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Quan començavem a redactar el present edi-
torial repararem en que estavem a 29 de juny. 
Si el calendari cristia celebra eixe dia 
l’onomastica de sant Pere i sant Pau, dos 
puntals basics en l’expansio i la consolidacio 
del mensage de Jesucrist, jornada que durant 
anys era festa de guardar, en el cas del calen-
dari valencià, ademes, senyala una efemerides 
historica que nos afecta com a poble: El 29 de 
juny de 1707 el malait borbo Felip V firmava el 
Decreto del Buen Retiro, aço es, el Decret 
de Nova Planta que nos condenava a ser un 
poble conquistat i subjugat a un poder centra-
liste i centralisador. 

Aquella accio fon el detonant de la progressi-
va perdua de consciencia colectiva com a po-
ble i, lo que es pijor, a pesar del temps transco-
rregut, 315 anys, seguix determinant el nostre 
present i el nostre futur; prova de lo qual, entre 
unes atres, es l’obstruccio trobada per a que 
prosperara al complet la reforma estatutaria 
aprovada per les Corts valencianes en 2006. 
Una part quedà paralisada en les Corts es-
panyoles: l’articulat que afectava a la possibili-
tat de llegislar en dret civil i ser autonoms per a 
decidir al respecte fins a tindre un codic propi, 
com ya gogen unes atres autonomies de 
l’Estat. 

Ya nos hem referit en numeros anteriors 
d’este bolleti ad este tema i a la labor que en 
este sentit està realisant la Associacio de Ju-
ristes Valencians. Precisament el dia en que 
estem escrivint estes llinees estava prevista 
una concentracio per a reclamar lo que en jus-
ticia nos correspon. Una tasca, la d’esta entitat, 
que va acompanyada per un aval institucional i 
civic com no ne trobem cap atre en la nostra 
historia recent, inclus goja de mes recolzament 
que el que tingue la demanda de la nostra au-
tonomia que feliçment acabà en l’aprovacio del 
Estatut. Pero resulta decepcionant la falta 
d’implicacio de la mateixa societat que diu re-
colzar esta mampresa, una societat acomoda-
da, a la que costa molt movilisar per a que ma-
nifeste publicament lo que ha firmat i reforçat 
per escrit, omplint, per eixemple, en la seua 
presencia la plaça de la Mare de Deu de Va-
lencia ciutat. 

Tot aço nos passa perque no tenim represen-
tants que en les institucions estatals defenguen 
els nostres interessos; es deuen als partits i no 
a la ciutadania que els vota… Aci diuen i fan 
unes coses pero en Madrit ne fan unes atres, 
les que els manen fer. Proves no ne falten: re-
cordem tot lo que costà acabar l’autovia que 
comunicava Valencia i Madrit, la “provisio-
nalitat” de l’estacio del AVE en el Cap i Casal, 
l’infrafinançacio, la nula intencio de resoldre el 
cronic problema hidric, la falta d’una solucio 

per a fer mes competitiu el port capitali, la falta 
de fre a la desfeta de tantes industries familiars 
que, per falta de modernisacio en ser abando-
nades pels diferents governs, d’aci i d’alla, es 
quedaren obsoletes, la dependencia de 
l’economia valenciana d’uns sectors casi unics 
com el turistic i l’immobiliari, la discriminacio en 
el sosteniment de proyectes culturals, com tot 
lo lligat al Palau de les Arts i les Ciencies…, i 
tot aço acompanyat de corrupteles que no aca-
ben –abans perque estaven els qui estaven, 
ara perque hi ha “hermanísimos”–, silencis in-
tolerables davant de situacions d’abusos, mal-
baratament de recursos publics recolzant pro-
yectes culturals que nos despersonalisen, abo-
cant millons a dolls a entitats que neguen 
l’identitat valenciana, o sostenint institucions 
que incomplixen els fins per als que foren crea-
des i que s’han convertit en meres sucursals 
que, com els escolans, es conformen en el 
“amen” a tot lo que els diu el seu senyor; par-
lem d’eixa AVLl que, ademes, aprofita com a 
plataforma per a que alguns dels seus inte-
grants “s’autopubliquen” obres en les que s’ha 
buscat en lupa la minima senya que, retorcent-
la, puga utilisar-se per a argumentar una desi-
jada catalanitat per al poble valencià. 

L’art de la confusio es l’estrategia usada per 
a la confluencia i convergencia en una atra cul-
tura, en una atra societat i en una atra naciona-
litat. Est acossament que patim els valencians 
arranca de llunt. L’adoctrinament es mes mo-
dern i arriba a cotes insospitades, sent el siste-
ma educatiu el facil cami per a inculcar eixos 
valors antivalencians i, clar, enguany, celebrar 
l’any Fuster i obligar a llegir el catecisme No-
saltres els valencians, obra –producte segura-
ment d’un complex identitari agravat per un 
sentiment d’inferioritat– en la qual l’autor naix-
cut en Sueca nega i renega de tot lo valencià; 
ideari recompensat, aixo si, per la Catalunya 
expansionista dels Max Cahner, la banca cata-
lana dels Pujols i alguns compliços que trobà 
aci i als que obnubilà predicant la paraula que 
els havia de conduir a la terra promesa. 

Recordem aquell 29 de juny que nos marcà, 
un dia en que se començà la nostra destruccio 
com a societat i colectivitat; fem-ho en un mes 
de juliol en el que, el dia 1, es complix el 40 
aniversari de l’aprovacio del Estatut d’Auto-
nomia valencià –efemerides que oficialment 
se celebra en un eslogan, “Fent País”, d’un 
sectarisme diametralment opost a l’espirit inte-
grador en el que venen actuant els juristes va-
lencians–, fem-ho, en fi, per a no perdre la me-
moria i posar-nos al costat d’aquells que, des 
del minut u, treballaren per la recuperacio dels 
Furs, que era com recuperar l’autoestima i la 
llibertat com a poble. 
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ACTIVITATS CULTURALS 

JULIOL-AGOST DE 2022 

Trobarà mes informacio dirigint-se a les res-
pectives associacions: 

LRP (Lo Rat Penat) 
 C/ Trinquet de Cavallers,9. 46003 Valencia C. 
 Tel: 963 91 09 92 // www.loratpenat.org 
 secretaria@loratpenat.org  
RACV (Real Acadèmia de Cultura Valencia-

na) 
 C/Avellanes 26. 46003 Valencia C. 
 Tel 963 91 69 65 Fax: 963 91 56 94 
 www.racv.es 
Rogle 
 rogleconstantillombart@gmail.com 

1 Jul (divendres) 19 h. Seu de LRP. 
CLAUSURA DELS CURSOS de Lo 
Rat Penat 

Entrega dels diplomes del curs 2021-
22, aixina com dels cursos 2019-20 i 
2020-21.  
CONFERENCIA: Vicenta Plaza: “La 
dòna en els Furs de Valéncia”  

+Info: LRP 

Alvancem esta activitat per a setembre. 
Universitat Valenciana d’Estiu de la 
RACV en Gandia. Aula d’Humanitats i 
Ciencies. 
▪ Curs d’Historia o de Ciencia 
▪ XXIV Seminari d’Art Prehistoric 
▪ XXXVIII Seminari d’Estudi sobre Llen-

gua, Economia, Cultura i Societat en 
el Mon Iberic. 

+Info: RACV 

Enguany, el 4 d’agost, se complirà el 
125 aniversari de la troballa de la Dama 
d’Elig en la lloma de L’Alcudia, lloc que 
en el temps se convertiria en el conegut 
jaciment arqueologic de L’Alcudia d’Elig. 

La Dama d’Elig es una escultura ibera 
datada entre els segles V 
i IV a.C., emmarcada en 
l’epoca plena de la cultu-
ra iberica, civilisacio que 
se desenrollà en la zona 
oriental de la peninsula, 
junt a la Mediterranea, 
en possibles influencies 
de les cultures fenicia i 
grega. Es tracta d’un bust 
femeni tallat en pedra 
calcarea porosa que te 
una alçaria de 56 cm, un 
ample de 45 cm i una 
profunditat de 37 cm. El 
pes alcança els 65,08 
quilograms. Originalment l’escultura esta-
va policromada, lo que evidencien algu-
nes de les marques de color roig, blanc i 
blau que conté i que han perdurat en el 
temps.  

Des del punt de vista iconografic 
l’escultura representa a una dona rica-
ment abillada, la qual vist tres peces de 
roba: una tunica (toga), un vestit i, sobre 
ell, un mant obert en solapes. Dos grans 
rodets en motius decoratius (flor de loto i 
perles) emmarquen el seu rostre. Este 
destaca per la serenitat i la perfeccio ex-
pressiva que se pot observar en els seus 
traços: nas estilisat, llavis fins, celles al-
tes, mento redonejat i ulls oblicus, en els 
que encara s’aprecia di-
ferent pigmentacio. Els 
rodets s’unixen per una 
cofia i un vel i coronen 
el cap. La toga 
s’enllaça al coll en un 
fermall a on porta pen-
jats tres collars en pen-
jolls: amforetes i llen-
güetes, que queden da-
munt del vestit. 

Els abillaments que 
porta el bust centren 
l’atencio, pero es mes 
curiosa la cavitat que 
te en l’esquena, de 16 
cm de profunditat i 18 
cm d’ample, que fa preguntar-se quín se-
ría el seu sentit i la seua possible funcio. 
La resposta no es facil, mes encara per 
haver-se trobat protegida dins d’una espe-
cie de capelleta, aïllada, fora d’un context 
que poguera ajudar a la seua interpreta-
cio. En ulteriors excavacions se confirma-
ria que la peça estava adossada en un 
tros de l’antiga muralla ibera. La riquea de 
l’ornamentacio de la figura portà a pensar 
en els primers moments que poguera 
tractar-se de la representacio d’una divini-
tat o deesa de la fecunditat, pero en els 
posteriors estudis i comparacions en atres 

escultures, descobertes mes tardanament 
en restes de cremacio d’un cadaver 
(Dama de Baza, 1971), se plantejà que la 
cavitat de la Dama podria tindre una fun-
cio d’us funerari, i que podria ser repre-
sentacio de la difunta. 

El jove Manuel Campello 
Esclápez, que ajudava a 
la seua familia en uns tre-
balls agricoles, va tindre 
el privilegi de topar-se en 
la peça arqueologica el 4 
d’agost de 1897. Estava 
treballant la terra propie-
tat del doctor Manuel 
Campello i Antón (sense 
parentesc en el descobri-
dor), junt ad atres jorna-
lers, quan topetà en un 
element dur que pensà 
era una pedra. Posat a 
extraure-la es percatà de 

que era alguna cosa mes. Sería Antoni 
Macià qui s’encarregaria de traure la peça 
a la superficie. L’escultura estava assen-
tada damunt d’una base de pedres, 
l’esquena i els laterals estaven protegits 
tambe per lloses, pareix que amagada de-
lliberadament. El fet de que el descobri-
ment fora totalment fortuït, junt en la sere-
nitat a l’hora que la magnificencia del seu 
rostre, convida a fer volar l’imaginacio i 
pensar que tal volta fon la propia “dama” 
la que volguera donar-nos noticia de la 
seua existencia. 

Tornant a la rigorositat dels fets, hem de 
senyalar que el propietari dels terrenys, el 
Dr. Campello, ordenà traslladar la peça a 

sa casa de Elig. La no-
ticia del descobriment 
de la Reina mora, nom 
en el que se la batejà al 
principi, se difongue ra-
pidament. Passats uns 
dies des de la troballa i 
casualment convidat a 
Elig pel croniste i archi-
ver municipal, Pere 
Ibarra, l’hispaniste i ar-
queolec frances Pierre 
Paris s’interessà per 
ella; una volta contem-
plada la peça, fon tan 
forta la fascinacio sus-
citada per la mateixa 

que no dubtà, en els dies següents, en fer 
una oferta de compra per 4.000 francs al 
doctor en nom del Museu del Louvre. 
Este l’acceptaria al no obtindre resposta 
positiva per part de les autoritats museïsti-
ques espanyoles (Museu Arqueologic 
Nacional de Madrit) en les que havia 
contactat des del primer moment del des-
cobriment. L’escultura començà viage a 
Paris l’ultim dia del mateix mes d’agost i 
estigue en el Louvre mes de quatre deca-
des, sent alli a on rebria el nom de ‘Dama 
d’Elig’. 

Continúa en la pagina 3. 

PATRIMONI VALENCIÀ             MªA.M.C. 

La Dama d’Elig 

El dia 18 de juny el Grup d’Accio Va-
lencianista celebrava el sopar 
d’entrega del premi Llealtat 2022 a Pa-
qui Llosá. La presidenta de l’associacio 
Paquita Chilet fea entrega del pergami 
i insignia corresponents. 

Felicitem des d’aci a Paqui Llosá per 
un guardo tan mereixcut, reconeiximent 
a la seua dedicacio al valencianisme i, 
en particular, al seu esforç dirigit a la re-
cuperacio del cami de Sant Vicent Mar-
tir des de l’associacio Via Augusta y 
Camino de San Vicente Martir, de la 
qual es presidenta des de la seua fun-
dacio fa desset anys. 

Abans del sopar, el president del Ins-
titut d’Estudis Valencians, Ferran Ri-
bes, donava a coneixer els guanyadors 
de la segona edicio dels premis a 
l’investigacio i la creativitat. Arreplega-
ren els guardons Antoni Fontelles, per 
l’obra Els Països Catalans: entre l’en-
telequia i la materialisacio, i Davit Mar-
chuet, per la novela Caps de corda. 

Els assistents pogueren adquirir els 
dos volums a un preu reduit, especial 
per a l’ocasio, i endur-se’ls a casa fir-
mats pels autors. 

CRONICA 

Premi Llealtat 2022 i 
entrega dels premis 

del INEV 

DAMA, DE MANOLO VALDÉS, 2001. 
UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 
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Este llibre completa El conflicte identitari. Catalanisme i valencianis-
me des del sigle XX fins a la democracia (2021), ya que analisa els anys 
mes proxims, dels 80 fins a l’actualitat. 

En el primer capitul, «Explicacio sicosocial del conflicte», mes tecnic i 
extens, comenta qué han de fer les minories si volen influir en la societat. 
No oblida el paper de l’autoodi que hi ha inculcat en molts valencians ni 
tampoc el perill que representa la repeticio de l’historia, de processos si-
milars de temps passats (p. e., la firma de les bases ortografiques del 32). 

En el segon, «La caixa de pandora del valencianisme», resumix lo que re-
presentà per al moviment sociocultural valencianiste (i per al politic tambe), 
la creacio de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’impagable regal que li 
feu al catalanisme (d’aci i d’alla) l’entrada de Xavier Casp, deca de la 
RACV. I encara hi ha gent que no ho veu i que li ho disculpa. Un error 
d’este calibre nomes se disculpa o justifica des de la veneracio o l’idolatria. 

En el tercer, «La guerra civil valenciana», conta el proces de la reforma 
ortografica aprovada per la RACV en 2003 i que estigue promoguda i 
guionisada per elements alguns dels quals estan ya en la banda de la llum 
(el catalanisme i les seues prebendes). I uns atres, provablement, s’han 
quedat perque els culs no son aptes per a les cadires disponibles. Si 
l’ingres de Casp en la AVLl fon traumatic i neutralisant, aço era la punti-
lla... perque ara nos pareixem simbolicament un poc mes als adversaris. 

En el quart i ultim capitul, «La nostra missio», apunta quína ha de ser la 
conducta del valencianisme: marcar el territori, perque l’actual moviment: 
“es permeable, no te fronteres clares, ni principis i aixina se cola de tot, 
no es una minoria nomica, es un grup difus, liquit”. I s’ha de ser valent 
perque “En esta vida sense valents no hi ha res a fer”. 

Tambe senyala que nomes hi ha una separacio llegitima entre cultura i 
politica i es metodologica. La vida diaria es un tot. 

En els «Anexos» hi ha un document significatiu, quan la RACV demanava 
el boicot al II Congres de la Llengua Valenciana (2003). 

El llibre es el segon premi d’investigacio de l’INEV, Lluïs Alcanyiç, i el 
prolec es de Chimo Lanuza. 

Antoni Fontelles  

RESENYA BIBLIOGRAFICA 
Masia i Alamar, Jesualt 
El conflicte identitari. La deconstruccio del valencianisme 

Institut d’Estudis Valencians. Valencia, 2022 
(307 pagines) 

JOCS TRADICIONALS (LXXXII)         MªD.G.B. 

A botar 

En una publicacio de 1818 titulada Descrip-
ción de los juegos de la infancia. Los más pro-
pios á desenvolver sus facultades fisicas y mora-
les, y para servir de abecedario gimnástico, 
l’autor, Vicente Naharro, descriu una serie 
de jocs ponderant la seua utilitat en tant que 
suponen la practica d’eixercici fisic. 

Al fil d’aço, recorde els anys de l’infancia 
en que els eixercicis gimnastics eren per als 
chicons i que, de fet, molts jocs de carrer 
tenien esta caracteristica. Un d’ells era el 
següent: 

En terra se fan dos montonets que se pu-
guen anar elevant a voluntat i sobre ells se 
recolza una vara o una canya. Se pacten els eixercicis: botar, botar a soles 
en un peu, en els dos peus junts, botar en parelles…, en fi, en diversitat 
de variants. 

Per a botar s’ha de prendre carrera des d’una distancia de 15 o 20   
passos de la vara, canya… El jugador que falle i entropece en esta barrera 
queda eliminat. 

DESCRIPCIÓN DE LOS JUEGOS 
DE LA INFANCIA, DE VICENTE 
NAHARRO, 1818, PAGINA 18 

(FRAGMENT) 

PATRIMONI VALENCIÀ 

La Dama d’Elig 
Ve de la pagina 2. 
 
En 1941, fruit d’un intercanvi d’obres d’art en-

tre Espanya i França (en el periodo belic de la 
II Guerra Mundial), tornà junt en atres obres i 
se deposità en el Museu del Prado. En est es-
pai de temps, concretament en 1959, Manuel 
Campello Esclápez la visità, i pocs anys mes 
tart el museu acceptaria portar la Dama a Elig. 
Fon aixina com el 24 d’octubre de 1965 
l’octogenari Manuel Campello voria per ultima 
volta l’escultura i sería el moment del reconeixi-
ment com a descobridor, otorgant-se-li la distin-
cio de Cavaller de la Real Orde d’Alfons X el 
Sabi. Falliria passats dos mesos. 

En 1971 per Orde Ministerial de 29 de giner 
(nº inventari 1971/10/1) passà a formar part dels 
fondos del Museu Arqueologic Nacional en Ma-
drit. La Dama retornaria temporalment a terres 
ilicitanes en motiu del septim centenari del Mis-
teri d’Elig. 

El 19 de giner de 2006 per part del Ministeri 
de Cultura se feu publica la decisio de cedir 
temporalment la Dama a la seua ciutat d’orige; 
fet que ocorregue el 18 de maig d’eixe any per a 
que l’escultura presidira l’inauguracio del Museu 
Arqueologic i d’Historia d’Elig en el Palau 
d’Altamira. 

Es una peça de gran transcendencia per a la 
cultura espanyola, no nomes per ser el principal 
exponent del Art Iberic, sino per la seua parti-
cular historia des del descobriment, periple via-
ger a França, el regres a territori espanyol, i les 
visites temporals a Elig, lloc del que procedix. 
Tambe es important reconeixer l’us que s’ha fet 
i se continúa fent com a icon, en qüestions poli-
tiques, economiques, cientifiques, etc., de la 
seua singular i caracteristica image. 

En una ampla diversitat d’estils i representa-
cions, a tamany real o en grans volums, en Elig 
se poden trobar reproduccions en el Museu de 
L’Alcudia, en el Museu Arqueologic i 
d’Historia d’Elig, en la Glorieta, en el Jardi 
Artistic Nacional Hort del Retor, en 
l’Ajuntament, en l’aeroport de L’Altet, en 
l’avinguda del Ferrocarril, en el campus de la 
Universitat Miguel Hernández, entre els llocs 
mes coneguts i visitats, per a donar constancia i 
fer homenage a la Dama ilicitana simbol de la 
localitat i tambe de l’imaginari colectiu valencià. 

COLABORA EN EL ROGLE 

Donar difusio ad esta publicacio es la millor forma de 
colaborar en nosatres. Tambe pots fer-te soci (36 € a 

l’any) o colaborador (12 € a l’any), i t’enviarém a 
casa tots els numeros que es publiquen durant l’any. 

Si tens voluntat de fer alguna puntual aportacio eco-
nomica, tambe te quedariem molt agraits. El nostre 

numero de conte, en Caixa Popular, es: 

ES52 3159 0018 1926 1586 4721  

Rogle en Internet 

Facebook: Rogle Constanti Llombart 

Twitter: @rogleconstanti 

Tots els eixemplars editats fins ara estan en: 
www.rogleconstantillombart.com  
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PASSATEMPS  M.S.S. 

Resol 
l’acrostic 
del  
costat a 
partir de 
les defini-
cions. 
 

La 
solucio 
a peu 
de 
pagina. 

1. S’aplica a les aus de presa que posseixen garres fortes 
i bec fort i corbat per a caçar a uns atres animals. 
2. Antepassat d’una persona. 
3. Que conté o fa bromera. 
4. Professional que es dedica a la realisacio de proyectes 
d’edificis, cases, etc. 
5. Originari d’algun lloc. 
6. Natural o propi d’Ucrania. Llengua dels ucranians. 
7. Qualitat de qui es mostra afectuos i carinyos. 
8. Au rapaç nocturna de plomage blanc en el pit i ventre i 
pardenc per l’esquena, en la cara blanca en forma de cor. 
Viu en forats naturals d’edificacions o runes i s’alimenta 
fonamentalment de ratolins. 
9. Arbre de la familia de les rosacees, de flors blanques i 
fruit de color groc o vert, mes redonenc per la base i es-
tret per la part oposta. 
PARAULES VERTICALS: 

1. Baixar el preu d’una cosa, rebaixar-la. 
2. En un llenguage coloquial, acovardar, fer perdre l’anim. 

Solucio:  

I RECORDA…La nostra primera paraula es abaratir. L’accio i efecte d’abaratir es un abaratiment. Està abaratit allo que està 
rebaixat. Que fa abaratir o baixar el preu d’una cosa es abaratidor. Eix. Estan abaratint tot el genero perque van 
a fer liquidacio. 
La nostra segona paraula es acoquinar. Està acoquinat aquell que està acovardat, sense anim. L’accio i efecte 
d’acoquinar es un acoquinament. Que acoquina o fa por es acoquinador. Qui s’acoquina en facilitat es 
acoquinadiç. En acoquinament, por o covardia es acoquinadament. Eix. Està acoquinat des de que el mege li 
digue que haurien d’operar-lo. / La forta tempesta es acoquinadora. 

1. RAPAÇ  2. ANCESTRE  3. BROMOS  4. ARQUITECTE  5. ORIUNT  6. UCRANIÀ  7. TENDREA  8. OBILA  9. PERERA 
Verticals: 1. ABARATIR  2. ACOQUINAR 

 

Gloria i orgull 
 
 

Patrona eres la gracia extrema, 
la senzilla tendror que enamora, 
sobre les pures ales de l'aurora, 

en el goig de la gracia que serena. 
 

Mareta eres l'equilibri irrenunciable, 
l'essencial i singular concert, 
sense murs a camp obert, 

fervorosa gloria i orgull inenarrable. 
 

Verge dels Desamparats voler immens, 
des del goig suprem fins al dolor, 

desti d'un pur sentir intens. 
 

Eres el motiu de caminar en valor, 
centrat al ritme dinamic que em tens, 

en dies i nits de fecunda clamor. 
 
 

  Enric Calvo i Dolz  

Les directrius que marcà per a 
l’orfebre la comissio encarregada del 
tema de l’elaboracio de la corona foren 
“que la silueta y conjunto no había de 
apartarse mucho de la corona que en-
tonces llevaba, que 
había de ser de estilo 
Renacimiento, y que 
había de aplicarse to-
das las alhajas que lo 
permitieran y no des-
compusieran el dibujo”. 

La corona, tota d’or 
de 900 milesimes i d’un 
pes de 2.800 grams, 
tenía 25 cm d’altura. 
Duya engastades 8.673 
pedres, de les quals 
4.835 eren brillants, 
3.082 diamants rosa, 656 perles, 16 
esmaragdes, 8 topazis, 4 opals, 60 
miges perles i 5 safirs. El seu valor 
aproximat en diners de l’epoca era de 
600.000 pessetes. 

El Almanaque de Las Provincias per 
a 1924 la descriu en estos termens: 

“Está formada per una diadema o 
cintillo, cuyos bordes son de brillantes 
y perlas; lleva en el centro del mismo 
un broche de brillantes, con tres gran-
des perlas perillas como colgantes. 

Alrededor del cintillo lleva varios 
adornos con brillantes, amatistas y 
topacios, más varios rosetones con 

brillantes y perlas; sobre esta diadema 
van los ocho grupos de que se compo-
ne la corona: cuatro mayores y cuatro 
más pequeños, cuyos centros los for-
man unas flores grandes de brillantes 

sobre las cuales van: en 
la del centro, un óvalo 
con una hermosa cruz 
de platino y brillantes 
sobre esmalte azul, ro-
deada de finísimas per-
las orientales, y sosteni-
do dicho óvalo por dos 
ángeles decorativos del 
mismo estilo Renaci-
miento, finamente cince-
lados, cuyas alas y la 
hojarasca que forma el 
cuerpo van tupidas de 

brillantes. Los otros grupos llevan tam-
bién dos ángeles cada uno, sostenien-
do otros óvalos con dos grandes topa-
cios uno, y una amatista el otro, igual-
mente orlados de brillantes y perlas; 
los otros cuatro grupos más pequeños 
los forman unos pendientes de perlas 
perillas y brillantes, y otros con rosas, 
decorados con adornos del estilo y 
rodeados de perlas; sobre estos cen-
tros van dos margaritas de brillantes y 
unas grandes perillas, dos de amatis-
tas y dos de topacios, bordeado todo 
por una cenefa cincelada y decorada 
con brillantes y perlas.” 

CORONA POETICA (III) 

Centenari de la coronacio de la Mare de Deu dels Desamparats 

FENT MEMORIA          J.M.M. 

Descripcio de la corona 

        1.   2.               

1.         _ _ P _ _         

2.       _ N _ _ _ _ _ _     

3.       _ _ _ M _ _         

4.       _ _ _ _ _ T _ _ _ _ 

5.     _ _ I _ _ _           

6. _ C _ _ _ _ _             

7.       _ _ _ D _ _ _       

8.   _ B _ _ _               

9.   _ E _ _ _ _             


