
  CONFERENCIANT:      Francesc Xavier Llorca Ibi, (Benidorm, 1964), és 
Llicenciat en Filologia Hispànica, orientació de 
Filologia Valenciana. Es doctorà amb la tesi El 
llenguatge mariner de la Marina dirigida pel Doctor 
Jordi Colomina i Castanyer. És professor de la 
Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant i 
ocupa el càrrec de Vicedegà d’Alumnat i Extensió 
cultural.  
   El seu camp d’investigació és el lèxic, la cultura 
popular, la toponímia i el model de llengua en 
l’escola. Ha publicat més d’una vintena d’articles 
sobre els noms de lloc de la comarca de la Marina 
com “Mahomat Alpoloí, l’onomàstica aràbiga de 
Polop” i del País Valencià. Té diversos estudis 
sobre aspectes del lèxic valencià com “De tannur 

a tenor. Història d’un arabisme valencià”, “Xanca, chanca: un italianisme del 
català i del castellà”, “Italianismes en valencià”, “La toponímia 
maritimoterrestre del Parc Natural de la Serra Gelada”, “Alacant, cruïlla 
onomàtica” o “La llengua tabarquina: De Gènova a Alacant”. També és autor 
dels llibres: “El llenguatge mariner de la Marina” i “Llengua d’arraix. La parla 
almadravera valenciana”. I coautor dels llibres “Als peus de l’Aitana. Toponímia i 
paisatge des de Sella”, “Diccionari Lèxic de les Poesies d’Ausiàs March” i Rondalles 
de la Marina. 
   També és membre del grup d’Investigació LICATMED del Departament de 
Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant on ha realitzat diversos 
projectes subvencionats pel Ministeri d’Educació i Ciència sobre lèxic i 
literatura medievals. Ha rebut dos beques de la Generalitat Valenciana per a 
estudis sobre el parlar mariner de Benidorm i de la comarca. També ha rebut 
dos beques de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a estudis sobre la 
parla referida a l’almadrava, la tonyina i el salat. 
   Ha realitzat treballs professionals com l’informe per a l’Acadèmia 
Valenciana sobre el topònim “València” o la transcripció del manuscrit 
Reconosimiento de los Estrechos de Magallanes y de San Viçente por Diego Ramírez 
de Arellano (1621) de la Biblioteca Nacional per a la Institució Alfons el 
Magnànim de la Diputació de València, transcripció publicada per aquesta 
mateixa institució. Ha realitzat treballs d’assessorament en el Diccionariu 
Normatiu de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i ha participat en diversos 
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   CULTURA POPULAR VALENCIANA 
 

       La conferència es desenvoluparà a partir de nuclis temàtics que 
expliquen com els valencians hem anat creant una visió pròpia del 
món transmesa per la cultura.  
   Aquesta visió s’ha conservat en forma de costums i actes dels quals 
no som sempre conscients. És per això que parlarem sobre l’origen i 
manteniment  de característiques culturals comunes a tota la 
Mediterrània: colors, éssers imaginaris, dracs, bruixes, dones 
encantades, plantes medicinals i màgiques, supersticions, paraules 
prohibides i altres qüestions semblants. També inclourem un apunt 
sobre com els valencians i els polopins han anat batejant, des de fa 
segles, el territori on hem viscut. 
   Acabarem amb la recreació d’una figura mítica per als valencians: 

Jaume I, un rei de llegenda.  

 

 

 

 PROGRAMA: 

DIVENDRES 26 d’ ABRIL 

20,15h. CONFERÈNCIA-COL.LOQUI: “Cultura Popular Valenciana” a 
càrrec del professor Francesc Xavier Llorca Ibi. 
 

 

 


