Comunitat Valenciana com nacionalitat 

historica per les seues arraïls historiques, per la seua personalitat diferenciada, per la 

seua llengua i cultura i pel seu Dret Civil Foral. Esta reforma reconeix, entre uns atres 

aspectes lo següent: «Por ese desarrollo legislativo de las competencias de la 

Generalitat, en plena armonía con la Constitución Española, procurará la recuperación 

de los contenidos de 'Los Fueros del Reino de Valencia', abolidos por la promulgación 

del Decreto de 29 de junio de 1707». 

La sentencia del Tribunal Constitucional de 2016, incomprensiblement, nos nega la 

recuperacio del Dret Civil Valencià (encara paguem Almansa). Segons Javier Palao Gil, 

director de la Cátedra Institucional de Derecho Foral Valenciano, esta decisio es 

«...lamentable desde cualquier lado que se mire».  



Palao i uns atres especialistes en la materia senyalen que la solucio per a que la 

Comunitat Valenciana, les seues Corts i la Generalitat puguen desenrollar la 

competencia arreplegada en l'Estatut se deu fer «con tranquilidad y la prudencia 

exigible, pero sin las trabas que hasta ahora ha puesto el gobierno del país», consistix en 

«modificar la Constitución, introduciendo una cláusula ad hoc para el caso valenciano». 

El ple de les Corts Valencianes, per iniciativa de l'Associacio de Juristes Valencians que 

presidix Josep Ramon Chirivella i que ha conseguit alguna cosa inaudita en la societat 

valenciana com es el recolzament de mes de 400 ajuntaments, de sindicats, universitats, 

organisacions empresarials i d'associacions civiques i culturals de tota clase, aprovava 

estos dies tramitar la proposicio no de llei presentada pel PP, PSPV, Compromis i 

Podem destinada a que se reforme la disposicio adicional segona de la Constitucio i se 

permeta la recuperacio del dret civil foral valencià. S'ha de senyalar que ad esta 

proposta s'han opost Ciutadans i Vox. 

Els Furs valencians han pervixcut 469 anys, front als 275 dels de Castella. La majoria 

de valencians exigim recuperar el Dret reconegut en els Furs que, per historia i tradicio 

nos competix, ajustant-lo a les necessitats actuals en assunts tals com, per eixemple: la 

Llei de Contractes i atres Relacions Agraries, la Llei de Regim Economic Matrimonial, 

la Llei sobre Unions de Fet; la Llei de Relacions Familiars dels fills i filles els 

progenitors dels quals no conviuen (de 2011)..., tal i com arreplega la guia de Dret Civil 

dels Registradors de la Comunitat Valenciana. 

Els valencians no volem ser mes que ningu, pero tampoc menys que ningu. Pretenem 

tindre el mateix dret que ya tenen comunitats com Catalunya, Arago, Galicia, Païs Vasc, 

Navarra i les Illes Balears. Un total de 15 millons d'espanyols ya gogen del seu propi 

dret civil (inclus si son residents en la nostra Comunitat), lo que encara fa mes dificil 

d'entendre el patetisme de determinats grups politics, en teoria valencians, que nos 

neguen eixa possibilitat i nos preferixen com ciutadans de segona. 

La recuperacio del Dret Civil Valencià es, com el seu nom indica, un Dret dels 

valencians, no una concessio graciosa de l'Estat. 

 

Joan I. Culla 

 

Joan Ignaci Culla es escritor y 

político. 

ACLARIMENT: Esta publicacio està redactada en les Normes d’El Puig. Encara que es una obra colectiva, l’encarregat de la 

redaccio final de cada articul te llibertat per a fer-ho en la normativa d’accentuacio de la seua preferencia. Este tema es motiu de 

debat, pero no de divisio, entre nosatres.  
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