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Pere Maria Orts i Bosch
(València, 5 de juliol de 1921 – 26 de febrer de 2015)

Historiador i col·leccionista d’art
Perfil biogràfic
Estudià batxillerat a les Escoles Pies de la ciutat de València. La seua adolescència va
estar marcada per l’experiència de la Guerra Civil espanyola.
L’any 1945 es llicencià en Dret a la Universitat de València i, tot i que no ha exercit la
professió de l’advocacia, la seua sòlida formació li ha permès gestionar de manera
adequada el seu patrimoni familiar i consolidar la seua vocació intel·lectual.
Des de la infància ha viscut envoltat per la influència dels forts vincles familiars. De
la família paterna li ve la relació amb les terres de la Marina, amb els pobles d’Altea,
La Nucia, L’Alfàs del Pi, la Vila Joiosa, Callosa d'en Sarrià i, sobretot, amb la ciutat de
Benidorm. De la part materna, amb els pobles de Sueca i Alberic i també amb les
comarques de Castelló.
Ha dedicat els seus esforços a la investigació i al col·leccionisme d’art i bibliogràfic
amb l’únic objectiu de facilitar l’estudi i contribuir a la recuperació del patrimoni
valencià. Les seues investigacions estan centrades en la història valenciana i en els
estudis d’heràldica i genealogia.
Ha rebut nombrosos reconeixements, entre els quals el Premi d'Honor de les Lletres
Valencianes el 1996 i l’Altra Distinció de la Generalitat Valenciana el 2006. És
acadèmic d'Honor de la Reial Acadèmia de Sant Carles de València des de 1999 i
membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua des de 2001.
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Quin fons es conserva
El fons està format per documentació tant de caràcter personal com referida a les
diverses activitats econòmiques i culturals, amb més de 10.000 cartes datades des
dels anys 30 del segle XX fins la primera dècada del 2000. La documentació es troba
instal·lada en 63 caixes d'arxiu.

Importància del fons
S’hi troba informació de gran valor sobre col·leccionisme d’art i bibliogràfic, i sobre
la gestió del patrimoni agrari i el valencianisme cultural de les dècades centrals del
segle XX.

Com ha ingressat
El conjunt documental ha ingressat a la Biblioteca Valenciana per donació de l’any 2005. Pere
Maria Orts és un destacat donant de béns a la Generalitat Valenciana, entre els quals, importants
peces d’art al museu Pius V, col·leccions documentals a l’Arxiu del Regne de València i un
important fons bibliogràfic a la Biblioteca Valenciana.

Condicions d’accés
Es permet la consulta de la documentació amb finalitat d'investigació històrica i
cultural. Normativa general d'accés i ús de la Biblioteca Valenciana.

Instruments de descripció
 Inventari Provisional
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Caixa 1 a 30
- Cartes, telegrames, postals, invitacions, esqueles, resguards, certificats postals. Majoritàriament
en espanyol, també en anglés, francés, alemany, italià i valencià). Des dels anys 30 fins la primera
dècada del 2000.
Remitents:
Amalia Bosch i Lliberós de Orts, la mare (Benidorm)
Josefina Orts Bosch
Pere Maria Orts i Bosch
Miguel Serra
Juan Llorens (Planes)
Ignacio Orts (Benidorm)
José Vives (L’Alfàs del Pi)
Fermín Cortés Muñoz (advocat, Sueca)
José Duato Vayá (Alberic)
A.Felipe Cholvi (Alginet)
Pascual Solves (Sueca)
Juan M. Bosch (Masia d’En Llançà, Xert)
Concha J. de Sirvent (Sra. del Sr. Adolfo Sirvent García, Jutge) (València)
Maria Bosch (germana d’Amàlia Bosc)
Sra Massingham (Chelsea)
Arxius, museus, biblioteques, anticuaris i llibreters diversos (Londres, Oxford, Orà, Algèria)
Acció Cultural del País Valencià, València
Ajuntament de Benidorm
Ajuntament de Borriana
Ajuntament de Callosa d’en Sarrià
Ajuntament de la Vall d’Uixó
Ajuntament de Xàtiva
Ajuntament de Xixona
Ajuntament de València
Alfredo Rico Soler, València
Amparo Biosca, Benidorm
Ana Busquets, vídua de Fuster, Girona
Angel Cifre Lapeyre
Antonio Benito Benito, Alacant
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Arxiu Pere Maria Orts i Bosch

4

BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITIU. Arxiu Pere Maria Orts i Bosch ·
INVENTARI
Antonio Bernal, Puerto de Santa María, Cadiç
Antonio Bernal Rendón, Benidorm
Antonio Girona Busutil
Antoio Luis Llorens-White, Benicarló
Antonio Sánchez, Sevilla
Archivo Histórico Nacional, Madrid
Arquebisbat de València
Artur Ramon, antiquari, Barcelona
Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona
Arxiu del Regne, València
Associació Cultural Recreativa La Barraqueta, Benidorm
Associació d’Antics Alumnes del Reial Col·legi de les Escoles Pies, València
Augusto García Irissou, València
Banco de Valencia
Banco de Vizcaya
Barclays
Biblioteca Nacional, Madid
Caja de Ahorros Provincial de Alicante
Carles Llorca Baus, La Vila Joiosa
Carlos Mª Ferrer de Beaumont e Ylarri de Castilla-Portugal, Cullera
Carmen Bernis, Madrid
Carmen Gracia Beneyto, València
Carmina Ferry
Casa de Andalucía, Benidorm
Casa de Cultura, L’Alfàs del Pi
Casa de Pilatos, Sevilla
Catalina i Antonio Sebastián, València
Condesa viuda de la Romera
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València
Corts Valencianes
Delegat del Govern a la Comunitat Valenciana
Diputació de València
Director General del Llibre, Arxius i Biblioteques
Director General del Llibre i Coordinació Bibliotecària, València
Edicions 3i4, València
Ediciones Aitana, Altea
Editorial Internacional de Libros Antiguos, Madrid
Elisa Vidal, Barcelona
Eliseu Climent, València
Enric Soler i Godes, València
Enrique Alonso Puig
Evaristo Olcina Jiménez, Madrid
Félix López de Aragón, anticuari, Madrid
Fermí Corés i Muñoz, advocat, Sueca
Fernando Durán, subastas, Madrid
Francesc Torres Faus, Carcaixent
Francesc X. Soldevila, Benidorm
Francisco Córdoba, Benissa
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Francisco Fuentes Carsí, València
Francisco G. Seijo Alonso, Alacant
Francisco Giner Perepérez, Cullera
Francisco Roig Pérez, Alacant
Galería del Cisne, Madrid
Galeria Theo, València
Generalitat Valenciana
Glòria Olivares i Muñoz, Borriana
Gran Teatre del Liceu, Barcelona
Institut de Batxillerat Mixt, Benidorm
Institut de Batxillerat “Pere Maria Orts i Bosc”, Benidorm
Institut d’Estudis Juan Gil Albert, Alacant
Instituto Amatller de Arte Hispánico, Barcelona
Isaïes Blesa Duet, Xàtiva
Jorge Juan, galeria d’art, Madrid
José Bayona Vives, Benidorm
José Bosch Bosch, Barcelona
José Duato Vayá, corredor, Alberic
José Vives, L’Alfàs del Pi
José Vives Royo, Aiora
Josefina Orts Bosch (Fina, la germana)
Josep Camarasa Mateu, Xàtiva
Josep Lozano, Alginet
Josep Tormo Colomina, Alcoi
Juan Fayos Galiana, sastre, València
Librería Anticuaria El Callejón, Madrid
Librería Boulandier, Bilbao
Librería el Renacimiento, Madrid
Llibreria Antiquària Delstre’s, Barcelona
Lluís Xavier Flores i Abat, Alacant
López de Aragón, galería d’art, Madrid
Luis Alfonso Vidal de Barnola, Madrid
Luis Bardón López, llibreria, Madrid
Manuel Bas Carbonell, València
Manuel Moleiro Editor, Barcelona
Marcos Rosende Germán, Madrid
Maria Barceló Llorca, Benidorm
Marià González Baldoví, Xàtiva
Maria Llorca Ferrer, Benidorm
María Rosario Molina Beltrán, València
Mateu Rodrigo Lizondo, Albalat dels Sorells
Ministerio de Educación y Cultura
Mónica de la Fuente Iglesias, Benidorm
Museo del Prado, Madrid
Museu Arqueològic de la Plana Baixa, Borriana
Museu de l’Almodí
Pasqual Almiñana, Benidorm
Pascual Solves, Sueca
Patrimonio Nacional, Madrid
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Pedro Alarcón, Madrid
Pedro Zaragoza Orts, Madrid
Rafael de Selva y Colomer, València
Real Academia de la Historia, Madrid
Referencias Bibliográficas Internacionales, Vizcaya
Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Carles de València
Reial Col·legi Seminari del Corpus Christi, València
Real Sociedad Económica de Amigos del País, València
Rosa Llorca, Benidorm
Sambuca Antigüedades, València
Subastas Velázquez, Madrid
Tribunal Superior, Madrid
Universitat d’Alacant
Universitat de Múrcia
Universitat de València
Vicenta Alberola i Santa Bàrbara, L’Alfàs del Pi
Vicenta Fuster Busquets, Girona
Viuda d’Orts, Benidorm
Destinataris:
- Pere Maria Orts i Bosch (advocat).
- Amalia Bosch i Lliberós de Orts, la mare (Benidorm)
- Ignacio Orts Salvà, el pare (Benidorm) ...

Caixa 31
- Sobre Títulos de barón.
- Carpeta Ntra Senyora del Sufragi de Benidorm.
- Nomenaments a Dª María Brochot de Ventosa, Camarera mayor de palacio, maestra de labores,
14 documents originals, des de 1837.

Caixa 32
- Còpia del projecte de rehabilitació del Monestir de Sant Miquel dels Reis.
- Còpia impresa de la primera part de la novel·la Benizalema, de Pere Maria Orts i Bosch, 162 folis.
- Tesi Análisis Constructivo.
- Còpies expedients Cavallers de l’ordre de Santiago, de l’Archivo Histórico Nacional de Madrid.

Caixa 33
- Diccionari Ortogràfic de pronunciació del valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
(fotocòpies).

Caixa 34
- Apuntes Economía Política de Domingo Antón, curso 1871-1872. Fernando Bosc i Martí, 272 p.
(manuscrit).
- Facsímil colofó Bíblia Valenciana.
- Carpeta programes concerts.

Caixa 35
- Documents diversos apareguts dins dels llibres del llegat de Pere Mª Orts i Bosch.
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Caixa 36
- Documents diversos apareguts dins dels llibres del llegat de Pere Mª Orts i Bosch.

Caixa 37
- Documents diversos apareguts dins dels llibres del llegat de Pere Mª Orts i Bosch.
- Dues carpetes de color carabassa amb el Diccionari Ortogràfic Valencià de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua (fotocòpies).

Caixa 38
- Comptes i gestió de propietats d’Amalia Bosch Lliberós (1940-1950).

Caixa 39
- Comptes i gestió de propietats de María de los Ángeles Bosch Lliberós (1940-1950).

Caixa 40
- Comptes i gestió de propietats d’Amalia Bosch Lliberós i María de los Ángeles Bosch Lliberós
(1940-1960).

Caixa 41
- Comptes i gestió de propietats d’Amalia Bosch Lliberós i María de los Ángeles Bosch Lliberós
(1940-1950).

Caixa 42
- Comptes i gestió de propietats de María de los Ángeles Bosch Lliberós (1950-1960).

Caixa 43
- Comptes i gestió de propietats de María de los Ángeles Bosch Lliberós (1950-1960).

Caixa 44
- Els megàlits de Menorca, i altres documents.

Caixa 45
- Els megàlits de Menorca, i altres documents.

Caixa 46
- Motlle dentadura, ulleres i documents diversos.

Caixa 47
Fons Delfín Martínez Díaz Carrasco:
- Quadern imprès de minuta de Delfín Martínez Díaz Carrasco, sense usar.
- Quadern imprès de número de protocol de la notaria d’Altea, sense usar.
- Agenda telefònica.
- Agenda Deusto 1972.
- Agenda 1954.
- Pòlissa assegurança, Jesús Manuel Fernández Parras, 1965.
- Apunts Enfermeria, Mª del Carmen Pérez Martorell, 1951.
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- Col·lecció facsimilar “Postales en la historia de la Provincia de Alicante , Diari Información, finals
dels noranta.

Caixa 48
- Carpeta “Copias documentos para la historia de Benidorm”.
- Carpeta “Copias de documentos Benidorm – Polop – Villajoyosa”.
- Lligall “Documentos de los altares de la Virgen de los Dolores y de la Asunción – Benidorm”.
- Carpeta “Fotografías [Archivo de la] Corona de Aragón”.
- Carpeta “Fotografías [Archivo de] Simancas”.
- 14 llibretetes “Fichero”, “Intendencia y Real Justicia – Ejecutorias”, “Archivo de la Corona de
Aragón”, “Mestre Racional – Varia – Escribanías de Cámara”, “Bibliografía para la Historia de Polop
y Benidorm”, “Archivo Simancas”, “Archivo de la Corona de Aragón – Archiduque”, Gobernación –
Ejecutorias – A.R.V”, “Notas diversas (Algunas ya en secciones especiales) – Catedral [de València]
– [Archivo] Histótico Nacional”, “Varias Notas – Gobernació fitium – Rodrigo Caballero”,
“Gobernación fitium años 1508 a 1551”, “Extracto del Índice”, [Gobernació fitium].
- 26 fitxes amb notes sobre Polop, Sarrià, ...

Caixa 49
- 8 Llibretes amb referències sobre Benidorm i Polop, i la Vila Joiosa:
- Benidorm y Polop. A.R.V. - Fichero – Gobernación fitium segunda mitad siglo XV, primera
siglo XVI.
- Polop - Benidorm. Riego Mayor. Siglos XVII y XVIII – Aguas Barranco de Chirles [Barranc de
Xirles].
- Polop – Benidorm. Siglo XVIII.
- Polop y Benidorm – Procesos (1500) – Archivo Reino de Valencia 1.
- Polop y Benidorm – Procesos 1500 – Archivo del Reino de Valencia 2.
- Polop – Benidorm – Bailia, Manaments y Procesos – Germanies.
- Archivo Parroquial de Polop – Archivo Parroquial de Benidorm.
- Villajoiosa.
- 8 Llibretes amb referències de l'Arxiu del Regne de València:
- Escribanías de Cámara.
- Archivo del Reino – Población – Escribanías de Cámara.
- Gobernación fitium.
- Archivo Reino Valencia – Jurisdicció de certs bacans – Varia – Mestre Racional – Real
[Acuerdo].
- A.R.V. - Real Acuerdo año 1757 a 1829 – Pasado a fichas.
- A.R.V. Bailia General – Cautivos: fichas nº 193 a 210 – Real Acuerdo años 1830 a 1835
(Pasado a fichas todo lo de Real Acuerdo, Real nº 696 y parte de Real 668).
- A.R.V. Real 3 – Noblezas – Real Acuerdo (años 1707 a 1756) – Pasado a fichas.
- Noblezas (Continuación) – Población.
- 10 Llibretes amb referències de diversos arxius valencians i sobre cognoms:
- Archivos Patriarca y Catedral.
- Archivos parroquiales de Sella, Orcheta y Ulldecona – Archivos municipales de Orcheta y
Benicarló.
- Archivo de protocolos de Elche – Orihuela – Y notas sobre los Vives sacados del Archivo
del Reino de Valencia.
- Notas del manuscrito de D. José Moya Moya, de Alcoy – Extracto Procesos Benidorm –
Mestre Racional – Beatriu Fajardo de Mendoza.
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- Archivo de protocolos de Alcoy – Protocolos de Andrés Mayor, números desde el 53 al 61
(inclusive).
- Notas para una biografía del Infante D. Pedro de Aragón sacadas de la Crónica de D. Pedro
IV (Publicada por Amadeo Pagés, bajo los auspicios de la Universidad de Toulouse) – Notas
sobre la obra de Ricardo de Arco “Sepulcros de la Casa Real de Aragón” - Notas de los
Anales de la Corona de Aragón, de Zurita – Notas para las boigrafías de: Beltrán de Bellpuig,
D. Alonso de Aragón, D. Alonso de Aragón, hijo, y Ruiz Díaz de Mendoza.
- Fajardo.
- Puigmarín.
- Bernag – Andia – Valda.
- Bibliografía – Notas de los manuscritos de la Universidad – Notas sobre llamamientos a
Cortes.
- 9 Llibretes amb referències de extretes de diferents arxius nacionals:
- Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona 1.
- Archivo Corona de Aragón 2.
- Archivo de la Corona de Aragón. [Cafalleratos] y Noblezas (Pasado a fichas) 1.
- Corona de Aragón – Diversorum. Pasado a fichas 2.
- [Archivo] Histórico Nacional.
- [Archivo Histórico Nacional].
- [Archivo Histórico Nacional].
- Archivo de Simancas.
- Archivo de Simancas.
- Fitxes amb referències a documents d'arxius i bibliogràfiques.

Caixa 50
- Fitxes amb referències a documents d'arxius i bibliogràfiques.

Caixa 51
- Sobre “Alacant Interés” que conté:
- Ofici de la Universitat d'Alacant adreçat a Pere Maria Orts (Alacant, 10 d'abril de 1992) i
text preliminar del pròleg de l'obra “Introducció a la història de la Vila Joiosa i el notari
Andreu Mayor”.
- Convocatòria a l'acte de presentació del Manifest pel Dret Civil Valencià (Sueca, maig de
1992).
- Textos de ponències del I Congrés d'Administració Valenciana: De la Història a la
Modernitat.
- Còpia del Decret/1991,... d'aprovació del Reglament dels símbols dels ens locals de
Catalunya, de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya.
- Sobre amb fotocòpia de l'expedient de proves de cavaller de Miguel Salva y Valgonera procedent
de l'Archivo Histórico Nacional.
- Sobre que conté 12 cartons que es posaven als altars de la família Orts – Salvá els dies de tots els
sants i d'ànimes. Altars de l'Asumpció i dels Dolors – Benidorm – Sant Jaume.
- Programa de l'exposició “Cien Años de pintura británica 1730-1830”. Madrid 1949.
- Diversos programes de mà i tickets d'obres de teatre i concerts de l'any 1966.
- Sobre “Manuel Orts senador” amb fotocòpies de documents sobre Manuel Orts Cano provinents
de l'Archivo Histórico Nacional, Registre Civil i Archivo del Senado.
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- Sobre “Tresor de Sella – Comptes antics – Interés” amb 4 cartes de Francisco G. Seijo alonso,
Académico correspondiente de la Academia de Cultura Valenciana (1994); i un llibre de comptes
de les propietats de la família Orts del segle XIX al què li falten fulls.
- Sobre “Boda Reial Anglaterra” amb un exemplar del diari ABC del dia 16 d'octubre de 1947.
- Sobre “Família Morales, Xàtiva i carta de Soldevila” amb una carta de Marià González Baldoví
amb notícies de la branca xativina de la família Morales (1993); una carta de Francesc X. Soldevila
(1994); i el programa de la Temporada 1979-80 d'Òpera del Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
- Sobre “Història del Convent de Predicadors. Xàtiva” amb una carta de Marià González i Baldoví
que adjunta una còpia de l'estudi “Historia del Convento de Predicadores de Xàtiva, 1291-1991,
Diagnóstico y valoración para su rehabilitación”, de Mariano González Baldoví, Jefe del Servicio de
Patrimonio Artístico Mueble de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència (1992).
- Correspondència des de Benidorm adreçada a Pere Maria Orts. Inclou un saluda del regidor de
Cultura, Festes i Joventut, Paco Cebolla i Seguí; una carta d'Antonio Couto de Granja, arxiverbibliotecari municipal; i una carta de Javier Fernández López de Pablo que adjunte una còpia del
seu treball “La Iglesia de San Jaime” (1994).
- Un exemplar de la revista “El diario de Radio Sirena” amb una entrevista a Pere Maria Orts. Dins
hi ha una carta de l'entrevistador Sergi Castillo i Prats (2005).
- Sobre “Escuts Borriana Bechí” amb fotocòpies de documentació sobre l'escut de Borriana i una
fotografia en blanc i negre de la cantonada d'un edifici.
- Sobre “Inventario Documentos Archivo del Reino” amb una carta de Carlos López Rodríguez,
Director de l'Arxiu del Regne de València, que adjunta l'inventari del fons “En Pere Mª Orts i Bosch
del Arxiu del Regne de València” (1997).
- Sobre ”Fernando Bosch o Segarra – Manuel Orts” amb fotocòpies de documentació de l'Archivo
Histórico Nacional i de l'Arxiu del Congrés de Diputats sobre Fernando Bosch i Segarra i altres
familiars polítics.
- Carpeta amb l'escrit de José Gómez Frechina, conservador de pintura del Museo de Bellas Artes
de Valencia “In memoriam. Semblanza científica del profesor Fernando Benito Doménech”, i
reproduccions de diverses obres pictóriques.

Caixa 52
- Sobre “Temas del relato de José en la mitología y en folklore – Fernando Díaz Esteban 1968” amb
fotocòpies d'este article.
- Carpeta amb correspondència del pare Luis López, cura de la Parròquia de Sant Jaume i Santa
Anna de Benidorm, sobre les obres de restauració de la capella dels Dolors amb la què Pere Maria
col·labora. Inclou pressupostos, rebut i una carta adreça a Josefina Orts i Bosch, Cofradía de Ntra.
Sra. de los Dolores, pel grup municipal socialista de Benidorm (2004).
- Sobre “Borriana – Interès” amb correspondència de Norberto Mesado Oliver, Museu Arqueològic
de la Plana Baixa-Borriana, adreçada a Pere Maria Orts (2000).
- Sobre “Gadalest – Benidorm” amb carta de Juan Pedro Martínez Solbes, fotocòpies de
documentació de l'Arxiu de la Casa d'Orduña del Castell de Guadalest. I tres fotocòpies de retalls
del periòdic Opinión amb articles sobre taules de Menorca signats per Vicente Ibáñez Orts (2000).
- Sobre “Noblesa – Fotocòpies Comte de la Romana i Marquesat de Zambrano”, amb fotocòpies de
documents.
- Sobre “Cuadernos para el diálogo – Saó”, amb dos exemplars de Cuadernos para el Diálogo,
número 99 de desembre de 1971 i número extraordinari de febrer de 1972; i un exemplar de Saó,
número 115 de gener de 1989.
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- Sobre “Noblesa – Marco – Borja – Títols” amb informació sobre este dos famílies i
correspondència personal.
- Sobre “Universitat – Estudi General” amb els textos de les ponències del I Congrés
d'Administració Valenciana: De la història a la Modernitat.
- Sobre “Escuts de l'enteixinat del Castell de Burjassot” amb una carta de Santiago López García
adreçada a Pere M. Orts, consultant-li el tema dels escuts. Adjunta material gràfic (2006). I una
convocatòria de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de
Malta (12-01-2007).
- Sobre “Exposición dibujos Barcelona” amb una carta de Adela Espinós Díaz, Conservadora de
Dibujos y Estampas del Museu de Belles Arts de València (2007) i programa d'una exposició i
còpies d'un dibuix.
- Sobre “Sax” amb expedient d'un alumna en pràctiques formatives en el Museu de Belles Arts de
València (2001-2002).
- Sobre amb dos cartes, una carta de Lluís Mesa i Reig i un altra de Josep Tormo Colomina (2009).
- Sobre “Ontinyent – Sueca – Interessant” amb una carta d'Eliseu Climent adjuntant fotocòpia d'un
expedient de l'Ajuntament d'Ontinyent sobre l'aprovació de la seua bandera els anys 80. També hi
ha una “cartilla ganadera” a nom d'Ignacio Orts Salvá de Benidorm de l'any 1959; i un reglament
de règim intern de la Cooperativa del Campo “Unión Cristiana” de Sueca.
- Fotocòpies de l'article “Los García de Loaysa, señores de Petrer (1252-1431) de Gabriel Segura
Herrero i Mª Carmen Rico Navarro, Cronista oficial de la villa de Petrer, aparegut en “Festa”
(2011).
- Acta de creació de l'Associació d'Amics del Museu de Belles Arts de València (2011).
- Carta de la casa de subhastes La Habana de Madrid (2000).
- Sobre “Maella – A. Rafanell – Català modern” amb una separata sobre Mariano Salvador Maella
d'Adela Espinós Díaz; les fotocòpies dels textos d'A. Rafanell “I una minúcia en la història de la
llengua catalana” publicat en “El català modern”; i de “la z llatina i el sufixe -izein dins el català”
d'A. Alcover, publicat en el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (1918).
- Sobre “Noblesa – Santo Cáliz – Orde de SanT Jordi d'Alfama” amb fotocòpies d'una convocatòria
d'Assemblea General i dels estatuts de la Real Hermandad del Santo Cáliz (1999); i fotocòpia de
l'article “La Orden de San Jorge de Alfama, aproximación a su historia” de Regina Sáinz de la Maza
Lasoli, aparegut en l'Anuario de Estudios Medievales (1990).
- Carta de Ferran Arasa i Gil, Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, adreçada
a Pere Mª Orts, adjunta fotocòpia de l'article “L'Hèrcules de la Punta de l'Illa (Cullera, Ribera
Baixa)” de Ferran Arasa publicat en Qulayra 1 (2005).
- Sobre “Família Orduña” amb carta de Juan Pedro Martínez Solbes, Museo Municipal “Casa
Orduña” d'El Castell de Guadalest, que adjunta separata del llibret de festes amb l'article
“Reliquias, relicarios y cartas de hermandad: La Piedad cosificada. Tesoros religiosos de la Familia
Orduña” (2006). I dos fulls solts de documents d'ordes nobiliàries.
- Sobre “Nobleses – Ciutadans – Família Merita” amb un text mecanoscrit sobre la família Merita;
fotocòpia de “Memoria sobre la nobleza valenciana” de José Ros Tamarit (Primer Congreso de
Genealogía y Heráldica. Barcelona, 1929); fotocòpia de un “ Apéndice de Documentos”,
possiblement de l'Arxiu del Regne de València; 4 documents de diferents ordes nobiliàries (20052006).
- Quadern amb la presentació i tasques de l'Institut Internacional d'Estudis Borgians (2002).
- Sobre “Archivo Histórico Nacional – Sección Nobleza – Fotocopias sobre los Castellá y muy
especialmente sobre los March (Señoríos de Beniarjó, Pardines y Bernisa)” amb fotocòpies de
documents de l'Archivo Histórico Nacional i de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
- Sobre “Relleu – Escut” amb una carta d'Alejandro Sendrá Barbe, cronista oficial de Relleu, sobre
l'aprovació de l'escut d'eixa localitat; i una carta de la CAM adreçada a Pere Mª Orts (2002).
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Caixa 53
- Sobre “Vària – Interessant – Mayans – Benidorm” amb anotacions de Pere Mª Orts de
casaments, batejos de l'església de Sant Nicolau; full amb la composició del Patronato Museo de
Bellas Artes San Pio V; fotocòpia de “Les festes” editat per la Comisión de Fiestas Patronales de
Benidorm (1975); tres cartes de Robert Mirelles i Cebrián, Ajuntament d'Ondara (1985-1992);
fotocòpies de correspondència de Gregori Mayans; fotocòpies de tres cartes de R.V. Juchau,
cònsol britànic en Alacant (1979).
- Sobre “Interés – Separates” amb carta de Rose-Marie Speckens, vicedirectora de l'Institut de
Batxillerat de Benidorm (1987); llistat de llibres amb els preus; separates dedicades de “Toponímia
costanera valenciana de 1673” de Jordi Colomina i Castanyer (1991); “La economía municipal de
Alzira a fines del siglo XIV según un libro de cuentas de 1380-1381” de Antoni Furió i Ferran García;
“De la autarquía al intercambio: la historia medieval valenciana entre 1939 y 1989” de Antoni
Furió (1990); “Sigilografía episcopal orcelitana de los siglos XVI y XVII en el Archivo Municipal de
Elche” de Mª Luisa Cabanes Catalá i Ramón Balvaquí Escandell, acompanya carta de Ramón
Balvaquí (1991); “La sociedad rural en la baja edad media” de Antoni Furió i Ferran García-Oliver
(1988).
- Sobre “Família Mayor – Familiar Santo Oficio – Pruebas de limpieza de sangre” amb fotocòpies
de documentació sobre Miguel Mayor i Andrés Juan Mayor, procedent de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó.
- Carpeta “Caballero Illanez Enríquez de Guzmán” amb fotocòpies de l'article “El intendente
andaluz Rodrigo Caballero: su significado y su mandato en Cataluña” de Eduardo Escartín; i notes
documentals i genealògiques, arbres, dels cognoms Illanes i Enríquez de Guzmán fetes per Pere
Mª Orts.
- Sobre “Acadèmia” amb un recull de retalls de periòdics amb notícies sobre l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua (2001-2003), una carta i un telegrama convocant a Pere Mª Orts a un ple
de l'Àcadèmia (2001); i una reproducció en color d'un gravat de la Fábrica de Sederías de Novella
Padre e Hijo de San Felipe, Reino de Valencia.
- Sobre “Ducat de València” amb correspondència de Vicent Soler Marco, Vice-President Primer de
les Corts Valencianes; Vicent Miquel i Diego, Secretari General de l'Ajuntament de València (1994);
Francisco Oltra Climent, Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, amb còpia
d'instància al Ministre de Justícia del Govern Espanyol demanant no es continue concedint el títol
de Duc de València (1994); targeta d'Eliseu Climent adjuntant còpia d'un ofici de Luis Berenguer
Fuster, conseller d'Administració Pública, adreçat a Vicent Soler i Marco, Vice-President Primer de
les Corts Valencianes, amb còpia de les instàncies adreçades per Joan Lerma, President de la
Generalitat Valenciana, a la Casa Real i al Ministeri de Justícia i Interior del Govern Espanyol
demanant no es continue concedint el títol de Duc de València (1994); Recull de premsa amb
notícies sobre la concessió del títol de Duc de València (1994-2007).
- Sobre “Narváez” amb fotocòpia d'una carta del Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Ángel
Acebes Paniagua, adreçada a Carlos González Cepeda, conseller de Justícia i Administracions
públiques de la Generalitat Valenciana, informant sobre l'estat de l procediment administratiu i
judicial sobre la concessió del títol de Duc de València (Madrid, 12 de setembre de 2000).
- Sobre “Papers diversos – Ducat de València” amb carta de Manuel Carrión Gútiez, director
técnico de la Biblioteca Nacional adreçada a Pere Mª Orts, responent a unes consultes i adjuntant
unes fotocòpies (Madrid, 21 de gener de 1994); Fulls del periòdic “Levante” de 15 de març de
1998 amb notícia sobre el títol de duc de València; 2 fotocòpies d'una certificació de defunció de
María Josefa Narváez y Macías, duquessa de València (Càceres, 25 de març de 1994); fotocòpia de
l'esquela de María Josefa Narváez Macías; fotocòpia d'un text mecanoscrit explicatiu del títol de
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ducat de València, història, i raons per a sol·licitar un canvi de denominació; fotocòpia d'un text
mencanoscrit sobre el títol de marquesat d'Alacant; fotocòpia d'una instància sol·licitant carta de
successió del títol de baró de Casablanca; fotocòpies d'una obra de la Biblioteca Nacional de
Espanya, signatura 3-8508; 4 fotocòpies de la portada de l'obra “Los fills de la morat-viva” de
Constantí Llombart (1883); 2 fotocòpies de l'obra “Folleto escrito para justificar que la bandera
que pusieron los moros, para señal, en la torre de Ali-Bufat, no es la Real Bandera del Ejército
Conquistador de Valencia” de D. R. Vives Azpiroz (1882); fotocòpies de vàries obres que fan
referència a la senyera; fotocòpia d'un dibuix de la senyera de València amb anotacions
manuscrites de Pere Mª Orts.
- Sobre “Regalisme – Títols” amb 3 fotocòpies de l'article “Regalismo en el siglo XVI, sus
implicaciones políticas en la Diputación de Valencia” de Pere Mª Orts i Bosch publicades en les
Actes del Primer Congreso de Historia del País Valenciano (1976).
- Sobre “Rat Penat” amb una carta de Maria Mercè Costa Paretas, Directora de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, adreçada a Pere Mª Orts responent a una consulta (Barcelona, 3 de gener de 1985); i 2
fotocòpies d'uns fulls de “Lo Rat-Penat calendari llemosí corresponent al present any 1884... per
En Constantí Llombart.
- Sobre “Declaracions Avui i Tribuna – juliol del 2001, dia 13” amb una nota de Ester Pinter
adreçada a Pere Mª Orts (17-07-2001); i dos fulls del periòdic “Avui” del dia 13 de juliol de 2001
amb l'entrevista “Pere Maria Orts: “La nostra llengua travessa un moment delicadíssim per la
imposició de l'anglès i el castellà”.
- Sobre “Ausiàs March” amb fotocòpies de documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, registres
3.109 i 3.220.
- Sobre “Simancas – Censo 1797 – Quintas” amb 6 reproduccions fotogràfiques del cens i d'una
carta enviada per Pere Maria Orts al director de l'Arxiu General de Simancas (València, 7 de gener
de 1971).
- Sobre “Segells Pla Sur – D'interès” amb 11 fulls de 130 segells de 25 cèntims del Plan Sur de
Valencia. Al primer full té només 77 segells (En total hi ha 1.377 segells); una carta d'Andreu López
i Blasco, conseller de Cultura, Educació i Ciència, adreçada a Pere Mª Orts invitant-lo a formar part
del Patronat del Museu de Sant Pius V de València com a vocal (València, 27 de gener de 1992); 2
fullets amb la progamació d'activitats culturals del mes de febrer de l'any 1993 de l'Ajuntament
d'Alfàs del Pi (Alacant); una adhesiu del Centre d'Informació Juvenil de l'Alfàs del Pi.
- Sobre ”Navidad – Interessant” amb una targeta recordatori del 80 anys i felicitació de Nadal de
Diego Romero Pérez, notari jubilat de Huelva (1992).
- Sobre “Callosa d'En Sarrià” amb una invitació i cartell de l'exposició etnològica “Nosaltres que
varem ser...”; programa i cartell de les IV Jornades Culturals de Callosa d'En Sarrià (18 de març a 12
d'abril de 1995).
- Sobre “Escuts i banderes” amb una carta de Rafael Company i Mateo (València, 23 de gener de
1994); carta de Josep Tormo Colomina amb la què li adjunta documentació que creu li pot ser
d'interès sobre la senyera valenciana (Alcoi, 31 de gener de 1994); fotocòpia de l'expedient sobre
la Bandera Municipal de l'Ajuntament d'Ondara (1993); fotocòpia del text “Escut d'Alcoleja” de
Pere Maria Orts i Bosch (València, 30 de maig de 1993); fotocòpia d'una certificació de la
Secretària-Interventora del l'Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell (Alacant) sobre l'acord
d'enviar l'escut municipal de la Conselleria d'Administració Pública (Benitatxell, 9 de juliol de
1993).
- Sobre “Xàtiva – Interessant” amb una carta de Marià González Baldoví sol·licitant a Pere Maria
Orts ajuda para identificar el titular d'un escut aparegut en l'església de Sant Agustí de Xàtiva.
Acompanya el dibuix de l'escut ([Xàtiva], 15 de maig de 1992).
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- Sobre “D'interès” amb una carta de Marià González Baldoví informant a Pere Maria Orts del
resultat de la seua investigació sobre un escut trobat en l'església de Sant Agustí de Xàtiva.
Adjunta fotocòpies de les referències que cita a la carta (Xàtiva, 11 de juliol de 1992).
- Sobre “D'interès” amb un saluda de José Mª Riaza Ballesteros, consejero delegado de la Editorial
Cuadernos para el Diálogo, S.A., amb el què l'envia un rebut per la compra d'accions de la societat
(Madrid, 13 de juny de 1967); saluda del mateix José Mª Riaza amb què l'envia les accions
adquirides (2 fulls) per Pere Mª Orts (Madrid, 31 de gener de 1969).
- Sobre “Universitat València” amb fotocòpia del procediment contenciós administratiu entre la
Universitat de València i Antonio Llombart Bosch i altres catedràtics i ex-alumnes per la supressió
de la imatge de la Verge de la Sapiencia de l'escut de la Universitat de València (1986).

Caixa 54
- Sobre amb fotocòpies d'un document de l'Arxiu General de Simancas “Discorso sopra le due
montagne di Spadan et di Bernia” (2 còpies); targeta de visita d'Enrique G. de Calderón; ofici de
Juan P. Martínez Solbes, coordinador d'exposicions del Museo Municipal “Casa de Orduña” de
Castell de Guadalest, amb que remetia un llibre i invita a Pere Mª Orts a una exposició (2005); 2
fotocòpies de la pàgina 37 del catàleg de subhastes “El Remate” de juliol de 2014; 2 fulls de “P.M.
Orts, llista de mots”; 3 impressions de fotografies de relleus en fusta amb motius heràldics, que
sembla procedir d'un teginat; impressió de l'article “En lo temps de la Germania. Llegenda negra i
realitat de la matança de moriscos del castell de Polop de la Marina (1521) de Vicent Terol i Reig,
aparegut en la revista Afers números 62-63 (2009).
- Sobre amb fotocòpia d'una nota de Pere Mª Orts adreçada a Agustí Colomer Feràndiz, tècnic de
gestió administrativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, sol·licitant es respecten les
condicions que va posar per a la gravació de l'entrevista dins del marc del conveni amb la
Universitat de València “Documentació audiovisual de la literatura”, adjunta còpia de les
condicions posades per Pere Mª Orts (20 d'octubre de 2005); ofici d'Ascensió Figueres Górriz (AVL)
adreçat a Pere Mª Orts informant que li han remés les seues condicions a la Universitat de
València i que li envia 2 còpies de l'entrevista (València, 20 d'octubre de 2005). Ofici d'Alejandro
Font de Mora Turón, conseller de Cultura, Educació i Esport, adreçat a Pere Mª Orts amb la què
s'adjuntava informació estadística sobre l'ús del valencià (València, 21 d'octubre de 2005). Targeta
de felicitació nadalenca dedicada a Pere Mª Orts, dins d'un sobre amb el segell d”Archivos,
Bibliotecas y Museos Municipales” de València (1986). Sobre adreçat a Josefina Orts i Bosch,
germana de Pere Mª amb l'anotació “Casa que fou dels marquesos de Campo-Fértil i ara és de la
meua germana. Altea Mont-Molar (L'Olla), dins té una fotografia en blanc i negre d'una casa de
camp amb dos plante i dos torres als costats (Fotografia Hermanos Coello d'Altea, agost de 1968).
Correspondència de l'Ajuntament de València amb motiu de la concessió del títol de Fill adoptiu
de la ciutat de València a Pere Mª Orts, inclou 2 oficis de l'Alcaldessa, Rita Barberá Nolla, 2 notes
de protocol, 1 una comunicació oficial de la concessió del títol (2006).
- Sobre amb ofici de l'alcalde de Castelló de la Plana, Alberto Fabra Part, on li agraeix l'assistència a
l'acte d'homenatge dels 75 anys de les Normes de Castelló. Adjunta una fotografia de l'alcalde
amb membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, on no apareix Pere Mª Orts (Castelló de la
Plana, 15 de gener de 2007).
- Ofici de Fransisco Javier Álvarez Pinedo, subdirector de l'Archivo General de Simancas, adreçat a
Pere Mª Orts on diu que adjunta fotocòpies de la Pragmática de los Reyes Católicos (Simancas, 29
d'octubre de 1999).
- Reproducció de la “Pregmática de los impresores, libreros y libros impresa en Valladolid en casa
de Sebastián Martínez el año 1559”. Exemplar número 200, d'una tirada de 251 exemplars feta per
la Llibreria “Berrocal Libros Antiguos” (desembre de 1999).
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- Sobre amb una carta d'Agustí Galiana adreçada a Pere Mª Orts on li diu que adjunta còpia dels
textos del seu avi [Pedro M. Orts Berdín] en “El Comercio de Valencia” dels anys 1879 i 1880.
S'adjunten les transcripcions que li comenta (Vila Joiosa, 4 de gener de 2014).
- Sobre amb una carta de Joaquín Ronda Pérez i Maria Francia Galiana Botella a Pere Mª Orts amb
la que adjunten un text de “El Lliriet de Thous”. Dins del mateix sobre hi ha una unvitació del Real
Estamento Militar del Principado de Gerona – Cofradía de San Jorge; i el menú del casament de
Cándida y Paco (2008).
- Sobre amb la separata de Francisco de Paula Cots Morató “Aproximación a la historia de la
platería portuguesa” de l'obra “Encuentros culturales. Diálogos hispanolusos”.
- Dos carpetes amb fotocòpies de retalls de premsa sobre el nomenament de Pere Mª Orts com
membre d'honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de València. Una de les
carpetes inclou un saluda del President de l'entitat, Salvador Aldana (febrer- abril de 1999).
- Sobre amb una carta d'Armand Picó i Morant adreçada a Pere Mª Orts on li fa unes consultes
sobre un text que li ha enviat Orts per a publicar; adjunta un recull de notícies sobre el seu
nomenament com “persona grata” de Xixona l'any 1984 (Xixona, 3 de maig de 2001).
- Invitació i programa de l'acte institucional commemoratiu de l'aprovació de les “constitucions”
de la Universitat de València – Estudi General, el 30 d'abril de 1999.
- Carta de Vicente Navarro de Luján, Director General del Llibre i Biblioteques de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport, adreçada a Pere Mª Orts amb la què li adjunta les minutes de l'acta de
donació del seus fons bibliogràfics (València, 22 de juny de 2004).
- Ofici de la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ascensió Figueres Górriz, amb el
què tramet la certificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern sobre la realització d'un llibrehomenatge als senyors Pere Mª Orts i Bosch, Ramón Arnau García i Xavier Casp Vercher (València,
26 de setembre de 2005).
- Adhesiu per a la matrícula del cotxe amb el “CAT” feta per Òmnium Cultural.
- Sobre “Pintura” amb 3 retalls de periòdic amb articles sobre la possibilitat de donació de la
col·lecció privada de pintura de Pere Mª Orts al Museu de Belles Arts Sant Pius V (abril de 2004).
- Llistat d'obres d'art i mobiliari donats per Pere Mª Orts a la Generalitat Valenciana (229 pintures,
3 tapissos, 69 objectes, 10 escultures i 9 mobles).
- Nota del director General del Llibre i Biblioteques, Vicente Navarro de Luján, adreçada a Pere Mª
Orts on diu que adjunta un rebut de la seua biblioteca i arxiu personal, donats a la Generalitat
Valenciana i dipositats en la Biblioteca Valenciana. Acompanya el rebut signat pel Vicente Navarro
de Luján (26-28 d'octubre de 2004).
- Proposta de planificació per al transport dels fons bibliogràfics donats per Pere Mª Orts i Bosch a
la Biblioteca Valenciana (València, 25 de juny de 2005).
- Minuta de d'acta de donació de fons bibliogràfics feta per Pere Mª Orts.
- Carpeta de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia amb documentació
relativa a l'acte de recepció com acadèmic d'honor de Pere Mª Orts i Bosch i de clausura del curs
acadèmic 1998-99. Inclou el programa – guió de l'acte, text del discurs de Pere Mª Orts, i retalls de
premsa amb articles o referències a l'acte (22- juny de 1999).
- Sobre amb correspondència i un retall de premsa. Inclou un article breu d'opinió de Jesús Civera
on es menciona a Pere Mª Orts (9 d'octubre de 1996); 4 cartes de Salvador Aldana, Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos de València (València, 11 de gener - 8 de febrer de 1999); 2 cartes de
Manuel Tarancón i Fandos, conseller de Cultura, Educació i Ciència, sobre el Patronat Luis Guarner
(València, 20 de desembre de 1999).
- 1 carta i dos sobres de [Ángel Rigal?] amb retalls de premsa sobre la donació de la col·lecció
d'obres d'art de Pere Mª Orts (2004-2006).
- Carpeta amb retalls de premsa amb articles que fan referència a Pere Mª Orts i Bosch(19982014).
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- 5 exemplars de revistes: 2 exemplars de El diario de Radio Sirena (nº 9 de 11 de febrer i nº 13 de
17 de febrer de 2005); 1 exemplar de Noticias Benidorm (nº 948 de 18 de febrer de 2005); 1
exemplar de El Mirador (nº 228 de 17 de diciembre de 2009); 1 exemplar de El Temps (nº 1.525 de
3 de setembre de 2013).

Caixa 55
- Sobre “Senyera” amb un sobre amb 6 fotografies de escuts amb la senyera en teginats, escut
heràldic i un document notarial; 1 carta de la Casa de Subhastes de Barcelona amb una targeta de
soci (novembre de 1998); una nota amb les dades de contacte de Francesc Torres Faus; i els
Estatuts de la Asociación “La Barqueta” de Benidorm.
- Sobre “Real Senyera i Armes de València” amb una carta del professor del departament
d’Història Medieval de la Universitat de València, Mateu Rodrigo, adreçada a Pere Mª Orts on
informa que ha trobat l’obra de R. Vives Aspiroz sobre el penó de la conquesta en la Biblioteca
Municipal de València i que li envia una fotocòpia; fotocòpies de “La señera de Valencia” de José
María Torres (“Revista de Valencia” (1880-1881) i de “Armas de Valencia” de José Martínez Aloy
(“Almanaque de Las Provincias” para el año 1880); una invitació de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos de València a un acte el dia 22 de juny de 1999 o es farà entrega de la medalla
i diploma d’acadèmic d’honor a Pere Mª Orts.
- Sobre “Rat Penat” amb la fotocòpia de 4 articles de Francesc de P. Bruguera sobre la labor de “Lo
Rat-Penat” amb diferents títols però dins d’una secció titolada “De la posguerra a la transición”,
publicats al periòdic “El País” del 25 al 29 de març de 2005.
- Sobre “Escut de Barcelona” amb 3 fotocòpies de la pàgina 59 d’un catàleg de subastes on apareix
la reproducción de la portada de l’obra “Llanto fúnebre con la que la nobilísima Ciudad de
Barcelona…” de l’any 1689 que s’il·lustra amb l’escut de la ciutat de Barcelona.
- Sobre “Vària – Comprobar y seleccionar” amb un exemplar de [Fulls de comunicació interescolar]
editats pel Secretariat de l’ensenyament de l’idioma amb el patrocini de la Diputació Provincial de
València (febrer de 1973); material del Primer Congreso de Historia del Pais Valenciano organitzat
per la Universidad de Valencia (14-18 d’abril de 1971), inclou el programa, un full d’avisos
d’interés per als congressistes, una invitación a una conferència, i el programa del Concierto
antológico de música valenciana (Col·legi del Corpus Christi, 14 d’abril de 1971); programa d’actes
del cicle de conferències del curs 2001-2002 de l’Asociación Española de Amigos de los Castillos –
Sección Provincial de Valencia; 5 invitacions a actes organitzats per Edicions Tres i Quatre durant
els Trenta Premis Octubre (23 a 27 d’octubre de 2001); 1 invitació a la inauguración de l’exposició
“El primer liberalisme: L’aportació valenciana” el dia 25 d’octubre de 2001 en la Biblioteca
Valenciana.
- Sobre “Arbre, genealogies i documentación sobre noblesa del pintor Josep Recco per a ingressar
a les ordes militars” amb fotocòpies de documentació d’arxiu i 2 arbres genealògics.
- Sobre “Escut Diputació Provincial València” amb dos fotocòpies d’un expedient sobre l’escut de
la Diputació Provincial de València.
- Sobre “Interessant” amb una felicitació nadalenca de Lucía [Lanuza?] (La Nucía, 22 de desembre
de 1986).
- Sobre “Interès” amb una carta de Vicent Guerola Blay adreçada a Pere Mª Orts sol·licitant ajuda
per a identificar l'escut nobiliari. Adjunta 9 reproduccions de l'escut i d'altres i l'esborrany del tex
descriptiu de l'escut (Carcaixent, 2 de gener de 1995); 2 notes de Pere Mª Orts amb noms de
nobles Cerdà, Montortal, Malferit,...; ofici de la directora de la Sección Nobleza de l'ARchivo
Histórico Nacional amb què remet un rebut pel preu d'unes reproduccions (Toledo, 16 de gener de
1997).
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- Sobre “Casuarina – Salamanca” amb una carta de Caludino Rodríguez Barrueco, Instituto de
Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca adreçada a Pere Mª Orts en la què li dóna
informació sobre les casuarines (arbres). Adjunta fotocòpia de part d'un llibre seu sobre casuarines
i d'un article de periòdic (Salamanca, 4 de març de 1996).
- Sobre “Biblioteca Valenciana – Interessant” amb una postal de felicitació nadalenca de Digo
Romero Pérez (1993); una postal nadalenca de Scriptorium, Ediciones Limitadas, S.L. (1993); un
saluda de Mª Violeta Rivera López, Alcaldessa – Presidenta de l'Ajuntament de Calp, en la què
invita a Pere Mª Orts a la presentació del llibre “Historia de Calp”, acompanya un resum del llibre i
programa de l'acte de presentació (Calp, 24 d'abril de 1989); una carta de Bernat Mira Tormo
adreçada a Pere Mª Orts fent indicacions sobre topònims (Benidorm, 29 d'abril de 2005); carta
d'Eliseu Climent adreçada a Per Mª Orts sol·licitant el seu recolzament econòmic per a un projecte
editorial per finançar l'Institut Internacional d'Estudis Borgians (València, 1 de juliol de 2002).
- Sobre “Pragmáticas Felipe II – De gran interès” amb fotocòpies de algunes pragmàtiques reials
impreses procedents de la Biblioteca Nacional d'Espanya (2000).
- Sobre “fotocòpies d'arbres genealògics i memorial de la família Bellvís” amb fotocòpies de
documentació relacionada amb la família Bellvís procedents de l'Arxiu Municipal de Xàtiva.
- Sobre “Baronia d'Alcalalí – Plet” amb fotocòpia de la documentació d'un pleit pel títol de Baró
d'Alcahalí i Mosquera (1998-1999).
- Sobre “Biblioteca – Palau dics de Gandia – València” amb fotocòpia d'un plànol del palau dels
ducs de Gandia, procedent de la Sección Nobleza de l'Archivo Histórico Nacional (Toledo, 13 de
juny de 2001).
- Sobre “Biblioteca” amb 4 sobres dins:
- Sobre “Jurista Pere de Rajadell” amb una carta de Lluís B. Polanco Roig, Departament de
Filologia Catalana de la Universitat de València, amb què remet fotocòpia de l'article
“Pedro de Rajadell y su biblioteca jurídica” de Marina Mitjá (1948); i demana la seua ajuda
per a trobar una obra (València, 16 de gener de 1995).
- Sobre “Bibliografia” amb fotocòpia de referències bibliogràfiques.
- Sobre “Ponències de Carles Llorca i Baus, més Medieval Hispanic Studies de Rita Hamilton
Edited by A.D. Deyermond” amb una carta de Carles Llorca adreçada a Pere Mª Orts amb la
què remet dos ponències seues, “El error sucesivo” i “La insensibilidad, enfermedad de la
esfinge”; una nota d'Antoni Ferrando Francés, Departament de Filologia Catalana de la
Universitat de València, adreçada a Pere Mª Orts amb la que li remet una fotocòpia de
l'article “Historiacl Names and Titles in Curial e Güelfa” de Pamela Waley.
- Sobre “Interessant – Heràldica” amb una carta de Marià Gonzàlez Baldoví adreçada a Pere
Mª Orts en la què li demana ajut per a identificar la família d'un escut d'unes capelles del
presbiteri de l'església de predicadors de Xàtiva. Adjunta fotocòpia de la planta de l'església
i una fotografia en color de l'escut (Xàtiva, 1 de novembre de 1991).
- Sobre “Escut Almassora” amb fotocòpia de l'expedient d'aprovació de l'escut del municipi (19641988).
- Sobre “Mossén Josep Maria Sarrió i Gonçalvo” amb el recordatori de la missa exequial en sufragi
de l'ànima de Mossén Josep Mª Sarrió Gonçalvo, rector de la Parròquia de Sant Pere Màrtir i Sant
Nicolau Bisbe (València, 26 de juliol de 2001), i un sobre amb dos postals i retalls de periòdic (1
article i dos esqueles) sobre la mort del rector (2001).

Caixa 56
- Dos cartes que acompanyaven enviaments de publicacions. Una de Joan Juan Barbarà, President
de l'Associació d'Amics de la Costera – Xàtiva, remetent el butlletí “Papers de la Costera” (Xàtiva,
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28 de febrer de 1982); i l'altra de Joan Ivars Cervera, remetent la revista “Aguaits” (Dénia, 19 de
maig de 1988).
- Sobre “Interès” amb una separata de “The Genoese cartographic tradition amb Christopher
Columbus” de Gaetano Ferro.
- Sobre “Biblioteca” amb fotocòpia de la instància adreçada per Prer Riutort Mestre a la Presidenta
de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sol·licitant l'aprovació del valencià del “Llibre del Poble de
Déu” i demanat ajuda per a la promoció del valencià en l'àmbit eclesiàstic (València, 19 de maig de
2002); nota de Carlos López Rodríguez, director de l'Arxiu del Regne de València, adreçada a Pere
Mª Orts agraint la seua felicitació pel nomenament com nou director de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó. Adjunta el text de la presentació del seu llibre “Patrimonio Regio, orígenes del Mestre
Racional del Reino de València (1998).
- Sobre “Agullent – Bandera” amb una carta d'Ernest Gonzàlez i Pura Pinter adreçada a Pere Mª
Orts amb què li remeten documentació sobre l'aprovació de l'escut d'Agullent (1996).
- Sobre “Interessant” amb una carta de Pere Mª Orts adreçada a Evangelina Rodríguez Cuadros,
Directora General de Patrimoni Cultural Valencià, mostrant la seua preocupació pel grup escultòric
de Sant Martí i el pobre de l'església de Sant Martí de València i per les restauracions que es fan
d'obra pictòrica (València, 18 de gener de 1991). Acompanya la resposta de la directora general
(València, 6 de febrer de 1991).
- Sobre “Interès – Noblesa” amb un ofici de l'Alcalde d'Estivella, Robert Renau, adreçat a Pere Mª
Orts sol·licitant la seua participació en l'Any Cultural dels Joans com a membre de la Comissió
d'Honor. Adjunta la memòria d'actes de l'Any Cultural dels Joans (Estivella, 20 d'octubre de 1998).
- Sobre “Arqueologia” amb fotocòpies de diferents articles i textos sobre arqueologia: “La Torre de
Sant Josep, guía para la visita al monumento” de Lorenzo Abad Casal i Antonio Espionosa Ruiz;
“Los sepulcros turriformes de Daimuz y Villajoyosa: dos monumentos romanos olvidados” de
Lorenzo Abad Casal i Manuel Bendala Galán; la comunicació del XXV Congreso Nacional de
Arqueología “Las rutas culturales guiadas de la vila Joiosa: Ordenanzas, planificación,
infraestructura, desarrollo y análisis de los resultados” de Antonio Espinosa Ruiz; i, del mateix
congrés, “Análisis geométrico de las taulas de Menorca cuyas dimensiones de la piedra capitel
siguen la proporción geométrica” de Vicente Ibáñez Orts.
- Sobre “Pere Orts – El venerable fray Miguel de Arándiga, por Juan Abargues Rico” amb el text “El
venerable fray Miguel de Arándiga” per Juan Abargues Rico; i una fotocòpia de “Misses de Sant
Vicent Ferrer i de la Mare de Déu dels Desamparats”, Arquebisbat de València (1987).
- Sobre “Polop – Benidorm” amb fitxes amb referències històriques, documentals i bibliogràfiques
sobre Polop i Benidorm; inclou transcripcions de documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
- Sobre “Consejo de Aragón – Alacant – Altea” amb fotografies en blanc i negre a partir de
microfilm de documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, lligall 556.
- Sobre amb fotografies en blanc i negre a partir de microfilm de documents de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, lligalls 602 i 673.
- Carpeta “Simancas – Espada i Bèrnia” amb fotocòpies de documents de l'Archivo General de
Simancas.
- Sobre “carta pobla de Benidorm” amb fotografies en blanc i negre a partir de microfilm de
documents de l'Arxiu del Regne de València. També hi ha una carta de Ernesto Hurtado Álvarez
adreçada a Pere Mª Orts informant de les còpies fotogràfiques de documents de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó i de les quals diu li envia còpia (València, 21 de gener de 1978).
- Sobre “Vària” amb una targeta de visita de Jaume Fuster Llorca adreçada a Pere Mª Orts amb
referències de la parla de la zona de Benidorm; i diverses anotacions sobre referències
documentals, històriques, parts de diàlegs en valencià, ...
- Carpeta “Els Morales” amb fotocòpia del full número 20 de segon volum de l'epistolari de Teodor
Llorente; transcripció mecanoscrita d'un document de l'Arxiu del Regne de València; llista amb els
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e-mails corporatius del membres de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de València;
fotocòpia de l'article “La “Senyera” de València”, signat per “Drac-Alat” i publicat en el periòdic “El
Pueblo” el dissabte 17 de març de 1934; fotocòpia de la portada de “Institucions dels furs, y
privilegis del regne de Valencia...” imprès en València per Pedro de Guete en 1580.
- Sobre “Els Borja” amb:
- Un full amb una transcripció d'un document de l'Arxiu del Regne de València, Secció
Bailia, signatura 1.144, que fa referència a l'illa de Benidorm en l'Albufera de València”,
enviada a Pere Mª Orts per un investigador.
- Fotocòpia de les pàgines 77 i 78 de “Bases ideológicas y programa reinvindicativo de la
Germanía” de Vicent Vallés Borrás (Borriana, 1990).
- Còpia per carbó de la transcripció mecanoscrita del document “Capellanía con la
Ynvocación de San Tiago Apostol fundada en dicha Iglesia de Benidorm...”. Acompanya una
fotocòpia de la transcripció.
- Còpia per carbó de la transcripció mecanoscrita d'una instància de José Orts y Orts
adreçada a l'Arquebisbe de València i diligències posteriors (Benidorm, 2 - 29 d'agost de
1860).
- Fotocòpia del document “Relación de las barracas, sitios, y gente que las cubren por el
pertenencient a la villa de Benidorm...”(Benidorm, 6 d'octubre de 1743).
- Fotocòpia del document mecanoscrit “Els Morales” amb referències de documents de
l'Arxiu del Regne de València.
- Fotocòpia de la transcripció mecanoscrita del document de l'Arxiu del Regne de València,
amb signatura: Real 32, fol 26 vº i 27re.
- Fotocòpia del document mecanoscrit “Els Borja (Notes)”.
- Dos sobres “Corona de Aragón – Rollo 1” i “Corona de Aragón – Rollo 2” amb reproduccions
fotogràfiques de documents d'arxiu.
- Sobre “Alcalalí – Nobleza” amb fotocòpies de documentació judicial sobre l'herència del títol de
Baró d'Alcalalí i de Mosquera. Inclou una targeta de visita adreçada a Pere Mª Orts per l'advocat
Joaquín Manglano Puig (2000-2001).
- Lligall “Pere Maria Orts i Bosch – Còpies – Modern” amb:
- Sobre “Escrit dirigit al professor Broseta, que no recorde per què el vaig escriure, ni qui el
va demanar” amb una carta adreçada a Manuel Borseta Pont, com assessor del Consell de
Cultura de l'Ajuntament de València, queixant-se pel projecte que vol promoure
l'Ajuntament de celebració del V Centenari del segle XV valencià (1992 -93).
- Sobre “Esborranys” amb el mecanoscrit original de “l'Alba d'un poble” i una fotocòpia
d'un text mecanoscrit sobre la família Borja.
- Sobre “Manuscrits diversos” amb el text mecanoscrit original de “Els Borja (Notes)”, de
“Regalismo en el siglo XVI. Sus implicaciones políticas en la Diputación de Valencia (Dos
cartas de Vespasiano Gonzaga y Colonna a Felipe II”, comunicació de Prer Mª Orts i Bosch
en el I Congreso de Historia del País Valenciano. La fotocòpia del text llegit per Pere Mª
Orts com a mantenedor de la reina de les festes de Benidorm, Consuelo Moll vives (1972).
Text imprés d'ordinador d'una entrevista feta a Pere Mª Orts per Miquel Alberola.
- Sobre “Notes – Esborrany” amb la fotocòpia del mecanoscrit “País Valencià. Origens,
evolució i personalitat”; el mecanoscrit original del pròleg fet per a la tesis doctral de
Jaume Pastor i Fluixà (València, 21 de setembre de 2004); text mecanoscrit original “l'Escut
de Benifallim” (València, 3 de maig de 1994); fotocòpies dels mecanoscrits de “Toponímia
antiga a la Marina Baixa” (València, 4 de octubre de 1990), “Toponímia antiga a la Marina
Baixa (Aclariments)” (València, 10 de juliol de 1991), “Beatriu Fajardo de Mendoza o
Beatriu Fajardo de Guzmán” (València, 15 d'agost de 1999), “L'Albir i el poble de Sant
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Andreu” (València, 5 de juliol de 1993), i el text del pròleg per a l'obra “Diccionari de
Benidorm” (València, 12 de febrer de 2003).
- Sobre “Pròleg Llucena” amb la fotocòpia del text mecanoscrit del pròleg per a lóbra
“Llucena: una historia de l'Alcalaten, sociedad, poblamiento y territorio” (València, 15 de
març de 2000).
- Sobre “Infant Pere – Programa Festes Benidorm – 1997” amb la fotocòpia del text
mecanoscrit “L'Infant Pere d'Aragó i d'Anjou, segón senyor territorial de Benidorm (13361356)” [els dos últims fulls són mecanoscrits originals] (València, 8 de setembre de 1997).
- Sobre “Xixona – Noblesa” amb fotocòpies dels textos mecanoscrits d'un pròleg i
descripció de cognoms i d'escuts de famílies nobles [de Xixona?] (València, Dijous Sant [12
d'abril] de 2001). A més, la reproducció en color d'un escut nobiliari; i una carta d'Eliseu
Climent, secretari general d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV), adreçada a Pere Mª
Orts sobre l'acte “Homenatge a València” (València, abril de 2001).
- Sobre “Benidorm – Programa Festes 2004 i altres originals” amb els textos mecanoscrits
“Els topónims Piucampana, Tormo i Arabi”, “Els Aragó al Ducat de Gandia i Comtat de
Dénia i els Trastámara al Regne de València” (València, 15 d'agost de 2004), “Els Fajardo i
les seues aliances matrimonials” (València, 15 d'agost de 2003), Questionari del diari
Tribuna Marina Baixa adreçat a Pere Mª Orts amb les respostes d'este (Benidorm, 12
d'agost de 2003), i el pròleg escrit per Pere Mª Orts per a l'obra de María José Muñoz
Peirats [Nobleza valenciana: un paseo por la historia] (València, 27 d'abril de 2004).
- Sobre “Banyeres – Bandera” amb la fotocòpia del text mecanoscrit “La bandera de
Bañeres” (València, 22 de novembre de 1990) i el text mecanoscrit original “L'Ajuntament
de Benidorm entre primeries del segle XVIIIi primeries del XIX” (València, 8 de setembre de
1994).

Caixa 57
- Carpeta “Noblesa – Vària – Fotocòpies Orde de Carles III – AHN” amb fotocòpies de
documentació de l'Archivo Histórico Nacional, Sección “Estado”. A més hi ha una carta del Director
del Museu Sant Pius V de València, [Fernando Benito Doménech] adreçada a Pere Mª Orts
adjuntant unes fotocòpies d'una casa de subhastes (26 d'abril de 2004); un exemplar de
“Hospitalarios: Gaceta de la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España” de desembre
de 2003; fotocòpia de l'article “La sepultura de la familiar Marco bajo la Sacristía de la Capilla de la
Comunión” d' Antonio Damián López Albero (Biar, 1995); fotocòpia de “Grandes familias
biarenses” sobre els Marco (Biar, 1994); i fotocòpia de l'extracte de l'estatut de l'Academia
Valenciana de Genealogía y Heráldica i un full d'adhesió.
- Carpeta amb fotocòpies d'arbres genealògics de diferents famílies valencianes extrets d'alguna
publicació.
- Carpeta amb el text de “Un debat inacabat: el compromís de Casp a través de la història”
d'Antoni Furió.
- Sobre “Algemesí” amb una carta de Joan Girbes Masia, Alcalde d'Algemesí, amb la què remet a
Pere Mª Orts el material informatiu per a fer el nou escut de la ciutat (Notificació de l'acord del ple
de l'Ajuntament, dibuixos de diferents escuts d'ens locals, i fotocòpia de l'obra “El escudo de
armas de Algemesí” de Juan Segura de Lago. Algemesí, 1955 (1986).
- Sobre “La plaça sense nom” amb el text mecanoscrit original del relat [La plaça sense nom], i uns
fulls impresos conservats per Pere Mª Orts per aprofitar-los escrivint pel darrere.
- Sobre “Genealogia Bosch-Lliberós-Martí i altres – Baronia de la Casa Blanca” amb “Árbol para la
rehabilitación del título de Barón de la Casablanca a favor de Dª Amalia Bosch y Lliberós” i altres
notes genealògiques.
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- Sobre amb part d'un text mecanoscrit original i incomplet titolat “Domasos”; i carta de Ferran
Arasa i Gil, Departament de Prehistòria i d'Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de València, en la què li agraix la seua ajuda i adjunta el text del seu article “Escultures
romanes desaparegudes al País Valencià” (València, 16 de maig de 2005).
- Sobre amb les actes originals de les donacions de fons bibliogràfics i obres d'art a la Generalitat
de la Comunitat Valenciana. Signades per Pere Mª Orts i Bosch, Francisco Camps Ortiz i Alejandro
Font de Mora Turón (València, 4 de novembre de 2004). A més un plànol informatiu i un fullet
turístic de la ciutat de Saragossa (cap a 1959-60); reproducció impresa d'una escultura; fotocòpia
de”Alfàs del Pi – Notes”; fotocòpia d'un document de 1761 sobre el marqués de Peñaranda; dos
oficis, un de Concepción Gómez Ocaña, Secretària Autonòmica de Cultura i Política lingüística de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i altre de Fernando Benito Doménech, director del
Museu de Belles Arts Sant Pius V, adreçats a Pere Mª Orts informant-lo que es prorroga l'exposició
de la seua col·lecció (València, 11-12 de setembre de 2006), s'adjunta un acta d'entrega d'una
aquarel·la; fotocòpia del text “Sor Isabel de Villena (Elionor d'Aragó i de Castella)” de Pere Mª Orts
i Bosch.
- Un CD amb la còpia digital del Manuscrit 9750 de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Signatura
Expediente 3427 – 228 arxius – 84,8 Mb.
- Sobre “Vària” amb una carta de l'Associació d'Escritors en llengua Valenciana adreçada a Pere Mª
Orts, que adjunta el “Manifest del ciutadans i ciutadanes sobre la llengua valenciana” dirigit al
govern de la Generalitat (València, 25 de juny de 2001); documentació sobre la sol·licitud de canvi
de denominació del ducat de València (1994); fotocòpia d'un retall del diari Levante de 24
d'octubre de 1994 amb un article de Carles Recio titolat “L'Acadèmic Felip Perles”; Invitació
especial a la consagració episcopal de Jacinto Argaya Goicoechea (València, octubre de 1952); Ofici
de la directora general del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Conselleria de Cultura i Esport, Silvia
Caballer Almela, adreçat a Pere Mª Orts donant-li les gràcies per la seua donació de documents a
l'Arxiu del Regne de València (Valènica, 10 de juny de 2010); Carta de María Teresa Mas (Gran
Enciclopedia de la Región Valenciana) adreçada a Pere Mª Orts sol·licitant la seua col·laboració
sobre les entrades d'uns cognoms valencians (València, 24 d'abril de 1974); full de paper amb una
oració religiosa manuscrita; full de paper amb la silueta de la senyera de la conquesta dibuixada
amb bolígraf roig; Original mecanoscrit i fotocòpia d'una declaració de Pere Mª Orts sobre el
rector José Alba (València, 3 de ferbrer de 2010); Mecanoscrit original de “El terme de Benidorm,
documents” de Pere Mª Orts (València, 28 d'agost de 2010); Text imprés de l'entrevista “Pere
Maria Orts, historiador i col·leccionista d'art”; Una impressió d'una fotografía en blanc i negre amb
el tex manuscrit a llàpis al peu: la foto corresponde al día de la boda de Francisco “El Esquilador” y
Carmen “La Barrera”, ...; Transcripció mecanoscrita del document de l'Arxiu del Regne de València
amb signatura Justícia C. 3760 Mº 9f. 26v.; Dos còpies certificades dels expedients militars
d'Antonio Bosch i de Josef Bosch (Segovia, 27 de juny de 1961); Fotocòpia de “Genealogía de la
Casa de Rojas entre los siglos XVII y XIX (Cádiz – Alicante) y descendientes legítimos de don Alfonso
de Rojas y Pasqual de Bonanza; Fotocòpia de la genealogia dels marquesos de Villores i barons de
Pallàs; Retall del diari “Canfali” de 2 de març de 1991 amb l'article “Hallazgo excepcional en las
excavaciones arqueológicas de “El Fortí” (Vía Focense – Castell d'Olimbroi)” de Josep A. Gisbert; 3
fulls solts (16, 17 i 19) d'un text mecanoscrit originals sobre toponimia valenciana; Fotocòpies i
transcripció d'un document del Duc de Calàbria datat en València el 2 d'abril de 1543; Text de
“Raons per a una reinvindicació: la “Casa Gran” en la història de El Castell de Guadalest i de tots
els valencians” de [Carles Soler i Balaguer]; Carta de Josep Vicent Senabre i Abad sol·licitant ajuda
a Pere Mª Orts sobre l'escut de l'Alqueria d'Aznar; Carpeta “Festes de la Mare de Déu de
l'Assumpció – El Castell de Guadalest – 14 al 17 d'agost de 2006”, que conté un programa, i dos
gravats, un de J. Mª del Valle Bourgon i un altre de [Victoria Febrer]; Impressions de fotografies en
color del panteó de la família Orts en Benidorm; 2 exemplars de la revista “La Plaça” editat pel
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Col·lectiu Nacionalista de Callosa d'en Sarrià; Fotocòpia de l'article “El intendente andaluz Rodrigo
Caballero: su significación y su mandato en Cataluña” de Eduardo Escartin, amb anotacions
manuscrites de Pere Mª Orts; 6 programes de cultes de de l'Església del Temple (19 al 27 de juny
de 1970); “Loores a la Santísima Virgen María” de 9 de juny de 1954, editat per l'Hermandad de la
Purísima Concepción del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
- Sobre “Vària i Taules de Menorca” amb
- un sobre “Estampes i curiositats”, que conté 7 estampetes de sants i verges; 4 rebuts de la
Socuedad Valenciana de Agricultura pel pagament de quotes (1945); una factura de
l'estada de Pere Mª Orts en l'Hotel Nacional de Madrid (maig de 1946); un rebut per
classes particulars d'anglés a domicili (València, febrer de 1948); dos escapularis de la Mare
de Déu del Carme, un d'ells amb una medalleta de la verge del Pilar i del Cor de Jesús.
- Comunicació d'assistència d'Artur Ramon, Col·leccionisme de Barcelona, al XXVII Saló
d'Antiquaris i Art Modern de Barcelona. Adjunta una invitació al Saló (Barcelona, febrer de
2003).
- Comunicació d'assistència de Jorge Portuondo Wakonigg, antiquari JPW de Bilbao, al
XXVII Saló d'Antiquaris i Art Modern de Barcelona. Adjunta una invitació al Saló (Bilbao,
febrer de 2003).
- Postal amb la peça del mes de la casa de col·leccionisme de Barcelona d'Artur Ramon
(Gener de 2003).
- Oferiment de l'obra “Los Manuscritos de Qumrán – Los rollos del Mar Muerto”, enviada
per Referencias Bibliográficas Internacionales (Bilbao, agost de 2002).
- Exemplar número 286 de febrer de 2005 de “Revista de arqueología del siglo XX”, que
conté l'article “Grabados rupestres incisos de carácter geométrico en Menorca” de Vicente
Ibáñez Orts.
- Fotocòpia de l'article “Taulas de Menorca, análisis geométrico” de Vicente Ibáñez Orts,
publicat en el número 209 de setembre de 1998 de “Revista de arqueología”.
- Fotocòpia de l'article “Análisis geométrico de las piedras capitel de las taulas de Menorca
(Monumentos religiosos de la cultura talayótica siglo IV a.C.)” de Vicente Ibáñez Orts,
publicat en Actas del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica i UPC.
- Fullet del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (2002).
- Tres fotocòpies d'articles de Vicente Ibáñez Orts sobre taules de Menorca en la revista
“Tangente”.
- Fotografia de la verge dels Desemparats de València publicada pel diari “Levante” (2010).
- Sobre “Fajardo de Mendoza, Beatriu – Vària” amb una carta de Francisco Amillo Alegre adreçada
a Pere Mª Orts amb què adjunta el text preliminar de l'obra “Beatriu Fajardo de Mendoza i la carta
de poblament de Benidorm (1666)” del mateix Francisco Amillo i amb pròleg de Pere Mª Orts, i un
exemplar editat de l'obra de remés per l'autor a Pere Mª Orts (Benidorm, 19 de gener - 22 de maig
de 2003); “Informe sobre patrimoni documental en valencià custodiat al municipis” elaborat per
Mª Jesús Sarti Martínez, Arxivera de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (València, 4 de maig de
2004); Fotocòpia d'un full de catàleg de casa de subhastes que reprodueix una obra de 1689 amb
l'escut de la ciutat de Barcelona; Fotocòpia d'un document de Torre d'en Domènech (Torre
Endomenech, 23 de setembre de 1876); Fotocòpia de l'article de Jesús Cacho “Sobre la boda real:
de las joyas de Celma al regalo de los Thyssen” (24 de maig de 2004); Fotocòpia del “Diccionari
d'Historiografia Catalana” dirigit per Antoni Simon i Tarrés on hi ha una entrada per a Pere Mª Orts
i Bosch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003); Fullet de l'agenda cultural de l'Ajuntament de la
Vila Joiosa per al mes de març de 2003.
- Sobre “Vària” amb Fotocòpia de la secció “Bústia oberta” del número 61 de la revista “Miramar”,
amb una carta sobre Joaquín Febrer Callís i Amalia Bosch Bosch i el poble de Valldemossa
(Mallorca), escrita per Amparo Febrer Bosch (2004); Fotocòpies d'una relació manuscrita de la
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Arxiu Pere Maria Orts i Bosch

23

BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITIU. Arxiu Pere Maria Orts i Bosch ·
INVENTARI
genealogía “Sánchez”; Carta enviada des del Museu de Belles Arts de Xàtiva de l'Almodí a Pere Mª
Orts (Xàtiva, 22 de setembre de 2004); Carta de Cristina Alarcó Ubach, Servicio de Información
Bibliogràfica de la Biblioteca Nacional d'Espanya, adreçada a Pere Mª Orts responent a una
consulta sobre una obra (Madrid, 8 d'octubre de 2004); Fullet de Sotheby's, de l'Oratori de Sant
Felip Neri i dos més d'exposicions d'art (2004); Fotocòpia de l'article “Notas jurídicas sobre la
controversia catalán/valenciano” de Manuel Alcaraz Ramos; Fotocòpia d'“Informe que emet Josep
Ochoa Monzó, professor de Dret Administratiu de la Universitat d'Alacant, sobre la competència
de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a dictaminar sobre la denominació de la llengua pròpia
de la Comunitat Valenciana, anomenada valencià per l'Estatut d'Autonomia” (Alacant, 17 de
desembre de 2004); Dos fotocòpies de dibuixos de tema religiós.

Caixa 58
- 20 carpetes de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua:
- 1 carpeta de la Secció de Lexicografia amb la necrològica d’Alfred Ayza i Roca; fulls de revisió
de termes de lexicografia dels mesos de març, octubre i novembre de 2012.
- 5 carpetes de la Secció de Documentació Lingüística i Literària:
- Carpeta amb fulls de revisió de termes de lexicografia del mes d’octubre.
- Carpeta amb fulls de revisió de termes de lexicografia.
- Carpeta amb fulls de revisió de termes de lexicografia; i mecanoscrit original del pròleg
escrit per Pere Mª Orts per a un treball d’investigació de José Soler Pérez, Ángela Castillejo
y José Rafael Frías Giménez sobre el Santísimo Cristo del Buen Acierto (València, 29 de
setembre de 2006).
- Carpeta amb fulls de revisió de termes de lexicografia; fotocòpia de “Lemes dubtosos de
la zona castellanoparlant”; dos fotocòpies del text de Pere Mª Orts “Segles XIV, XV i XVI,
documents” (València, 28 d’agost de 2005).
- Carpeta amb fulls de revisió de termes de lexicografia; fotocòpia de “Lemes dubtosos de
la zona castellanoparlant”; fotocòpies d’una pàgina d’un catàleg de casa de subhastes d’un
document posat a la venda per 4.500 euros; i impressió del text d’un correu electrònic amb
una anècdota sobre un exàmen.
- 13 carpetes de la Comissió de Texts Religiosos emprades per a recollir documentació d'interès
per a Pere Mª Orts:
- Carpeta amb recull d’informació sobre documets d’arxiu dels membres de la família
Matoses.
- Carpeta “Rodrigo Caballero Yllanes – Agustina Enríquez de Guzmán y Pinto-Blandon” amb
fotocòpies de llibres i genealogia feta per Pere Mª Orts dels Caballero – Barons de
Casablanca (fotocòpies).
- Carpeta “Pedro Mª Orts – Ignacio Orts y Salvà” amb una fotografia i fotocòpies d’una
notícia breu publicada en el diari “El Luchador” d’Alacant el dia 8 d’agost de 1936 sobre
l’entrega d’objectes incautats per milicians comunistes en casa d’Ignacio Orts Salvà en
Benidorm; fotocòpia de la informació sobre els Salvà en l’obra de Jaume Pastor i Fluixà “Les
baronies de Calp, Benisa, Teulada i Altea; Còpia certificada de la redempció d'un cens sobre
una casa-forn en Benimaclet per Manuel Folch i Mercader, sol·licitada per Pedro María Orts
i Berdín (València, 4 -16 de febrer de 1880); i Còpia certificada de la partida de baptisme de
Pedro José María Epifanio Orts i Berdín, fill de José Orts Torró i Àngela Berdín Llorca, el 7
d'abril de 1839 (Benidorm, 15 - 16 de novembre de 1865).
- Carpeta amb el text original mecanoscrit de “Sor Isabel de Villena (Elionor d'Aragó i de
Castella) de Pere Mª Orts (València, 5 de juny de 2011); i fotocòpia d'un pròleg mecanoscrit
per a l'edició facsímil de la còpia del Llibre dels Feits de l'any 1380 i transcrit per Antoni
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Ferrando i Francés i Vicent Escartí i Soriano, editat per la Universitat de València i
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
- Carpeta amb fotocòpia de la transcripció mecanoscrita d'una instància de José Orts y Orts
adreçada a l'Arquebisbe de València i diligències posteriors (Benidorm, 2 - 29 d'agost de
1860); Dos fotocòpies d'una transcripció d'un document de l'Arxiu del Regne de València,
Secció Bailia, signatura 1.144, que fa referència a l'illa de Benidorm en l'Albufera de
València”, enviada a Pere Mª Orts per un investigador; Tres fotocòpies del document
“Relación de las barracas, sitios, y gente que las cubren por el pertenencient a la villa de
Benidorm...”(Benidorm, 6 d'octubre de 1743).
- Carpeta amb la fotocòpia del text mecanoscrit “Benidorm, notes històriques (segles XIV –
XVI).
- Carpeta amb una fotocòpia d'un text amb notes mecanoscrites sobre la milícia de la
Vilajoisa en el segle XVIII.
- Carpeta amb el text original mecanoscrit i dos fotocòpies de l'acte teatral “La imatge de
Santa Maria del Sofratge aplega a l'església de Sant Jaume i Santa Anna de Benidorm”.
- Carpeta amb l'original mecanoscrit i una fotocòpia d'un pròleg de Pere Mª Orts de l'edició
de les obres del seu avi Pere Mª Orts i Berdín en la revista “Sarrià” (València, 24 de
novembre de 2014).
- Carpeta “Orts – Salvà – Berdín” amb certificacions de baptisme de Pere Mª Orts i Bosch,
Ignacio Orts i Salvá i Josefa Amàlia Orts i Bosch; Certificació de les propietats de Josefa
Salvá Orts; Text manuscrit “Acusación e Informe” de Pere María Orts [i Berdín] (Alacant, 15
de desembre de 1866); Fotocòpia de l'obra impresa “Relación de los méritos, ejercicios
literarios, grados y títulos del bachiller en leyes Don Cristoval Salvá, abogado de los reales
Consejos, y alcaide del castillo de Cabo-negret en el reino de Valencia” de 1825; Expedient
militar de José Ors i Llorca; Certificacions d'estudis en l'Institut Lluis Vives de València;
Expedient militar de José Orts i Torró; i altres certificacions i documentació familiar.
- Carpeta “Privilegios eclesiásticos originales” amb:
- Un privilegi concedit pel papa Lleó XIII a Pedro María Orts y Berdí, Josefa Salvá y
Orts i Ignacio Orts Salvá, per a poder escoltar missa en els oratoris i capelles
privades de les seues residències (Roma, 17 de febrer de 1891). Acompanyen
transcripcions i còpies de peticions sobre este privilegi.
- Concessió de cent dies d'indulgència concedits per Ciriaco María, Cardenal Sancha
y Hervás, Arquebisbe de València, als qui preguen davant un crist de l'oratori privat
de Pere Maria Orts i Berdín en Benidorm (Benisa, 31 de maig de 1895).
- Concessió de quaranta dies d'indulgència concedits per Victoriano Guisasola y
Menéndez, Bisbe d'Osma, als qui preguen davant un crist de l'oratori privat de Pere
Maria Orts i Berdín en Benidorm (Burgo de Osma, 31 de desembre de 1895).
- Concessió de quaranta dies d'indulgència concedits per Pedro Rocamora y García,
Bisbe de Tortosa, als qui preguen davant un crist de l'oratori privat de Pere Maria
Orts i Berdín en Benidorm (Tortosa, 2 d'agost de 1897).
- Concessió de cent dies d'indulgència concedits per Ciriaco María, Cardenal Sancha
y Hervás, Arquebisbe de València, als qui escolten missa i preguen per l'ànima del
difunt Pere Maria Orts i Berdín (València, 15 de gener de 1898).
- Certificació de l'Arquebisbat de València de la concessió del permís per a celebrar
missa durant 10 anys en el panteó de la família Orts Salvá en el cementeri de
Benidorm (València, 12 de juliol de 1901).
- Carpeta “Privilegios eclesiásticos fotocopias” amb:
- Fotocòpies dels privilegis eclesiàstics descrits en la carpeta anterior.
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- Rebut de José Mª Arcos, Secretari de l'Arquebisbat de València per l'expedició de
certificació de llicència de capella pública en el panteó de la família de Josefa Salvá
en en cementeri de Benidorm (València, 8 de juny de 1901).
- Certificació de l'Arquebisbat de València de la concessió del permís per a celebrar
missa durant 12 anys en l'oratori privat en una casa de camp en el terme municipal
de Benidorm a petició de Pedro María Orts y Berdín(València, 17 de febrer de
1892).
- Dos comptes de plats i figures de ceràmica de la casa d'antiguitats de Madrid de
Luis Codosero.
- Fotocòpia d'una fotografia del nínxol de José María Cucaló y Gozalbo, Baró de
Terrateig i Càrcer, i fotocòpia del detall de l'escut que hi apareix amb notes de Pere
Mª Orts.
- Carpeta amb dos fotocòpies de l'article de Pere Mª Orts i Bosch “Margarida o Isabel. Dos
noms per a una mateixa filla il·legítima de l'emperador Carles d'Àustria” publicat en la
revista Afers nº 71-72 de 2012. També fotocòpia d'una notícia publicada en el diari “El
Luchador” d'Alacant el 8 d'agost de 1936 titolat “Entrega de varios objetos”.
- Carpeta “Orts i Salvà” amb:
- Tres arbres genealògics, un que mostra l'emparentament familiar entre Ignacio
Salvá y Cruañes i sant Vicent Ferrer, un altre entre Ignacio Salvá y Cruañes i els Orts i
Bosch, i un altre de la família Bosch.
- Un arbre genealògic de la família de Rodrigo Caballero Yllanes.
- Fotocòpia d'una certificació de la concessió de la Cruz de Caballero de la Real
Orden de Isabel la Católica a Ignacio Salvá en l'any 1855 (Madrid, 27 de desembre
de 1958).
- Dos fotocòpies d'una certificació de la concessió de de “Bandolera de menor edad
del Cuerpo de Guardias de Su Majestad” a Maximiano i José, fills de Manuel Orts ,
Tenient retirat de l'exèrcit, l'any 1828 (Segovia, 1 de juny de 1959).
- Fotocòpia de la transcripció d'un document de l'Arxiu del Regne de València sobre
la venda d'una ploma d'escriure a Jaume del Orts, veí de la Vila-joiosa (27 d'agost de
1498).
- Tres fotocòpies de l'entrada del cognom Salvà en l'obra de Jaume Pastor i Fluixà
“Les baronies de Calp, Benissa, Teulada i Altea”.
- Carpeta “Bosch-Lliberos-Martí – Caballero Enríquez de Guzmán” amb:
- Ofici del General de E.M. Secretari General adreçat a Pere Mª Orts i Bosch on li diu
que remet còpia certificada dels full de serveis d'Antonio y José Bosch i
documentació de Félix Lliberos y Camilleri (Madrid, 1 d'agost de 1961).
- Arbres genealògics de Juan Caballero Enriquez de Guzmán i de María Raimunda
del Fin Rodríguez, i un índex de documents.
- Arbre genealògic de la família Lliberós.
- 4 fotocòpies de notes mecanoscrites sobre la família Lliberós-Bosch-Orts-Salvá,
amb còpies de documents.
- Carta de Lola Carbonell Beviá adreçada a Pere Mª Orts. Adjunta un qüestionari
d'entrevista per al diari “Nociticas Benidorm” i el seu curriculum vitae (Benidorm, 22 de
novembre de 2006).

Caixa 59
- Carpeta de l'AVL amb:
- Text de presentació de l'Atles Toponímic Valencià.
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- Fulls amb termes lèxics [per al Diccionari Normatiu Valencià de l'AVL] amb anotacions de
Pere Mª Orts.
- Carpeta de l'AVL amb:
- Fulls amb termes lèxics [per al Diccionari Normatiu Valencià de l'AVL] amb anotacions de
Pere Mª Orts.
- Fulls de valoració dels treballs presentats a les beques d'investigació lingüística sobre el
valencià de l'AVL, amb anotacions de les valoracions de Pere Mª Orts
- Carpeta de l'AVL amb:
- Fulls amb termes lèxics [per al Diccionari Normatiu Valencià de l'AVL] amb anotacions de
Pere Mª Orts.
- Fotocòpia de “Tractament de les formes secundàries en diversos reculls lexicogràfics”.
- Fotocòpia de “Propostes de definició de 'valencià' i les altres varietats de l'idioma
admeses per la Comissió del DNV”.
- Fotocòpia de “Proposta de redacció completa dels articles 'català' i 'valencià' que
presenta Rafael Alemany a la Secció de Lexicografia (23/04/2008), com a complement dels
acords presos per la Comissió del DNV (14/04/2008)”.
- Fotocòpia de “Definicions de Valencià i altres varietats lingüístiques”.
- Tres fotocòpies d'un full informatiu del Monestir de Sant Jeroni de Cotalba.
- Carpeta “Escrits diferents. Res de la família” amb:
- Sobre amb 6 fotografies en blanc i negre de la casa de camp propietat de la família de
Pere Mª Orts en Benidorm; una fotografia en color d'una xiqueta vestida de comunió.
- Dos cartes de Manuel Cerdà, director de la edició de la “Gran Enciclopedia de la
Comunidad Valenciana”, adreçades a Pere Mª Orts on informa de la intenció de reeditar
l'obra “Gran Enciclopedia de la Región Valenciana” (1973-1977) i li consulta si vol participar
en l'actualització de les entrades que ell va elaborar. Adjunta llistat de les entrades
(València, 7 – 23 de juliol de 2004).
- Fotocòpia a color d'un ofici de la presidenta de l'AVL, Ascensió Figueres Górriz, adreçat a
Vicent Raga, Editorial Irta, comunicant-li l'autorització de la Junta de Govern de l'AVL a
reproduir uns textos de Pere Mª Orts en una publicació (València, 17 de juliol de 2008).
- Fotocòpia d'una instància de Pere Mª Orts i Bosch adreçada a l'alcaldessa de la ciutat de
València, Rita Barberá Nolla, manifestant la seua adhesió a la sol·licitud de l'Ajuntament de
l'Alfàs del Pi de denominar un carrer o plaça de la ciutat de València amb el nom de Pascual
Baldó Orozco (València, 25 de maig de 2008).
- Dos fotocòpies del pròleg de l'obra “La llum de l'illa” (València, 29 de setembre de 2008).
- Mecanoscrit original de “Reial Col·legi de les Escoles Pies” de Pere Mª Orts i Bosch
(València, 3 de maig de 2009).
- Fotocòpia de dos ressenyes mecanoscrites de dos obres de M. Carmen Zaragoza Soriano i
Francisco Moncada Carrasco.
- Text del “Te deum” en valencià enviat per Josep Vicent Martínez Carboneres [als
acadèmics de l'AVL] per al seu estudi (Alberic, 9 d'octubre de 2005 – 27 de desembre de
2006).
- Dos fotocòpies de la pàgina 68 d'un catàleg de casa de subhastes.
- Sobre “Proves de frei Josep Blanch – Montesa” amb fotocòpies de l'expedient “Informaciones de
don Josef Blanch y Sebastià, natural de la villa de Benicarló, Reino de Valencia, para el hábito de
frayle clérigo de la Orden de Montesa” (1773).
- Sobre “Inventari del fons Pere Maria Orts i Bosch – Arxiu del Regne. Incrementat a posteriori”
amb una còpia per paper carbó de “Acta de entrega de fondos documentales al Archivo del Reino
de Valencia, donados por el Ilmo. Sr. D. Pedro María Orts y Bosch”, inclou inventari de documents
donats (València, 16 de desembre de 1984); fotocòpia de “Inventario del Fondo Pedro Mª Orts” de
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l'Arxiu del Regne de València (1986); fotocòpia d'un annexe a la donació (València, 15 d'octubre de
1986).
- Sobre “Canfali – Las casas Benidorm” amb:
- Un exemplar complet de “Canfali. Periódico independiente de la Marina Baixa” del dijous
1 d'agost de 2002 amb l'article “Las casas del Senyoret y del Práctico: la 'Magia' en peligro”;
i uns fulls de l'exemplar de dissabte 28 de setembre de 2002 amb l'article “La joya de la
corona” sobre la casa familiar dels Orts en Benidorm.
- Carta de l'Institut d'Ensenyament Secundari “Pere Maria Orts i Bosch” d'agraïment per
donació de llibres i felicitació pel nomenament com acadèmic (Benidorm, 29 de juny de
2001).
- Carta de José Moltó Calatayud, president del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de
Valencia, adreçada a Pere Mª Orts felicitant-lo pel seu nomenament com acadèmic
(València, 9 de juliol de 2001).
- Telegrama de Rita Barberá Nolla, alcaldessa de València, felicitant a Pere Mª Orts pel seu
nomenament com acadèmic (València, 30 de juliol de 2001).
- Saluda i invitació als XLVIII Jocs Florals de la Vila de Nules de l'alcalde de Nules a Pere Mª
Orts (octubre de 2001).
- Programa d'activitats del XXVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Cronistas
Oficiales, enviat pel Cronista Oficial de la Villa de Altea (Altea, 10 d'octubre de 2002).
- Fotocòpia de l'article “Sobre l'ascendència montañesina de la talla de la Mare de Déu de
la Cabeça (Burjassot)” de Albert Ferrer Orts.
- Guia comercial amb plànol de l'Alfàs del Pi (1992).
- Programa del 2º Festival “Mozartmanía” Orquestas jóvenes de la Comunidad Valenciana
en l'Alfàs del Pi (desembre de 1992).
- Carpeteta amb correspondència trobada entre les revistes i periòdics donats per Pere Mª Orts,
invitacions a subhastes, exposicions i actes dels anys 2000 i 2004.
- Carpeteta amb ordes de puja de subhastes (1999-2001).
- Targeta de visita d'Antoni Ferrando i Francés (Universitat de València) que acompanyava
l'enviament de dos números de la revista “Caplletra”.
- Carpeteta amb material gràfic:
- Gravat de la porta de l'església d'Andilla fet per Juan Chorro Solbes i emprat com a
felicitació nadalenca de l'any 1967.
- Reproducció d'un dibuix d'una llagosta fet per Albrecht Dürer.
- Dibuix amb cera blava d'un paisatge.

Caixa 60
- Carpeta de la Generalitat Valenciana amb:
- DOGV de dimecres 9 d'octubre de 1996 amb el Decret 17/1996 pel qual s'otorga al Sr.
Pere Maria Orts i Bosch el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana. Retalls de
premsa sobre la concessió del premi i el detall de Pere Mª Orts de comprar una pintura de
Palomino amb els diners del premi per a donar-lo al Museu de Belles Arts de València.
Rebut de Eufemio Díez Monsalve, antiquari de Madrid per la compra de la pintura de
Antonio Acisclo Palomino. Carta del director del Museu de Belles Arts comunicant a Pere
Mª Orts l'acceptació de la donació de la pintura de Palomino. Acta d'entrega original de la
donació a la Generalitat Valenciana de la pintura de Palomino, signat per Pere Mª Orts i
Eduardo Zaplana (1996).
- Documentació relativa a l'Institut d'Ensenyament Secundari “Pere Mª Orts i Bosch” de
Benidorm. Factures d'enviaments de llibres per a la biblioteca del centre. Fotografies de
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l'acte d'inauguració d'un bust de Pere Mª Orts en l'Institut. Retalls de diaris. Cartes
d'agraïment i felicitació (1997-1998).
- Carpeta amb:
- Ofici de Juan Manuel Cabot Saval, secretari primer de les Corts Valencianes, adreçat a
Pere Mª Orts comunicant-li que les Corts han resolt elegir-lo com membre de l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua (València, 15 de juny de 2001).
- Característiques del logotip i marca corporativa de l'AVL (València, 5 de novembre de
2001).
- Proposta de dietes i indemnitzacions provisionals de l'AVL (octubre de 2001).
- Proposta de Projecte de Reglament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
Impresa i en disquet de 1,44 Mb (novembre de 2001).
- Cartes de felicitació pel nomenament com acadèmic de l'AVL de Pere Mª Orts:
- Cinto Llorca Lloret (Benidorm, 15 de juny de 2001).
- Pedro Orts, metge (Alacant, 15 de juny de 2001).
- Santiago Grisolía, president del Consell Valencià de Cultura (València, 18 de juny
de 2001).
- Bernabé Marí i Soucase, vicerector de Promoció Lingüística de la Universitat
Politècnica de València, en nom del rector Justo Nieto Nieto (València, 21 de juny de
2001).
- Francesc de Paula Momblanch i García, president de l'Associación de Cronistas
Oficiales del Reino de Valencia (València, 21 de juny de 2001).
- Vicente Pérez Devesa, alcalde de Benidorm ([Benidorm], 21 de juny de 2001).
- Catalina Escuín Palop, lletrada major de les Corts Valencianes (València, 25 de juny
de 2001).
- Retall del diari Levante de 1 d'agost de 2001 amb l'article “La AVL elige su directiva por
unanimidad pero Figueres no logra el apoyo de todos”
- Capeteta amb documents de l'AVL:
- Ordre del dia de la sessió de 15 d'octubre de 2001 (València, 3 d'octubre de 2001).
- Model de fitxa per a prendre les dades dels acadèmics.
- Full amb l'e-mail de la biblioteca de l'AVL i la seua adreça postal.
- Declaració del Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre el projecte de
currículums escolars de Valencià, Llengua i Literatura per a l'ESO i el Batxillerat, de
la Conselleria de Cultura i Educació (València, 15 d'octubre de 2001).
- Consideracions sobre l'estructura de l'AVL.
- Proposta sobre l'estructura interna de l'Acadèmia.
- Invitació de l'alcaldessa de València, Rita Barberá Nolla, a la presentació d'un llibre
(València, juliol de 2001).
- Quatre cartes de diferents confraries adreçades a Josefina i Pere Mª Orts i Bosch invitantlos a diferents actes de la Setmana Santa de Benidorm de l'any 1999.
- Recull de premsa amb articles sobre Pere Mª Orts o què el mencionen (1974-2014).
- Documentació de la XXIII edició dels Premios Llama Rotaria 2006, concedits pel Rotary Club de
Valencia. Inclou el programa dels premis, fitxes personals dels guardonats, el menú, i un retall de
“Foro rotario” de maig de 2007 amb la notícia de l'entrega dels premis (2007).
- Sobre enviat des de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Conselleria de
Cultura i Esport, que conté un ofici de Francisca Cerdà Vara, Cap del Servici de Patrimoni
Bibliogràfic, adreçat a Pere Mª Orts amb el què adjunta un inventari de les seues obres donades a
la Biblioteca Valenciana (València, 21 de setembre de 2009).
- Documentació sobre el patrocini i compra de l'edició facsímil de l'obra “Speculum animae” editat
per Edilán (1991-1992).
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- Carta de Vicent Raga adreçada a Pere Mª Orts i Bosch (València, 21 d'abril de 1992).
- Carta de [sant] Vicent Ferrer i Miquel adreçada a Joan Fuster i Ortells amb un full fotocopiat amb
una carta oberta a la bona gent de la Comunitat Valenciana (1992?).
- Documentació apareguda entre els llibres donats per Pere Mª Orts a la Biblioteca Valenciana:
- Arbre genealògic del llinatge Salvà.
- Carta de José Ignacio del Moral Gil adreçada a Pere Mª Orts.
- Dos notetes de Pere Mª Orts.
- Fullet i entrada d'un espectacle de llum i so en el palau reial de Madrid (1961).
- Programa de cants eucarístics.
- Invitació a l'exposició “Retrat del passat. La Col·lecció de fotografies del Museu Frederic
Marès” (Barcelona, maig de 2003).
- Dos estampetes, una de Nª Sª de Sales i altra del beat Pio X.
- Recordatori de la restauració de la capella de la verge del Sufragi de Benidorm (Benidorm,
12 de novembre de 1983).
- Dos felicitacions nadalenques d'antiquaris de Madrid (1999).
- “Genealogia de la Família Borja” publicada per Edicions 3 i 4.
- Publicació “¿Qué es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero?” (1957).

Caixa 61
- Fotocòpia del treball mecanoscrit “Calixt III. Estudi històric” de Teresa Guitart Palop i Josep
Almendros Garci-Caballero.
- Fotocòpia de l'obra “Derechos legítimos de Sueca a las tierras limítrofes a la Albufera, lindantes
con su término municipal, detentadas por Valencia; y consecuencias lógicas que de tales derechos
derivan” de R. P. Fr. Amado C. Burguera y Serrano (1923).
- Còpia impresa de “Zoné. Versos de sus Adoradores y Versos Profanos” de Carmen Benítez
Campos (València, juny de 1955).
- Carta d'Agustín Rubio Vela adreçada a Pere Mª Orts. Adjunta transcripcions de documents de
l'ARV. (València, 14 de juny de 1996).
- Fotocòpia de l'expediente “Copia letra del Proceso original de las pruebas de legitimidad, vida,
reputación y costumbres del caballero don Ignacio Vidal, caballero natural de la ciudad de
Valencia...” de l'Archivo Histórico Nacional.
- Sobre amb fotocòpies de documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
- Fotocòpies i transcripcions de documents de l'Arxiu Secret del Vaticà.
- Fotocòpia de l'obra “Las casonas solariegas. Discurso leído para su ingreso en la Academia de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia” del Barón de San Petrillo, 1940.
- Programa i entrada del concert extraordinari de Nadal de l'Orfeón Universitario de Valencia.
Teatre Principal de València, 23 de desembre de 1968.
- Catàleg “Exposición de fotografías de la obra píctórica de Ribera” del Círculo de Bellas Artes de
Valencia, amb commemoració del III centenari de la seua mort (1953).
- Fullet publicitari de la publicació de les obres d'Azorín (1943).
- Carpeta amb l'obra “Gramática latina” [Pamplona, 1940?], sense cobertes.
- Fullet “Consejos a los abogados de España y bendición apostólica de S.S. el Papa Pio XII con
motivo del III Congreso Nacional de la Abogacía celebrado en Valencia en junio de 1954”.
- Catàleg de la 1ª Exposición Bienal Hispano-Americana de Arte, 1951-1952.
- Catàleg “Exposición en homenaje a Ramón Stolz patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de
Valencia con la cooperación del Círculo de Bellas Artes. Del 13 al 24 de diciembre de 1959”.
- “La exposición vicentina en el Real Convento de Santo Domingo” de Francisco de P. Momblanch y
Gonzálbez, 1955.
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- “Inventario de los cuadros pictóricos existentes en el palacio de la Excelentísima Diputación
Provincial de Alicante”, 1956.

Caixa 62
- 3 carpetes amb material d'estudi de Pere Mª Orts:
- Carpeta “Estructura econòmica” amb temes 1 a 6 d'Estructura econòmica, i 1 a 52 de
Geografia econòmica. Originals mecanoscrits i còpies de paper carbó mecanoscrites. Els
fulls estan cunyats amb el membret de l'“Instituto Jurídico de Preparación Profesional” de
Madrid.
- Carpeta “Economía” amb els temes 1, 7, 13 i 19 d'Economia; 24, 28 i 30 d'Hisenda; i 6 a 31
d'Economia política i Hisenda Pública. Originals mecanoscrits i còpies de mecanoscrits. Els
fulls estan cunyats amb el membret de l'“Instituto Jurídico de Preparación Profesional” de
Madrid.
- Carpeta “Internacional P. y Privado” amb els temes 1 a 9, i 19 a 51 de Dret Internacional
Públic. Originals mecanoscrits i còpies de mecanoscrits. Els fulls estan cunyats amb el
membret de l'“Instituto Jurídico de Preparación Profesional” de Madrid.

Caixa 63
- 3 carpetes amb material d'estudi de Pere Mª Orts:
- Carpeta “Composición española” amb temes 1 a 30 de Composició Espanyola; i 1 a 53 de
Dret Polític. Originals mecanoscrits i còpies de paper carbó mecanoscrites. Alguns fulls
estan cunyats amb el membret de l'“Instituto Jurídico de Preparación Profesional” de
Madrid.
- Carpeta “D. Internacional - Privado” amb els temes 1 a 18 de Dret Internacional Públic; i 2
a 37 de Dret Internacional Privat. Originals mecanoscrits i còpies de mecanoscrits. Els fulls
estan cunyats amb el membret de l'“Instituto Jurídico de Preparación Profesional” de
Madrid.
- Carpeta “Historia” amb els temes 1 a 42 d'Història. Originals mecanoscrits i còpies de
mecanoscrits.
- “Programa para el ingreso en la Escuela Diplomática”, 1947.
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