BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITIU

ARCHIVO
ROSA ARMIÑANA
NAVARRETE
INVENTARIO

BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITIU. Archivo Rosa Armiñana
Navarrete · INVENTARIO

INVENTARIO 

Rosa Armiñana Navarrete
(Valencia, 6 de febrero de 1918 – Valencia, 28 de diciembre de
2008)

Escritora, folclorista y maestra de valenciano
Perfil biográfico
La dedicación cultural de Rosa comienza en plena madurez, en 1970, cuando inició
estudios de valenciano en los cursos de lengua de la sociedad Lo Rat Penat de
Valencia. Pronto pasó a formar parte del equipo de profesores de la entidad y a
impartir docencia. Se especializó en los cursos dirigidos a niños.
En 1974 comenzó a dar cursos de valenciano en diversos colegios de la ciudad de
Valencia, como profesora del Ayuntamiento de la ciudad, hasta el año 1983.
De 1975 a 1980 fue la directora de los cursos orales y por correspondencia de Lo Rat
Penat. Finalmente tuvo que abandonar la entidad debido a su fidelidad a las
prescripciones lingüísticas de las Normas de Castellón de 1932.
En 1980 participó en la refundación como entidad privada del Instituto de Estudios
Valencianos, donde coordinó los cursos de valenciano orales y por correspondencia.
Tuvo un papel activo como escritora y mantenedora en valenciano en varios actos
de la Junta Central Fallera de Valencia.
Una parte importante de sus escritos no ha sido publicada. Su aportación
fundamental a la enseñanza del valenciano es la obra Arrels: llibre d’ensenyança
elemental de llengua valenciana, publicada en 1978.

Qué fondo se conserva
El fondo está formado por documentación personal de la escritora. La
documentación se encuentra instalada en 24 cajas de archivo.
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Importancia del fondo
Se trata de documentación relevante para el estudio de la enseñanza del valenciano
en la ciudad de Valencia desde la época previa a la Transición hasta los años
ochenta, y del uso del valenciano en la fiesta fallera de la ciudad.

Cómo ha ingresado
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2011, de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte por la
que se acepta la donación efectuada por Isabel Renovell Sanz, Vicente Renovell Sanz, José
Renovell Sanz y Ricardo Renovell Sanz de un conjunto de fondos documentales y bibliográficos de
Rosa Armiñana Navarrete. [2011/12027]

Condiciones de acceso
Se permite la consulta de la documentación con finalidades de investigación
histórica y cultural. Normativa general de acceso y uso de la Biblioteca Valenciana.

Instrumentos de descripción
 Inventario
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CAIXA 1
- Esborrany del poema “El Portal de Valldigna a València”. s/d. 2 fulls grapats.
- “28 treballs ‘meus’ enviats a la crítica de: Lluís Maria Mesa i Reig, Carles Recio Alfaro i Gil Manuel
Hernández, tots membres de l’Institut d’Estudis Valencians”. 1992-01-05. 1 full solt.
- Poema “Tots a l’entorn de ‘Lo Rat Penat’”, premiat en els XC Jocs Florals de l’any 1973. 1973. 3
fulls grapats, el primer d’ells amb esborranys de dedicatòries.
- Poema “Tots a l’entorn de ‘Lo Rat Penat’”, presentat al XVI Concurs Infantil de Lectura i IX
d’Escriptura en Llengua Valenciana. 1972, juny. 1 full solt.
- Documents de la participació de Rosa Armiñana en el VIII Certamen Literari de l’Ateneu Mercantil
d’Onda l’any 1973. 8 fulls grapats.
- Poema “Tots a l’entorn de ‘Lo Rat Penat’”, presentat al XC Jocs Florals de Lo Rat Penat optant al
Premi Jaume I. 1973. 4 fulls grapats.
- “Un conte curtet”, presentat al XCI Jocs Florals de Lo Rat Penat, optant al Premi Aplec de Contes.
1974. 6 fulls grapats.
- Poema “Del llibre de Job...”, presentat al XCI Jocs Florals de Lo Rat Penat, optant al Premi Viola
d’Or. 1974-09-13, València. 6 fulls grapats.
- Poema “Ànima i cos...” presentat al XCI Jocs Florals de Lo Rat Penat, optant al Premi Viola d’Or.
1974. 4 fulls grapats.
- Poema “I després de Déu...l’home! presentat al VIII Jocs Florals de la Fonte de la Figuera, optant
al Premi Flor Natural. 1974-07-sd. 7 fulls grapats + un retall de premsa adherit.
- Esborranys d’escena de teatre per a xiquets. 1974. 5 fulls grapats.
- Poema “Amor!...” presentat al XCI Jocs Florals de Lo Rat Penat. 1974. 3 fulls grapats.
- 2 còpies d’un poema dedicat a Agnés Molés Pellicer en el dia del seu homenatge. 1983-06-22,
València. 2 fulls solts.
- Còpia del poema “... Que mestra de xiquets sóc!”. 1983-10, València. 2 fulls solts.
- Poema “Ai! Beneitet, beneitet!” presentat al IV Concurs de poesia per a infants de la Junta
Central Fallera. 1976, València. 7 fulls grapats.
- Poema “Cant a Valéncia” dedicat a Adolf Gisbert i Oltra. 1978-06-18, València. 1 full solt.
- Text “Homenatge a la joventut” presentat al Concurs Literari de les Aules de la Tercera Edat de
l’any 1985. Una anotació indica que es dugué el primer premi. 1985-06-20, València. 4 fulls.
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- Poema “Pau sempre. Per sempre pau!” presentat al Concurs Literari de les Aules de la Tercera
Edat de l’any 1986. Una anotació indica que es dugué el primer premi. 1986-05-sd, València. 3 fulls
grapats.
- Text “La joventut tot ho venç” presentat al Concurs Literari de les Aules de la Tercera Edat de
l’any 1985. Una anotació indica que tingué menció honorífica. 1985-06-20, València. 3 fulls
grapats.
- Text “Una pau que mai no arriba” presentat al Concurs Literari de les Aules de la Tercera Edat de
l’any 1986. Una anotació indica que es dugué el primer premi. 1986, València. 2 fulls grapats.
- Poema “Jo sí crec haver complit”. 1980-03-10, València. 2 fulls.
- Poema “En la creu clavats estem”. Sense data. 1 full.
- Poema “Busquem la pols...”. 1975-02-07, València. 2 fulls.
- Retal de premsa amb les bases dels VI Jocs Florals de la vila de Benissa i el poema “Fer de l’amor
un cant?”. 1975-04-03, València. 4 fulls.
- Esborrany del poema “Ànima i cos...”. 1975-sm-sd, València. 2 fulls.
- Poema “Rendim-nos a l’amor!”. 1975-05-16, València. 3 fulls.
- Poema “malaltia de la mort” / “Epíleg” (és el mateix poema però amb diferent títol). 1980-07-13,
València. 2 fulls.
- Poema “Un diumenge a Oliva”. 1972-11-27, València. 2 fulls.
- Full introductori del poema “Noces d’amargor”, presentat als VI Jocs Florals de la vila de Benissa.
[1975]. 1 full solt.
- Esborrany del poema “Noces d’amargor”. 1975. 1 full.
- Poema “Un dia de recreació al camp”. 1973-06-11, València. 1 full.
- Esborrany del poema “Vagueries amb lligament o formositat insensible”. 1975-sm-sd. 2 fulls.
- Esborrany del poema “Semblances”. 1974-08-28, València. 3 fulls.
- Poema “Que m’ajude déu. Amén”. 1981-08-21, València. 1 full.
- ‘Primer intent’ del poema “Amor!”. 1974-03-25, València. 2 fulls.
- Poema “Una estoreta velleta”. Sense data. 1 full.
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- Poema “¡Que unclús de ‘nóvia’ parlen!”. Sense data. 1 full.
- “Les falles fa cent anys”, 2 còpies del text amb correccions. [1996]. 4 fulls.
- Original i una còpia del text “Un diumenge en Sagunt”. 1995-10-29, València. 6 fulls.
- 2 originals de “Cançoneta catalana”, amb la seua pronunciació copiada per Rosa Armiñana per a
‘Amparo”. 1995-11-17, València. 2 fulls.
- Fotocòpia d’una revista [“Valencia escolar”], de la secció “Actividades de la Asociación”, amb un
article sobre un curs de valencià impartit per Rosa Armiñana. 1979-1980. 1 full.
- Fotocòpia d’una revista [“Valencia escolar”], de la secció “Página Valenciana”, amb l’article “Les
falles les tenim ja prop...” escrit per Rosa Armiñana. 1976?. 1 full.
- Fotocòpia d’una revista [“Valencia escolar”], de la secció “Página Valenciana”, amb el poema “En
cotxe cap al port” de Rosa Armiñana. 1980-1981 – Setembre - octubre, números 52 - 53. 1 full.
- Fotocòpia d’una revista [“Valencia escolar”], de la secció “Página Valenciana”, amb el poema
dedicat per Rosa Armiñana a Dª Agnés Molés Pellicer en el dia del seu homenatge. 1983-06-22,
València. Nº 72. 1 full.
- Fotocòpia d’una revista [“Valencia escolar”], de la secció “Página Valenciana”, amb el poema de
Rosa Armiñana “...que Mestra de xiquets sóc!. 1983-1984, enero - febrero. Nº 75. 1 full.
- Fotocòpia d’una carta de Miquel Ramón Izquierdo, Alcalde de València, adreçada a Rosa
Arminyana agraint-la l’enviament del parlament de clausura dels XXIII anys dels Cursos de Llengua
Valenciana de “Lo Rat Penat” i felicitant-la pel text. 1974-07-03, València. 1 full solt.
- Carta de Rosa Armiñana adreçada a Manuel Sánchez Navarrete, director del Col·legi Nacional
“Teodoro Llorente”, donant-li l’enhorabona per l’actuació dels seus “xiquets músics”. 1976-06-13,
València. 1 full solt.
- Fragments d’un sobre de carta enviada per Miquel Peris Casades, de Riba-roja, a Rosa Armiñana.
1978-09-19, Riba-roja de Túria. 2 fulls.
- Fotocòpia d’una carta de Josep-Lluís Albinyana i Olmos, President del Consell del Pais Valencià,
adreçada a Rosa Armiñana en la que li agraeix l’enviament del seu llibre “Arrels” i el seu esforç cap
a la normalització cultural. 1978-09-20, València. 1 full.
- Fotocòpia d’una carta de Rosa Armiñana adreçada al doctor José Montañana, especialista en
cirurgia estètica. 1979-05-02, València. 2 fulls.
- Còpia manuscrita i anotacions d’una carta de Rosa Armiñana adreçada al doctor F. A. Ruiz
Santamaría. 1979-06-sd, València. 1 full.
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- Fotocòpia d’una carta de Rosa Armiñana adreçada a Carles [Recio Alfaro], Gil Manuel
[Hernández] i Lluís Maria [Mesa i Reig] que acompanyava un recull d’escrits per a que donaren la
seua opinió sobre la seua qualitat literària. 1992-01-06, València. 1 full.
- Fotocòpia d’una carta de Rosa Armiñana adreçada a Lluís Maria [Mesa i Reig] queixant-se del
tracte que rep d’un dels membres de l’Institut d’Estudis Valencians. Acompanya una sèrie de
correccions al text “Al voltant de l’abre” del mateix Lluís María Mesa. 1995-10-17 - 1995-10-20,
València. 5 fulls grapats.
- 2 cartes de Rosa Armiñana adreçades a Jesús [López i Sancho] queixant-se del tracte que rep per
la seua part davant la resta dels membres de l’Institut d’Estudis Valencians quan qüestiona l’hora
en la que s’alça pel matí. 1995-10-26 - 1995-10-27, València. 2 fulls solts.
- Nota de Rosa Armiñana: “Els últims alumnes del Rat Penat, després del comportament que
tingué ab mi Fontelles, puix que em ‘tirà’ d’allí tot descarat..., em feren un sentit homenatge en
Hermandades, on llegí este senzill treball, pero sentit treball. Rosa”. 1 full solt.
- Documentació de la seua etapa docent.
- Dossier “Tot obsequis de Jesús López [i Sancho]”.
- Un full amb uns exercicis de valencià i un retall de premsa adherit darrere sobre el guanyador del
Premio de novela de la VI Olimpiada Internacional del Humor, Néstor Gabriel Ramírez Gómez, i
uns exemples de versos en tercet, parejat, quarteta i quintilla. 1971-02-01. Un full solt.
- Fotocòpia de 2 poemes de Rosa Armiñana, “El ‘ditet’” i “La iaia i el nét”. Sense data. 1 full solt.
- Poema “Ha Rosita y Pepe” de M. Nieves agraint-los el regal d’una màquina d’escriure. Sense
data. 1 full solt.
- Fotocòpia de 2 poemes de Raimon, “Canço de les mans” i “D’un temps, d’un pais”. Sense data. 1
full solt.
- “Aplec de contes”, treball guardonat amb l’accesit als XC Jocs Florals, dedicat per [l’autor] a Rosa
Armiñana. 1973-10-09. 17 fulls grapats amb cobertes de paper.
- 2 fotocòpies d’una revista [“Valencia escolar”], de la secció “Página Valenciana”, amb el poema
“Tan sols falte jo” de Josep-Joan Sanz Miralles, marit de Rosa Armiñana. 2 fulls.
- Triptic amb les lletres de les cançons: “El Faller”, “Valencia canta” i “L’entrà de la murta”. 1 full
solt.
- Poema “Dolor de la Verge Maria”. 1971-03-24. 1 full solt.
- Recital poètic: “El meu cavallet no trota” i “Un dia de recreació al camp” de Rosa Armiñana.
1973-06-11 - 1974-06-15, València. 3 fulls.
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- Anotacions de l’escenificació de l’obra de teatre “Metge a garrotades”. 1986. 1 full solt.
- Original mecanografiat del poema dedicat a Agnés Molés Pellicer en el dia del seu homenatge.
1983-06-22, València. 1 full solt.
- Original mecanografiat del text “Un robatori innocent”. 1974, València. 3 fulls grapats.
- Original mecanografiat del poema “El centenar de la ploma”. 1977-09-29-30, València. 2 fulls
grapats.
- Original mecanografiat del text “Una rondalla curteta”, corregit per Rosa Armiñana. 4 fulls
grapats.
- Original mecanografiat del poema “Plaça de Manises” de Josep-Joan Sanz i Miralles, marit de
Rosa Armiñana. 1 full solt.
- Targeta dels alumnes del curs de valencià dedicada a la seua professora Rosa Armiñana. 1 full
solt.
- Original mecanografiat del poema “... I es mereix un monument”, de Rosa Armiñana. 1983-02-25.
1 full solt.
- 1 sobre “Fulles de salaris de l’Ajuntament”. 1987-01-sd – 1993-11-sd.
- Dossier sobre el reconeixement de cotitzacions a la Seguretat Social, antiguitat des de octubre de
1974 i comiat com a professora de valencià en col·legis municipals per a l’Ajuntament de València.
1982 – 1992 aproximadament.
- Carpeta amb:
- Cançons dedicades a la verge Maria i de temàtica nadalenca.
- Recull de documents sobre la presentació del llibre dirigit per Rosa Armiñana “Veus d’un poble”.
1983.
- Esborrany d’un Vocabulari Valencià – Castellà, lletra A.

CAIXA 2
- “Normes de Castelló de Doménech”, fotocòpies d’una transcripció mecanoscrita i 2 cartes de Luis
Doménech sobre consultes de llengua.
- Carpeta amb material dels cursos de valencià i la transcripció d’una entrevista a Rosa Armiñana i
a Maria Teresa [Oller i Benlloch] en Radio Nacional.
- Carpeta amb material utilitzat per al llibre de Rosa Armiñana “Arrels”.
- Carpeta amb fotocòpies dels poemes i textos de Rosa Armiñana i del seu marit Josep-Joan Sanz i
Miralles publicats en la secció “Página Valenciana” de la revista “Valencia escolar”; i un en la
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Archivo Rosa Armiñana Navarrete
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revista “Tots”. Inclou correspondència amb Alfonso Ramón García sobre la publicació en la revista
“Valencia escolar” d’un poema seu corregit.
- Correspondència. 1993 – 1996. 12 fulls solts.
- Original manuscrit del poema de Rosa Armiñana “La font de tot el saber”. 1995. 1 full solt.
- Original mecanoscrit del text de Rosa Armiñana “Wolfgang Amadeus Mozart”, presentat al
concurs literari de les aules de la tercera edat, guanyador del primer premi. 1985-06-20. 5 fulls
grapats + 1 full solt.
- Original mecanoscrit del text de Rosa Armiñana “La joventut tot ho venç”, presentat al concurs
literari de les aules de la tercera edat, guanyador d’una menció honorífica. 1985-06-20. 3 fulls
grapats.
- Fotocòpia del text de Rosa Armiñana “ Fra Vicent Ferrer, el gran valencià”, amb correccions
ortogràfiques. 1 full solt.
- Original mecanoscrit del text de “doña Marita” [Maria-Agnés Muñoz i Puchalt] “Los judíos y el
Reino de Valencia, desde D. Jaime I hasta el Renacimiento” llegit en l’acte de clausura del curs de
valencià de “Lo Rat Penat” de l’any 1979. 13 fulls solts.
- Fotocòpia del text de Rosa Armiñana llegit en l’acte de clausura dels cursos de llengua valenciana
78/79. 1979. 5 fulls grapats.
- Material del “Seminari de llengua i cultura del País Valencià”. 4 fulls + 96 pàgines.
- Originals i fotocòpies de poemes de Rosa Armiñana. 1974-01-03 – 1995-11-08, València. 10 fulls
solts.

CAIXA 3
- 1 exemplar amb moltes anotacions manuscrites de:
Fulles de treball per a l'ensenyament de la Llengua Valenciana : València abril de 1975 /
Ajuntament de València, Delegació d'Educació. -- Valencia : Ayuntamiento, 1975 (M. Laguarda)
[3], 16, [7] h. ; 31 cm
Ejemp. fotocopiado
Hojas numeradas en valenciano.
- Carpeta amb “Tot temes alumnat”, amb apunts sobre lèxic.
- Carpeta “El Tirant, per a la revista”, amb material sobre la transcripció que inicià Rosa Armiñana
del Tirant lo Blanch.
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- Carpeta amb les lliçons de gramàtica valenciana (readaptada) de lo Rat Penat de Radio Nacional.
- Carpeta amb els textos dels missatges en valencià de la megafonia dels trens de Renfe.
- Una nota: “tot açò té molta molla; propostes – actes ‘enveges’, prou ‘podrides’... I treballs meus i
de Fontelles. – Tot val – Interessant”.
- Esborranys de cartes a Jesús López i Antoni Fontelles sobre aspectes linguístics. 1978-04-12 –
1978-04-26. 2 fulls grapats.
- Fotocòpia amb anotacions manuscrites del mecanografiat “Anàlisi dels cursos”. [1978]. 5 fulls
grapats.
- Convocatòries a juntes generals de “Lo Rat Penat”. 1979-10-06 – 1980-01-15, València. 4 fulls i 3
sobres.
- Esborrany de carta de Rosa Armiñana a Antoni Fontelles sobre el seu treball “d’inici a la
Revàlida”. 1978-04-26. 1 full solt.
- “Redacció-Informe de certs problemes o punts referents als Cursos de Llengua Valenciana de ‘Lo
Rat Penat’” de Rosa Armiñana 1979-04-10, València. 1 full solt + 2 fulls grapats.
- Convocatòria i orde del dia d’una reunió de professors dels cursos de llengua valenciana de ‘Lo
Rat Penat’. 1979-06-13. 1 sobre i 1 full solt.
- Còpia de “Informe de les classes de ‘Cultura Valenciana’ realitzades en el curs 77/78 per Antoni
Fontelles”. 1978-05-30, Massalfassar. 7 fulls grapats.
- Carta de Rosa Armiñana a mossén Alcón demanant-li en nom del senyor Matalí i seu que repasse
un treball d’un alumne dels cursos de llengua valenciana de ‘Lo Rat Penat’ com a possible
instrument d’estudi de la Revàlida. S’adjunta treball corregit i hi ha una nota de mossén Alcón.
1978-03-10. 11 fulls grapats.
- Còpia de “Mètode” [per Antoni Fontelles Fontestat], i sembla que corregit mossén Alcón. [1978].
12 fulls grapats.
- Còpia d’una carta de Rosa Armiñana dirigida a Josep-Lluís Fontelles demanant que no la
corregisca davant ningú. 1978-04-27. 1 full solt
- Còpia de ‘curs i planificació’ dels cursos de revàlida. [1978]. 1 full solt.
- Còpia de proposta de normalització d’ús de la terminació ‘-ista/-iste’. [1978]. 11 fulls grapats.
- Carta de [Lluís] adreçada a Rosa Armiñana amb la que li torna el treball d’Antoni Fontelles de
planificació dels cursos per a l’obtenció del títol de professor de llengua valenciana de ‘Lo Rat
Penat’. 1978-04-13. 31 fulls.
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- Original del treball d’Antoni Fontelles de planificació dels cursos per a l’obtenció del títol de
professor de llengua valenciana de ‘Lo Rat Penat’, amb diverses correccions manuscrites. [1978].
31 fulls enquadernats en una carpeta.
- Còpia del treball d’Antoni Fontelles de planificació dels cursos per a l’obtenció del títol de
professor de llengua valenciana de ‘Lo Rat Penat’, amb algunes correccions manuscrites. [1978].
31 fulls enquadernats amb coberta de paper.
- Carpeta amb material docent i treballs de valencià dels anys 1979 – 1982 dels col·legis públics
municipals de València.
CAIXA 4
- Carpeta ‘Revàlida’ de Rosa Armiñana, amb fotocòpies dels 100 temes. 1971-07-07 – 1972-06-06.
- Carpeta ‘Comentari a les noveles llegides’.
- Carpeta “Clausures cursos Rat de Dª Marita [Maria Angés Muñoz Puchalt] i meus. Memòria 78/79
‘meua’ i conferència de Dª Marita”. Conté els esborranys del discurs de clausura i de la conferència
sobre els jueus en el regne de València.
- Carpeta “Memòries Rat i Institut d’Estudis Valencians”. 1975-06-sd – 1978-06-18, València.
- Carpeta “Memòries dels cursos Rat i Institut [d’Estudis Valencians]”. Conté diversa
documentació: esborranys de memòries i textos llegits en les clausures dels cursos; esborranys de
la carta de comunicació de cessament de sòcia de lo Rat Penat de Rosa Armiñana; i una carta de
Rosa Armiñana adreçada a María Mulet sobre la traducció del llibre ‘Pere’.
- Carpeta “Temes Revàlida fins al punt 23 (normes Institut)”.
- Carpeta “Retalls premsa”.
- Carpeta “Esborranys Literatura – classe – aules”.
- En una bossa de plàstic “Teatre – Contes – Novel·les – Joan [Verdú i Guillem] – Ibi”: Conté:
Carta de Joan [Verdú i Guillem] a Rosa Armiñana. 1988-01-15. 1 full. Grapada la resposta de
Rosa Armiñana. 1988-02-09. 1 full.
Carta de Rosa Armiñana a Joan [Verdú i Guillem]. 1987-10-31. 1 full amb 1 nota.
Carta de Joan [Verdú i Guillem] a Rosa Armiñana remetent el seu currículum (no inclòs). 1
full en sobre.
Fotocòpia del periòdic “Generalitat” amb un article de Emili Beüt i Belenguer “Moros,
cristians i reglament d'armes”. 1983-12. 1 full.
Carta de Joan [Verdú i Guillem] a Rosa Armiñana remetent un llistat de noms de pila
valencià- castellà. 1983-10-19. 1 full i 12 fulls grapats.
Fotocòpies dels mecanoscrits originals d'obres literàries de Joan Verdú i Guillem, amb
correccions ortogràfiques: “¡Una vivienda protegida!: Comèdia satírica en dos actes... ”, 2
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Archivo Rosa Armiñana Navarrete

12

BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITIU. Archivo Rosa Armiñana
Navarrete · INVENTARIO
exemplars de “Els vents del carrascal: Comèdia còmic-sentimental...” (un exemplar dedicat i
acompanyat d'un article aparegut a “Informació”), “La espera: Novela corta”, “Con el corazón en la
mano: Comedia cómico sentimental... “, “El xiquet de les costeretes” (amb dedicatòria) i 4 contes
en un sobre: “El xiquet dels hostalets”, “Els joguets... ¡¡també respiren!!”, “Les trompetetes d'Ivan
i Lluch”, “La caixeta de l'avi” (amb dedicatòria i cartes de Joan Verdú i Guillem i Rosa Armiñana al
respecte. 1981-03-26 i 1981-04-11. 3 fulls).
1 sobre “Tot d'Ibi”: Conté cartes, articles, 1 fotografia i 1 poema sobre Ibi, i 2 contes de
Joan Verdú i Guillem: “El barranco del infierno” y “El pequeño endemoniado”.
-

Curriculum vitae de: Joan Verdú i Guillem, Jesús López Sancho, Rosa Armiñana i Navarrete.

1 sobre amb 2 cartes de Joan Verdú i Guillem a Rosa Armiñana i resposta de Rosa
Armiñana.
-

Carta de Rosa Armiñana a Joan [Verdú i Guillem]. 1985-05-17. 1 full.

1 sobre amb 2 cartes de Joan Verdú i Guillem a Rosa Armiñana i resposta de Rosa
Armiñana. 1987 i 1988.

CAIXA 5
Carpeta “Pere presentació premsa - Sr. Beüt - Professora despedida-Ximo Lanuza i altres”
Carpeta “Entranyable ‘Tot’-Alumnes dels col·legis de llengua valenciana”.
Carpeta “Martí Bodí - Poemes que em dedica”
Carpeta “Cartes Martí Bodí i poemes”
4 carpetes lligats: “Tot escrit de clase”, “Cinema clubs”, “Literatura”, “Treballs de literatura
meus i de tots”
Carpeta “Revàlida Rat-Penat - Redaccions alumnat”
Carpeta “Publicacions premsa de les classe infantils Ajuntament València”
Carpeta “Apunts en la classe de psicologia – aules”
Carpeta “Els oficis” Institut d’Estudis Valencians
Carpeta “Treballs Xiquets Escola Ferroviaris” de Peixca a l’escullera
Carpeta “Carpetes – Escola Ferroviaris – C/ Alacant” Els meus amics dels ferroviaris.
Carpeta “Villaplana traduït per mi – de Bono sobre Benimaclet”
Documents solts: Dues invitacions de l’Institut d’Estudis Valencians dels nadals de 1985; i,
nota adreçada a la senyora [Roseta] demanant-li, pel senyor Bono, la correcció de dos escrits per
al calendari SENYERA. En aquesta nota es consignen anotacions a llapis.

CAIXA 6
-

Carpeta “Fitxes col·legis. Camí a la platja”
Carpeta “La cuina, L’escullera, etc. Fitxes col·legis”
Carpeta “23 fundes curriculum archival. Més temes, tots de la festa nostra de les falles”
Documents solts:
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- Credencial de l’Ajuntament de València expedida a Rosa Armiñana i Navarrete, professora de
Llengua Valenciana,
- Sobre i carta de José Luis Lliso Ruiz dirigida a Rosa Armiñana i Navarrete. Contingut: sobre
lliurament premis ARCHIVA 1993, imprès activitats i quota anual de 1994.
Document en mal estat –trencat al centre-, on es pot observar que es tracta d’una representació.
Recull de premsa –no es pot identifcar la publicació periòdica-.
Escrit de 6 de julio de 1981, dirigit a Joan sobre, entre altres, una subvenció de 250.000 pessetes.
Reculls de premsa (dos articles) de 26/06/1982.
Publicació de l’Ajuntament d’Ibi sobre VII Concurso de cuentos “Villa de Ibi”. Escrit de 10/07/1982,
de Joan Verdú i Guillem dirigit a Rosa sobre diverses qüestions: poemari a la Verge; exemplar del I
Concurso de Cuentos..., reculls de premsa... Escrit de 02/08/1982 de Joan Verdú i Guillem, dirigit a
Rosa sobre un conte, sol·licitud de diccionari i història del Regne... Bases I Concurso de cuentos
Villa de Ibi i les bases de I Concurso de cuentos ilusión, així com les bases del II Concurso de
cuentos Villa de Ibi.
Carpeta “Misteri d’Elx. Tirant i Sor Isabel de Villena. Revista “València Escolar”
Carpeta amb diversa documentació:
Poema premiat al III concurs de poesia per a infants.
Poema “Manolin i Agustinent” de Rosa Armiñana, 12/06/1996.
Borsa en reculls de premsa i altres set documents mes, inclòs informació sobre Esperanto. El
idioma más fácil del mundo.
Llibreta Guerrero, de color verd, de 21’50 cm. x 31 cm., aproximadament, amb escriptura al
seu interior
Carpeta blava de plàstic amb imatge i reculls de premsa
Capeta de Gráficas Mari Montañana. Poemes Lluís – Maria Mesa.
Carpeta esborranys. Poemes de Rosa Armiñana i reculls de premsa.
CAIXA 7
Poemes de Rosa Armiñana “No hi ha millor plaer”. “Un diumenge a Oliva”.” A la molt
Honorable Senyora Maria Mulet”. “Volves de neu i carbó”. “Escolteu que va de veres”. “Per la
València futura”. Página valenciana, “Al xiquet del portalet”. “Al Jesuset del Portal”. “Una estoreta
velleta”. “Guitarra...¡Guitarra meua!” “...I es mereix un monument”. “Noces d’Or de la Coronació
de la imatge de la Mare de Déu dels Desemparatgs”.
Altres documents solts:
Recull de premsa, per triplicat, Las Provincias de 28 de octubre de 1978, Article, “LA LITERARIA SE
AUTOCONVOCA PARA TRATAR LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y LA ELECCION DE RECTOR”.
“Arrels”. Autora: Rosa Armiñana.
Felicitació nadalenca de Agustí Alaman. Nadal de 1984.
Escrit, per triplicat, sobre “LA JUVENTUT TOT HO VENÇ”, amb data 20/06/21985, autora, Roda
Armiñana.
Recull de premsa [“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, article, per duplicat: Els nostres
clàsics, desembre de 1986, número 102. Joanot Martorell. Martí Joan de Galba. “TIRANT LO
BLANCH”. Rosa Armiñana.
Recull de premsa, article, per duplicat: [“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, de març de
1987, número 104. Joanot Martorell. Martí Joan de Galba. “TIRANT LO BLANC”, de Rosa Armiñana.
Escrit, per tiplicat, de Rosa Armiñana de març de 1987, sobre la publicació a la revista [“Valencia
escolar”] secció Página Valenciana de març de 1987, número 104.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Archivo Rosa Armiñana Navarrete
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-

Carpeta de l’Institut.
Carpeta amb nota on diu cartes i poemes meus.
Llibreta, on consta: Facsímil de Tirant lo Blanc . 1984 –setembre.
Arxivador i / o llibreta d’anelles de poemes de i sobre Rosa Armiñana.
Carpeta de gramàtica de la llengua valenciana i altres.

CAIXA 8
-

1 Carpeta amb poemes i altres textos (original i fotocòpies)
1 llibre: “Qüestionari de la revàlida”
Revista “Valencia escolar, núm. 201”, amb 6 fulls adjuntes (notes manuscrites)
Correspondència
Poemes i altres textos manuscrits i fotocopiats
2 fullets i un artícle
Revista escolar del Col.legi Municipal Benimaclet
1 borsa amb documentació de la Acadèmia de Cultura Valenciana
1 caixa amb targetes de visita de rosa Armiñana
11 cintes de casset (homenatges, recitals, cançons...)

CAIXA 9
Carpeta, Tracta sobre curs de llengua valenciana.
Borsa plàstic amb documentació sobre curs llengua valenciana.
Carpeta començ història classes mestres catòlics.
Documents solts:
- 31 fotocòpies d’un poema manuscrit “Dins d’una caixeta blanca, de Rosa Armiñana. 1996-9-15,
Vañència.
- 6 fotocòpies d’un poema manuscrit “Manolín i Agustinet” de Rosa Armiñana, 1996-6-12,
València.
- 5 fotocòpies de dos poemes de Josep-Joan Sanz i Miralles publicats a [“Valencia escolar”] secció
Página Valenciana, “Poble menut” i “Record”, sense data i número publicació.
- 5 fotocòpies de dues poemes de Josep-Joan Sanz i Miralles publicats a [“Valencia escolar”]
secció Página Valenciana “Font de la Salut” i “Enamorat de l’Amor”, sense data i número de
publicació.
- 5 fotocòpies de dos poemes de Josep-Joan Sanz i Miralles, publicats a [“Valencia escolar”] secció
Página Valenciana “En la Glorieta” i “Sol”, sense data i número de la publicació.
- 5 fotocòpies de dos poemes publicats a [“Valencia escolar”] secció Página Valenciana “Plaça de
Manises”, de Josep-Joan Sanz i Miralles i “...I diu traumatologia” de Rosa Armiñana, sense data i
número de la publicació
- 4 fotocòpies de dos poemes publicats a [“Valencia escolar”] secció Página Valenciana “Gran
festa de final d’any” i “Tots compliren”, tots dos de Josep-Joan Sanz i Miralles desembre?, número
74.
- 5 fotocòpies de tres poemes publicats a [“Valencia escolar”] secció Página Valenciana “El
silenci”; “En València”; i, “Ulls closos”, tots tres de Josep-Joan Sanz Miralles, sense data i número
de la publicació.
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- 26 fotocòpies d’un poema manuscrit, de Rosa Armiñana, “Manolín i Agustinet” 1996-6-12,
València.
Manuscrit original d’un poema de Rosa Armiñana a “A la molt Honorable Senyora Maria
Mulet” fet en Lo Rat Penat Vell..., Nadal de 1973.
Mecanoescrit LEMA: “llavor de cànem”. TÍTOL; “la iaia i el nét”, secció “A”. poema LA IAIA I
EL NÉT, València -1976-.
Article de premsa, de Jesús López Sancho “Semblanza de un poeta”, publicat en ARCHIVAL,
revista de l'Associació per a la Rehabilitació del Centre Històric de València. Maig – Juny 1992.
Poemes de Rosa Armiñana:
4 fotocòpies del poema manuscrit a “A la mol Honorable Senyora Maria Mulet”, Nadal de
1973, de Rosa Armiñana.
“VALÈNCIA, 9 d'octubre de 1238! Entrada triomfal de Jaume I d'Aragó, dies després de
conquerida la molt important Ciutat!” 1977-9-22, València, 1 full
“El centenar de la Ploma”, de Rosa Armiñana, sense data, 1 full
“Rendim-nos a l'amor!” de 1975-5-16, Valencia, 3 fulls.
“Una cigonya en la falla”, 1974-1-3, València, 1 full.
“Ibers – Valencians...” 1981, Ibi-Alcant, amb nota.
“La font de tot el saber!” amb nota 1995-4-29, Olocau -València“Un diumenge a Oliva” 1972-11-27, València, 2 fullsDos poemes de Rosa Armiñana “El vostre mocadoret...” i “En la creu clavats estem”
[“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, sense data i número de publicació, i full.
Article de Rosa Armiñana en [“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, sense data i
número de publicació “Les falles les tenim ja prop...”, sese data, un full.
1 fotocòpia amb nota d’un poema manuscrit de Rosa Armiñana inspirat en un quadre
pintat per Andreu López Ciruelos “Així vos parla el meu llenç” 1976-7-16, València, 1 full nota, un
full poema.
Esborrany d’un poema mecnoscrit “Noces d'amargor”, de Rosa Armiñana, any 1975, un
full.
Dos poema mecanoscrits de Rosa Armiñana “El pare i la mare” i “Malaltia de la mort”,
1980-7-11, Valencia, 2 fulls.
Dos poemes de Rosa Armiñana publicats a [“Valencia escolar”] secció Página Valenciana “Al
xiquet del portalet” i “Al Jesuset del portal”, sense data, número 92.
7 fotocòpies d'un article de Josep-Joan Sanz i Miralles “Els s'ho hem posat difícil”, publicat a
[“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, sense data i número publicació.
7 fotocòpies de dos poemes publicats a [“Valencia escolar”] secció Página Valenciana “¡Nit
de Nadal! ¡¡A Betlem!!, de Rosa Armiñana, i l'altre de Josep-Joan Sanz i Miralles “L'espasa”, tots
dos de desembre 1971, número 65.
7 fotocòpies d’un poema de Rosa Armiñana publicat a [“Valencia escolar”] secció Página
Valenciana “¡Ai beneït, beneït!”. Sense data i número de publicació.
Relació per any de titulacions de temes per ordre, fulls i any, 1996-3-26, València, 2 fulls I i
II.
4 exemplars mecanoscrits de “Escolte atentament les meues paraules... doneu-me almenys
est consol. Tolereu que parle, i quan haja terminat, burleu-vos” (Del Llibre de Job -21). 8 de
setembre Nativitat de la Mare de Déu. VALÈNCIA 1974, de Rosa Armiñana, 5 fulls cadascú.
Propaganda de la Cadena Art Servis, 1 full.
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4 exemplars d'una carta mecanoscrita de Rosa Armiñana adreçat al Sr. D. Fernando Millán,
ponente de Educación del Excelentísimo Ayuntamiento de València. 1979-10-17. Valencia, 2 fulls
cadascú.
2 exemplars mecanoscrit del poema de Rosa Amiñana “... Que mestra de xiquets sóc!” any
1983, número 75, 2 fulls cadascú.
2 fotocòpies d’un poema de Rosa Armiñana “... que Mestra de xiquets sóc!” publicat a
[“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, sense data i número de publicació.
2 fotocòpies d’un poema dedicat a Agnés Molés Pellicer per Rosa Armiñana i publicat a
[“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, 1983-6-22, València, número 72.
5 fotocòpies del poema de Rosa Armiñana “En valenciana llengua!”, any 1995, València, 1
full cadascú.
Fotocòpia d’un poema mecanoscrit,de Rosa Armiñana, “Malaltia de la mort”, 1980-7-13, 1
full.
Fotocòpia d’un poema manuscrit de Rosa Armiñana, “Els honors s’han de guanyar!!”, 199512-18, 1 full.
Fotocòpia d’un poema manuscrit de Rosa Armiñana, “Els honos s’han de guanyar!”, maig
de 1995, La Canyada.
2 fotocòies d’un poema de Rosa Armiñana, “Rendim-nos a l’amort!”, sense data, 3 fulls
cadascú.
1 fotocòpia
2 fotocòpia d’un poema manuscrit de Rosa Armiñana, “A quins extrems arribem!” poema
de Rosa Armiñana, 1995-3-12, València.
2 fotocòpia d’un poema de Rosa Armñana “Els sers irracionals” 1995-3-12, València.
3 fotocòpia del poema manuscrit “La font de tot el saber!”, de Rosa Armiñana, amb nota
1995-4-29, Olocau València.
7 fotocòpia del poema manuscrit “Les palmeres del calvari!”, de Rosa Armiñana, 1995-529, València.
2 fotocòpies de “El llibre” poema de Rosa Armiñana publicat a [“Valencia escolar”] secció
Página Valenciana, sense data i número de publicació.
“Jo li dic que em cride mare!”, poema mecanoscrt de Rosa Armiñana, any 1975.
Dos exemplars de “El centenar de la ploma”, poema mecanoscrit de Rosa Armiñana, any
1977.
“València, 9 d'octubre de 1238! Entrada triomfal de Jaume I d'Aragó, la molt important
Ciutat!”, 1977-9-22, València, 1 full.
1 fotocòpia del poema de Rosa Armiñana “Ibers-valencians...”, any 1981, Ibi-Alacant.
Dos poemes de Rosa Armiñana, “Una estoreta velleta” i “Guitarra... ¡Guitarra meua!”
publicats a [“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, sense data i número de publicació.
“Amor...”, poema de Rosa Armiñana publicat a [“Valencia escolar”] secció Página
Valenciana, any 1976?, sense número de publicació.
“El vostre mocadoret...” i “En la creu clavats estem”, poemes de Rosa Armiñana publicats a
[“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, sense data i número de publicació.
2 fotocòpies de “¡Que inclús de “novia” parlem!” de Rosa Armiñana i “Monestir de Pedra”
de José Juan Sanz Miralles, publicats a [“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, sense data i
número de publicació.
2 fotocòpies de “Tot despullat”, de Josep-Joan Sanz i Miralles; “Tinc en el cor la barraca” i
“A la verge més bonica”, tots dos de Rosa Armiñana, de maig?, número 70.
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2 fotocòpies del poema“Llaor i precs a la Mare de Déu”, poema de Rosa Armiñana publicat
a [“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, sense data i número de publicació.
2 fotocòpies del poema “Altea quin bell recordi”, dedicat al Grup Bernia Societat Alteana
d’Activitats Culturals Altea, publicat a la Revista Tots, 1981 – 1982, sense número de publicació.
2 fotocòpies de “El vostre nom és Maria”, poema de Rosa Armiñana publicat a [“Valencia
escolar”] secció Página Valenciana, sense data i número de publicació.
2 fotocòpies de “Pau sempre. Per sempre pau!”, poema de Rosa Armiñana publicat a
[“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, sense data i número de publicació.
“En el cotxe cap al port”, publicat a [“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, sense
data i número de publicació.
2 Fotocòpies d’un poema de Rosa Armiñana “... I es mereix un monument”, publicat a
[“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, juny?, número 71.
2 fotocòpies d’un article de Rosa Armiñana “Una Pau que mai no arriba”, publicat a
[“Valencia escolar”] secció Página Valenciana, sense data, número 101.
2 fotocopies de dos poemes publicats a[“Valencia escolar”] secció Página Valenciana,
“Devem confiar en Déu”, de Rosa Armiñana, i “El temps de Josep-Joan Sanz i Miralles, sense data i
número de publicació.
2 poemes mecanoscrit de Rosa Armiñana “El vostre mocadoret” i “Dies entre un sí i un no”,
sense data.
“Malaltia de la mort”, poema mecanoscrit de Rosa Armiñana, 1980-7-13, València.
2 fotocòpies de “Ai, canteret, canteret!”, poema manuscrit de Rosa Armiñana, 1995-9-24,
València.
1 fotocòpia de “Panolla sempre en dia”, poema manuscrit de Rosa Armiñana, 1995-5-30,
València.
1 fotocòpia de “Els honors s’han de Guanyar!” poema manuscrit per Rosa Armiñana, 19955-?, La Canyada.
5
fotocòpia del poema manuscrit de Rosa Armiñana, “Una cigonya en la falla”, 1974-1-3,
València.
8 fotocòpia del poema manuscrit per Rosa Armiñana “El pensat i fet d’abans...”, 1995-3-9,
València.
“Els honors s’han de guanyar” manuscrit de Rosa Armiñana, 1995-12-18.
Carpeta amb diversa documentació sobre el valencià.

CAIXA 10
Carpeta “Premi Soler i Godes, de Narrativa Infantil”, Diputació de València, 1996-5-?,
Valencia.
Carpeta amb diversos documents sobre el valencià: cartes, articles...
Documents solts: notes col·legi.
Carpeta amb notes i correspondència.
Carpeta amb poemes de Rosa Armiñana i altres textos.
Carpeta amb originals i fotocòpies d’imatges, cartes, esborranys i articles.
Sobre marró amb coses de classe de molt interès.
Llibreta d’uns 15’50 x 21’50 cm., aproximadament, amb crítiques o correcció de vocables
de “Raïm de Pastor”.
Llibreta d’uns 15’50 x 21’50 cm, aproximadament, Classes principi de curs infantil.
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Carpeta amb els Estatuts de l’Institut d’Estudis Valencians i altra documentació.
Casset BASF LHsuperI 90 sobre LO RAT PENAT i recital de Rosa Armiñana.
Casset UX Position: Chrome 100, sobre conflicte LO RAT PENAT 1979-10-24.
Casset UX Position: Chrome 100, segona part conflicte LO RAT PENAT, 1979-10-24.
Casset TDK 120, sobre conflicte LO RAT PENAT, 1979-10-24.
Segon Casset TDK 120, sobre conflicte LO RAT PENAT, 1979-10-24.
Casset TDK SA-C60, sobre conflicte LO RAT PENAT, 1979-10-24.
Casset TDK SA-C60, sobre les falles de 1983, cara A i conflicte LO RAT PENAT, cara B, 197910-24.
Casset TDK D90, cara A Revàlida, temes de l’1 fins al 18; cara B continuació tema 18 i fins al
tema 30.
Casset TDK D90, cara A, primeres paraules, temes del 86 fins al 99; cara B, primeres
paraules, continuació tema 99 fins al tema 100, lots de revàlida – correccions.
Casset TDK D C60, polèmica catalanisme, 1978-5-23.
Casset TDK D C60, Elx.
Casset TDK Cding 60, poemes de Rosa Armiñana i altres registres. Falles 1983.
Casset BASF 90, de Maruja Santolaya. Obsequi que li fa...? 1983-10-15.
Casset TDK 60, tema LO RAT PENAT, 1977 – 1978.
Casset TDK100, Homenatge a Carles i Rosa, 1994-2-29.

CAIXA 11
Dues normes ortogràfiques de la llengua valenciana de la Reial Acadèmia de Cultura
Valenciana, 1991, València.
Carpeta “Tot treballs de pedagogia però totalment catalanitsant”.
Dues “Propostes per a un estàndard lingüístic Valencià”, Institut d’Estudis Valencians.
Articles, poemes i altres textos.
Borsa de plàstic amb “Veus d’un poble”, amb l’original imprès i corregit pel mestre Alamán.
Correspondència.
Llibreta d'anelles en receptes de cuina, correspondència i altra documentació.
Àlbum de fotografies.
Sobre amb correspondència, poemes i altres documents.

CAIXA 12
Jutjat, poemes i altres textos.
Caixa de cartó amb poemes de Rosa Armiñana, conferències i altres documents.
Obres de teatre.
Correspondència amb Jesús i altres documents.
Escrit “Sobre una formiga imparable anomenada Rosa Armiñana”.
Correspondència i articles.

CAIXA 13
Procediment demanda laboral contra l'Ajuntament de València.
Carpeta amb salutacions.
Escrits i poemes de Rosa Armiñana.
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Escrits sobre la llengua valenciana.
Carpeta amb documentació sobre la situació dels professor de valencià i situació laboral de
Rosa Armiñana.
Carpeta amb poemes, articles i altres escrits.
Carpeta amb recull de premsa i altres documents.
Carpeta d'anelles amb correspondència i poemes.

CAIXA 14
Documents solts: correspondència, programes festes i altres.
Gramàtica de la llengua valenciana. Institut d'Estudis Valencians, 1990, València.
Fotocòpies dels poemes publicats a [Valencia escolar] secció Página Valenciana.
Carpeta amb dibuixos i pintures.
Carpeta amb escrits “Tot d'Isabel de Canals”.
Carpeta “Revàlida Lluís Maria, Rosa Peyró i exercicis de Rosa Armiñano a l'alumnat de
Jesús”
Carpeta Artur Ciurana
4 exemplar de l'escrit de Adolf Gisbert i Oltra, 1977-9-28, Alcoi.
Dedicacions de Antoni Fontelles Fontestad a Rosa Armiñana, i document sobre el curs
1978/1979.
Correspondència.

CAIXA 15
Carpeta amb il·lustracions originals.
Carpeta amb poemes i altres escrits.
Carpeta de reculls de premsa [Valencia escolar], secció Página Valenciana, i altres.
Documents solts: cursos de LO RAT PENAT.
Documents solts: receptes de cuina.
Fitxes de treball. “Primeres imatges, primeres paraules. L'escola”.
Fitxes de treball, “Primeres imatges, primeres paraules. Els vehicles I”
Casset TDK D100, “conflicte lo rat Penat”, 19799.
Casset Agfa C90. “Lliçons des de la 54 fins a la 92, cara A. Des de la 93 fins a 129, cara B.
Casset TDK 100. homenatge a Guillem Recio i Peyró.”
Llicenciós des de l'1a fins a la 26, cara 2. Cara 1.del 27a 53.
Homenatge 1994-1-29.

CAIXA 16
Carpeta curs valencià, revista “Raons”, poemes i altres documents.
Poemes i altres documents.
Carpeta de poemes originals i fotocòpies.
Carpeta material cursos valencià.

CAIXA 17
Poemes originals de Rosa Armiñana.
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Fotocòpies de poemes publicats a [Valencia escolar], secció Pagina Valenciana.
Carpeta de poemes i altres textos de Rosa Armiñana,
Caixa de cartó amb poemes i altres textos.
Documents solts: poemes i altres textos.
Notes, correspondència i altres textos.

CAIXA 18
Funda de plàstic amb textos.
Funda de plàstic amb textos de Rosa Armiñana. Textos diversos.
Fundes de plàstic amb correspondència de Rosa Armiñana -fotocòpies-.
Funda de plàstic amb imatges d'un “simpàtic acabament de curs.
Text solt “Qui es el fonament de la vida?”.
Carpeta “Memòries”
Documents solts: poemes i altres textos.
Llibre Sinopsi gramàtica bàsica.
Carpeta “Complement directe. Vocals obertes i tancades o – e...”.
Funda de plàstic amb poemes i altres textos.
Carpeta d'anelles amb poemes, contes, documentació mèdica.
Carpeta “Clau primer i segon curs, clau i fitxes institut”.
Carpeta “apèndix de gramàtica i altres interessants”.
Publicació “Lea valenciano en diez días”, 1966, València. Enric Valor
Contes de Rosa Armiñana i altres textos (originals).
Correspondència.

CAIXA 19
Carpeta “Temes Col·legi”.
Caixa cartó amb prosa i poemes.
Funda de plàstic LO RAT PENAT “Clau de les activitats de la gramàtica de la llengua
valenciana”.
Caixa de cartó amb poemes, recull de poemes publicats a [Valencia escolar], secció Página
Valenciana i altres documents.

CAIXA 20
Llibreta d'anelles amb passatemps, reculls de premsa, correspondència, poemes i altres
textos.
Borsa de plàstic amb notes, recull de premsa, obra de teatre, poemes i altres textos.
Carpeta “Narrativa”.
Carpeta “Presentació falleres” fetes per Rosa Armiñana. Patraix.

CAIXA 21
Safa de cartó amb poemes manuscrits i mecanoscrits, carpeta de plàstic verd amb poemes i
cartes i diversos textos solts.
Llibreta d'anelles groga amb poemes, cartes, recull de premsa i altres textos.
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Llibreta d'anelles amb notes, poemes i altres textos manuscrits.
Llibreta d'anelles curs segon superior. Manuscrits originals i apunts de didàctica
mecanoscrit.

CAIXA 22
Borsa plàstic amb relació de títols de lliçons, poemes, fotocòpies de poemes publicats a
[Valencia escolar], secció Página Valenciana, així com correspondència i altres textos.
Carpeta amb documentació personal laboral i sentència, actes de liquidació del Ministeri
de treball i seguretat social, salutacions i altres textos.
Fotocòpies “Aules de la tercera edat. Any internacional de la pau. Concurs literari. Títol:
Una pau que mai no arriba 1986-5-?, València.
Diversos poemes i altres textos manuscrit i mecanoscrits.

CAIXA 23
3 sobres amb poemes i altres textos i correspondència.
Dibuix color de Rosa Armiñana, 1984-5-23, Artana, Castelló
Dibuix “Jardins del Reial”, 1984-5-9, València.
Funda de plàstic amb dos diplmas i escrits mecanoscrits.
Borsa de plàstic amb dibuix color “Del natural”, 194-5-18, i una fotografia.
Banderola Falles 1982, primer premi.
Safa Junta Central Fallera.
Enmarcat revàlida de llengua valenciana curs 1978-79.
Enmarcat Falla Plaza de Patraix, 1979-1-13, València.
SENSE CAIXA
1 placa commemorativa i 3 fotografies de l'acte d'entrega.
17 diplomes i certificats d'estudis, un d'ells emmarcat.
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