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JURAT DE L’11è PREMI D’INVESTIGACIÓ 

DE LA VALL D’ALBAIDA 

Nota biogràfica 
 

 
VICENT  TEROL  REIG (Albaida, 1969) és doctor en Geografia i Història per la 

Universitat de València-Estudi General (2002), director de l Arxiu Municipal 

d'Ontinyent i director també d’Alba. Revista d’estudis comarcals de la Vall d'Albaida. 

A més a més, és el responsable de l’àrea de documentació i publicacions del Museu del 

Tèxtil de la Comunitat Valenciana. 

 

A banda de la seua dedicació professional al patrimoni documental, realitza diverses 

investigacions sobre les èpoques medieval i moderna valencianes. La seua tesis doctoral 

està dedicada a l’estudi de la revolta agermanada a les Comarques Centrals Valencianes: 

Un regne sense cavallers? La Germania a la sotsgovernació de Xàtiva. Ara mateix 

ultima l’edició, ampliada respecte al text original.  

A hores d’ara prepara la seua tesi doctoral en filologia catalana sobre els noms de lloc i 

de persona de les Comarques Centrals Valencianes (especialment de la Vall d’Albaida) 

des de Jaume I a la Germania, sota la direcció del doctor Emili Casanova.  

Deixeble del professor Manuel Ardit, és especialista en la revolta de la Germania (1519-

1522) i en la manufactura i indústria tèxtil valenciana (sobretot en l'àmbit del districte 

d'Alcoi-Ontinyent). També es dedica a l’estudi dels Borja, valencians universals. En 

particular es centra en una de les figures més rellevants, el cardenal Lluís Joan del Milà 

i de Borja (sobre qui està realitzant una biografia), nebot i cosí respectivament dels 

papes borgians. En els darrers temps ha investigat sobre la Guerra de Successió i 

realitza diversos projectes d’investigació al respecte. 

Ha publicat diversos llibres i nombrosos articles (més de huitanta) en revistes 

especialitzadas i en obres col·lectives sobre aspectes molt diversos de la història 

medieval i moderna valencianes; també, sobre diversos aspectes de l’arxivística, 

l’onomàstica històrica i el món del patrimoni: Afers, fulls de recerca i pensament; 

Aguaits: Revista d'investigació i assaig; Butlletí de la Societat Castellonenca de 

Cultura; Caplletra. Revista internacional de filologia; Estudis. Revista de historia 

moderna; Saitabi; Intervenció i patrimoni; Aula de les Lletres Valencianes; Espai 

Obert: revista d'assaig i cultura (Comarques Centrals Valencianes); Alba, revista 

d'estudis comarcals de la Vall d'Albaida; Almaig. Estudis i documents,etc. 

 

Entre els seus treballs destaquen les col·laboracions en el primer volum del 

Diplomatarium Borja sota la direcció del Pare Batllori (SI); l’edició crítica d’un índex 

d’actes del Consell de la ciutat de Xàtiva (l'Índex de consells de l'Arxiu Municipal de 

Xàtiva, 1500-1551) editat per l’Ajuntament de Xàtiva i la Universitat de Valencia; 

l’edició de La Topografia médica de Ontinyent de 1916; la redacció de diversos capítols 

(els referits als segles XV i XVI) de la Història de la ciutat de Xàtiva realitzada per la 

Universitat de València. Les seues darreres obres: La baronia de Polop, la Marina 

Baixa i la revolta de la Germania: llegenda negra i realitat de la matança de moriscos 

del castell de Polop de la Marina (1521), (Ajuntament de Polop de la Marina, 2013); La 

campana del Rellotge o de Rauxa i Foc 1563, (Ajuntament d'Ontinyent, 2014) i La  
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guerra de Successió per la Monarquia Hispànica a Bocairent i a la Serra de Mariola 

(1700-1714), (Ajuntament de Bocairent, 2015). 

 

Ha participat en diversos congressos i seminaris, entre altres: XV, XVIII i XIX Congrés 

Internacional d’Història de la Corona d’Aragó, celebrats a Jaca, 1993 i València, 2004 

i Saragossa 2010; Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica catalanes, 

València, abril de 2001; Congreso Internacional La Guerra Civil Española, Madrid, 

2006; 26é Congrés Internacional de Lingüística y Filologia Romànica; V i X Jornada 

d’Onomàstica de l’AVL (Dénia i Gandia, 2011 i 2016). També en diversos congressos 

comarcals valencians i jornades: Congrés d’Història de la Costera; IX Assemblea 

d'Història de la Ribera; I, II, III i IV Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida. 

 

Ha col·laborat diversos projectes d’investigació, entre els quals destaquen el de caràcter 

internacional Patronímica Romànica (PATROM), dirigit pel professor Dieter Kremer de 

la Universitat de Treveris (Alemanya). Ha rebut diversos premis: el 1r Premi 

d’Investigació de la Vall d'Albaida i el d’investigació d’història local de la Diputació de 

València, ambdós en 1996.  

 

Va ser comissari de l’exposició Carolus, Valentinae Rex. Los valencianos y el Imperio, 

organitzada per la Generalitat Valenciana a la Biblioteca Valenciana (antic monestir de 

Sant Miquel dels Reis de València) en 2000-2001. 
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