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VÍDEO. Els valencians, des de quan són valencians? per Vicent Baydal

Introducció: Vicent Baydal és un historiador medievalista i professor universitari valencià.
Ha publicat nombrosos estudis en articles i  llibres sobre història medieval,  en especial
referits a l’antic regne de València. El 2019 va publicar el llibre Del Sénia al Segura. Breu
història dels valencians, una síntesi històrica molt recomanable. 

En el següent vídeo de l’any 2017 podem veure l’explicació històrica de l’origen del regne
de València i de la identitat dels valencians.

QÜESTIONARI:

1. En època romana i en època andalusí hi havia «valencians»?

2. Quines identitats funcionen en les societats islàmiques: nacionals o tribals?

3. En quin moment històric naix la identitat valenciana?

4. Com es deia el net de Jaume I que va conquerir part de la taifa de Múrcia? En quin any ho va fer?

5. Quants musulmans aproximadament va expulsar Jaume I l’any 1248 del regne de València per Villena?

6. Què va passar finalment amb els musulmans que es van quedar en el regne de València després de la 
conquesta cristiana?

7. Segons els estudis de l’historiador Enric Guinot sobre els orígens dels repobladors del regne de València, 
quina és la proporció dels orígens dels nous repobladors entre 1240 i 1420?

- Catalunya                            %

- Aragó                            %

- Navarra, Castella, altres                         %

8. Com es diuen les lleis pròpies del regne de València? 

Com es diu el principal organisme d’autogovern valencià?

9. Entre 1238 i 1330 no s’utilitzava la paraula «valencià». Quines paraules s’utilitzaven per a referir-se a la 
gent que vivia en el regne de València?

10. Què va passar amb els nobles aragonesos que vivien al regne de València a partir de l’any 1330?

11. En quin any es va crear la Generalitat Valenciana segons el vídeo?

12. Entre quins dos anys apareix el gentilici «valencià» aplicat als habitants de tot el territori?

13. Com es deia el valencià més ric de la València del segle XIV? D’on procedia la seua família?

14. Quin va ser el Segle d’Or del regne de València?

15. Per a què serveix conéixer els nostres orígens amb detall segons Vicent Baydal?

- Per a acceptar la nostra                                       amb més                                     .

- Per a comprendre un poc millor la nostra                                     .
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