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ACLARIMENT: Esta publicacio està redactada en les Normes d’El Puig. Encara que es una obra colectiva, l’encarregat de la 

redaccio final de cada articul te llibertat per a fer-ho en la normativa d’accentuacio de la seua preferencia. Este tema es motiu de 

debat, pero no de divisio, entre nosatres.  

 

Castell d'Olimbroy 
 

 
 

 

Sentia curiositat per conéixer l'història del Castell d'Olimbroy, desaparegut en 

l'actualitat i he anat a documentar-me. No he trobat cap document que faça 

menció explícita d'este castell. Tot està en notes a peu de pàgina de les narracions 

històriques de varis autors, sobre el pas de l'época de la dominació àrap a la 

cristiana en Dénia. 

 

No és la meua intenció descriure la dominació àrap en Espanya, que seria molt 

extensa. Em vaig a centrar en part de la de Dénia, per a poder explicar el motiu de 

l'orige del Castell d'Olimbroy. 

 



 

Per a comprendre-ho he de fer menció de varis conceptes: 

 

1) Els musulmans tributaris i vassalls del rei d'Aragó, nomenats almogàvers (1) i (2). 

2) Els musulmans dominants en la nostra ciutat en l'época de la reconquista en Dénia, 

eren els almogàvers. (2). 

3) Almohades. Secta que va arrancar del poder als almogàvers. (2).  

4) Pedro Eiximen d’en Carròs. Fill del comte d'Albània al que va encarregar en Jaume I 

d'Aragó la conquista de Dénia. (1). 

5) Castell d'Olimbroi, Orambroy, el castell de sant Nicolau. (5). 

6) Orimbloy, poblat baix de la montanya en que estava situat el castell d'Olimbroy, 

vulgarment cridat Delambroy (5). Partida de l’Ambroy que va des de la falda de Sant 

Nicolau fins al barranc de la Troya. (1).  

7) Muhamad-ben-Sobaye, últim valí que va governar Dénia.  

“L'ocupació àrap en Espanya s'inicia en l'any 711 de la nostra era” (2). En la primavera 

d’estiu de 1092, encarrega l'emir dels almogàvers a un dels seus caudills Davud-Ben-

Aixa la conquista de Dénia, que efectivament realisa al mateix temps que eixampla la 

zona de terres conquistades” (2). “I la pressa de Dénia per les armes cristianes d’en Pere 

Eiximen d’en Carròs, el dimecres onze de maig de 1244” (1).  “En Dénia s'instala una 

dinastia dels amiríes al front de la qual es coloca Muchahid, antic partidari d’Almanzor. 

Este va ser el primer rei de Dénia i el seu regne un dels més importants de l'Espanya de 

les taifes. Les restants taifes varen ser de cort peninsular, mentres que la de Dénia ho 

seria marítima, al marge de posseir les terres de la hui denominada Marina Alta” (2). 

 



Per al tema que nos ocupa sobre el castell d'Olimbroy, em vaig a centrar en l'últim valí 

que governà Dénia: Muhamad-ben-Sabaye (1). “Home molt luxuriós i que solament es 

cuidava de satisfer la seua passió criminal. Agobiava ademés als seus governats en 

exaccions insofribles”. (1). 

“En temps dels almogàvers va prosperar l'agricultura en el camp denier en el qual 

abundaven els figuerals i les vinyes. S’introduïx la nòria àrap i s’inicià el comerç de 

figues i panses en Egipte, sent el port de Dénia essencial per a les seues importacions i 

exportacions. La seua moneda era el dinar d'or” (2). 

“En l'any 1144 s’inicià la rebelió contra els almogàvers, que va començar en Andalusia 

i des d'allí es va estendre al restant d'Espanya”. (2). “En els almohades en el poder es va 

produir un periodo d'anarquia fins que va seguir el seu alvanç a esta ciutat. Tots partiren 

entrechocant-se en el camp musulmà, a la volta que contra ells anaven els cristians”. 

(2).  “Els musulmans de Dénia feyen correries en terres cristianes, eixint la seua 

cavalleria a espoliar en les terres dels musulmans tributaris i vassalls del rei. 

(Almogàvers)”. (3). “La mescolança de races asiàtiques i africanes que es donaven cita 

entre el conjunt de la població de Dénia, era de per si mala d'aglutinar. No existia 

autoritat verdadera. Les naus cristianes que des de Cullera anaven a abastir el 

campament cristià front a Gandia (Valéncia ya s'havia rendit a En Jaume I) eren 

interceptades per embarcacions de Dénia”. (2). 

 

“Tot açò va motivar al rei d'Aragó a 

conquistar la ciutat de Dénia. 

 És necessitava sitiar-la per mar i per terra, 

puix tenia una alcassaba en gran manera 

inaccessible que la dominava, i els seus 

murs estaven construïts dins de la mateixa 

mar, en molt d’art i saber”. (1).  

“La reconquista cristiana d'esta zona, va 

començar en El Sit Campeador que va 

véncer en Morella i Alcalà de Chivert”. 

(2). 

“Les tropes de Jaume I conseguien la 

rendició de Valéncia el 28 de setembre de 

1238 onejava el nou estandart real sobre les seues muralles, i Zeyan -el seu últim rei- va 

partir en direcció sur, és dir, fins a Dénia. Seguint les tropes cristianes el seu alvanç pel 

S.E. Entre 1240 i 1241, conquisten les terres de la Safor i el Castell de Bayren en 

Gandia”. (2). 

“El rei Jaume va reunir una poderosa host confiant el seu comandament a en Pere 

Eiximen d’en Carròs”. (1). Este, arribat a Dénia i reconegut el terreny, va assentar els 

seus reals en una montanyeta a un quilómetro de la població que domina aquell entorn. 

 



 

Va fer construir sobre aquella altura una fortificació quadrada, en una torre en cada 

àngul, en els seus esclafidors, aljup i tot lo necessari per al cas, que s’anomenaria 

Olimbroy, la qual anys més tart servia encara d'ermita de sant Nicolau bisbe”. (1) i (3, 

cap. XIX, núm. 2). 

“Sobre les seues ruïnes va ser edificada sigles més tart l'ermita de sant Nicolau”. (5. p. 

104). 

Dedicada l'ala esquerra del castell d'Olimbroy a ermita de sant Nicolau des de remota 

antiguetat, ha donat el seu nom ad aquell cim. En el sigle passat (açò ho escriu Roc 

Chabàs), es va trasladar l'ermita a la partida de Lambroy i hui ha desaparegut per 

complet el cult que es tributava allí al sant bisbe de Bari”. (5). 

Monasteri musulmà en Dénia o Ribat  

 

“És chàquia lliterària molt corrent i admesa, sempre que dels musulmans ve a tractar-se, 

un periodo més o menys elegant en que es pondera la seua vida regalada, les seues 

secretes delícies d’harem, les seues cadencioses músiques i vaporosos perfums. Hi ha 

no obstant, en la vida d'eixe poble escenes oblidades, tan diferents, que han de causar 

més estranyea quant menys estudiades estan”. (5). 

“En (5) (cita a manuscrit de l'Escorial). Es descriu a Abulmotarrif d’Elvira, que va fer 

vots formals de guardar vida religiosa, retirada i austera i habitar el castell de 

Delambroy “montanyeta de sant Nicolau”. En un cim de la costa.”. (5). 

“Pareix ser que este monasteri estava ubicat en Orambroy, el castell de Sant Nicolau i 

un poblat baix de la montanya en que aquell estava edificat” (1. tom. 1. p. 246). “Este 

personage va passar el temps en que allí va morar, com un cartoixà, en l'útil tasca de 

plantar una arboreda al voltant del monasteri, a l'ombra del qual els seus ossos varen 

reposar”. (5).  

 



 

És una pena no haver trobat res més sobre este monasteri àrap o ribat i la seua ubicació 

més exacta per a vore si queda algun vestigi de les seues ruïnes. 
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Teresa Botella 

 

 
 

¿Coneixes a la Duquesa de Dénia? ¡Te la presentem! 

Molts dels països europeus, Espanya 

inclosa, tenen una llarga trayectòria en lo 

que a títuls i herències nobiliàries respecta. 

I encara que estes posicions de privilegi 

han anat perdent poder front als estats i 

governs locals, no deixa de ser interessant 

comentar totes les seues vicissituts. 

Puix be, alguna cosa que moltes persones 

no saben és que Dénia té la seua pròpia 

Duquesa. Aixina, com ho sents, la capital 

de la Marina Alta conta en la seua pròpia 

figura, qüestió que ignoren fins i tot molts 

dels habitants de la localitat, inclús d’entre 

aquells que ya que pentinen canes. 

 Per això, hui anem a parlar d'ella. 

¿I quí és ella? Es tracta de Victòria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg, duquesa de 

Medinaceli, hereua per tant d'una de les cases nobiliàries més importants d'Espanya. 

Allà per març de 2018, el Ministeri de Justícia va expedir una Real Carta de Successió 

en el títul de Duquesa de Tarifa a favor de na Victòria Elisabeth a causa del decés de sa  

besyaya, na Victòria Eugènia Fernàndez de Córdova i Fernàndez de Henestrosa. Aixina 

consta en el Bolletí Oficial de l'Estat -BOE- d'aquella jornada. 



 

D'eixe modo, les autoritats varen arreplegar l'orde que ve a complir lo establit en el Real 

Decret de 27 de maig de 1912, de conformitat en els informes emesos per la Diputació 

de la Grandea d'Espanya i per la Subsecretaria del Departament i d'acort en el Consell 

d'Estat. Previ pagament de l'impost, es va expedir llavors la Real Carta.  

La XX duquesa de Medinaceli, Victòria Elisabeth von Hohenlohe-Langenburg, ha anat 

coleccionant, a pesar de la seua curta edat, d'a penes 25 anys, una série de distincions 

nobiliàries, casi totes transmeses per son pare, poc abans de la seua mort. 

Eixos títuls, contemplen els següents: Marquesa de Priego, Marquesa de Torrecilla, 

Marquesa de Camarasa, Marquesa d’Aytona, Duquesa de Tarifa, Duquesa de Dénia, 

Duquesa de Caminya, Duquesa d'Alcalà dels Gazules, Comtesa de Santa Gadea, aixina 

10 voltes Gran d'Espanya, Marquesa de Cilleruelo, Marquesa del comtat de Sant Martí 

dels Clots, Marquesa de Sant Miquel das Penes. Com es pot vore, un llinage a l'alcanç 

de molt pocs. 

Per un atre costat, i per als qui es pregunten cóm una jove que poc té que vore en Dénia 

va aplegar a Duquesa d'esta localitat, tot comença quan, en 1882, el ducat de Dénia, i 

Tarifa es va transformar en un títul nobiliari creat pel rei Alfons XII a favor d'Àngela 

Apolònia Pérez de Barradas i Bernuy, duquesa viuda de Medinaceli. 

L'història conta que, quatre anys més tart, els dos títuls varen ser separats per la reina 

regent Maria Cristina d’Habsburc, en nom del seu fill el rei Alfons XIII. En 1890, la 

duquesa li va cedir al seu fill Carles Fernàndez de Còrdova i Pérez de Barradas, el 

Ducat de Tarifa, pensant en una futura nova unió en el de Dénia. No obstant, en fallir 

Carles sense descendència, els dos títuls es varen incorporar a la prefectura de la Casa 

de Medinaceli, i s'han anat heretant des de llavors. 

I ara que saps de la Duquesa de Dénia, ¿qué opines al respecte? 

Roc Chabàs Associació 

 

 

¿SABIES QUÉ… Alfonso XII va aplegar a Valéncia per mar, en giner 

de 1875, despuix de ser proclamat rei d'Espanya, en Sagunt, pel General 

Martínez Campos? Ho va fer viajant des de Marsella, a bordo de la 

fragata “Navas de Tolosa”, que es va mantindre alluntada del port, 

traslladant-se el rei, en el seu sèquit, al buc de guerra “Sant Antoni”, des 

del qual es realisà el desembarc. El rei, que entrà a la ciutat montat en un 

cavall en les seues primeres paraules va destacar el seu carinyo cap a Valéncia “per 

tindre per Patrona a la que és comuna a tota Espanya, a la  Mare de Deu en este cas baix 

l’invocació de Mare dels Desamparats”.  

 

¡El presupost de l'Ajuntament de Valéncia per a solemnisar l'entrada del rei Alfonso XII 

era de 60.000 pessetes! 

Josué Ferrer, escritor i periodiste 

 



 

 

Dénia i Elig, tan prop, tan llunt 

 

 

 

La relació en Elig és escassa, encara que històricament important, puix baix el domini 

de la Taifa de Dénia, en el sigle XI, es va produir provablement la refundació en el seu 

emplaçament actual. 

Pocs punts tenen en comú les dos ciutats. Elig en el seu primitiu assentament -

L’Alcúdia- i la fortalea i port de Dénia varen caure primer en l'òrbita bizantina i despuix 

es varen mantindre baix el mant protector de Tudmir en l'invasió àrap. Despuix de la 

caiguda del Califat en el 1010... "Ilš va passar d'unes mans a unes atres formant part 

de la taifa de Dénia, la taifa de Valéncia i la taifa de Múrcia pero este fet no va 

supondre un problema per a la medina que va seguir desenrollant-se i evolucionant 

fins a aplegar al seu màxim esplendor entre els sigles XII i XIII ".  

De fet, l'única excusa viable per a entrar en Dénia és com a turiste o viager, encara que 

siga solament per a retindre-les en la memòria com a prisma per a valorar els més que 

evidents canvis que ha sofrit Dénia, el seu port, el seu castell i la ciutat antiga. Suficient, 

crec. 

Roc Chabàs Associació 

 



 

DÉNIA, ANTIC PORT DE CORSARIS 

 

 

 Dénia va ser durant molts anys un cau de corsaris, gràcies a la seua situació 

privilegiada i el seu port natural. Puix no existien ni esculleres ni molls. El port era una 

bocana, de les poques que hi havia en el Mediterràneu peninsular. 

Ya en l'época islàmica, Mujahid en el 1012 funda la Taifa de Dénia, en la que crea una 

gran esquadra, i els marins i pirates deniers campen per tot el mediterràneu. Primer es 

varen apoderar de Tortosa, encara que la varen abandonar molt pronte.  

Mujahid va mantindre guerres en Jairan de Múrcia i en Aben Abu Amir de Valéncia, 

després conquista les Balears i les va unir al Regne de Dénia. Mujahid va ser el major 

pirata marí del seu temps, i mentres ell va viure, cap nau cristiana es va atrevir a solcar 

les aigües del Mediterràneu. Va fallir en Dénia en l'any 436 de l'hègira (1044 d.C.). 

Esta orientació marinera es va mantindre despuix de la conquista cristiana i Dénia va 

ser, durant el s. XV port d'escala per a les embarcacions italianes que cobrien la ruta 

atlàntica. Pero en esta época Dénia seguia sent un niu de corsaris i entre 1406-1476, el 

governador general del Regne va concedir llicències per a armes a les naus en cors. A 

principis de 1403, un destacat corsari de Dénia, Guillem Morató, es va associar en 

Bellmut de Mallorca i es varen apoderar d'una barca de sevillans. 

Els tipos d'embarcacions depenien de lo que s'alluntaven de la costa. Eren molt ràpides i 

aptes per a navegar en el Mediterràneu, els troncs o bergantins, d'uns 15 o 20 metros 

d'eslora, algunes sense coberta, aparellats en 10 o 18 bancs de rems i vela llatina, podien 

portar alguna peça d'artilleria de baix calibre i algunes colobrines per a l'assalt. Moltes 

d'estes embarcacions es dedicaven també a la pressa, captura i transport d'esclaus 

musulmans i també negres, per a en acabant vendre'ls en els mercats, principalment 

d'Alacant, Oriola i Guardamar. Un negre adult podia costar 570 sòus, una negra adulta 

500 sòus, un jove 560 i una jove negra de 300 a 600. 



 

Pero l'activitat corsària va seguir, encara que amparada llegalment. Per eixemple, el 

marqués de Dénia, D. Francisco de Sandoval, privat del rei Felipe III, en el s. XVI 

fortificà el castell, per a fer front als pirates, costant 50.000 ducats; també va armar 

quatre galeres per a lliberar-se dels corsaris algerins. 

 Igualment practicaven esta activitat aplegant a atemorisar les costes d'Alger i Tunis, 

puix varen capturar vàries embarcacions en ric botí i lliberaren a molts cristians.  

Vicent Grimalt i Albi 

 

 

ABANDONAMENT DE LA FORTALEA DE DÉNIA 

Per Real Orde de 9 de novembre 

de 1845 es declara el Castell de 

Dénia com a “punt fort militar de 

tercera classe”, pero poc despuix, 

per la de 22 de giner de 1859, es 

dispon el seu desartillat, abandó i 

derrocament.  

Esta RO permet a l'Ajuntament de 

Dénia assumir la responsabilitat 

del derrocament del primer recint 

del castell.  

Aixina, eixe mateix any, es procedix a derribar eixe recint que, a modo de tambor (per 

la seua forma i proporcions recorda la forma d’un tambor) adossat per l'exterior al 

portal de la Mar, impedia el desenroll dels futurs carrers de Diana i de la Mar.  

També del mateix any és l’expedient 31, del 16 de setembre de 1866, en el qual 

s’acorda el derrocament del mencionat recint, en este cas per motius d'higiene i 

salubritat i per amenaçar ruïna.  

Provablement, entorn al 1872, la majoria de les muralles, sobretot les que impedien 

l'eixample cap a l'est, s'havien demolit.  

Ya no apareixen en la carta nàutica de 1879, llevat el tram nort, que perdura fins a hui, 

per a on se pretenia prolongar el nou carrer del Pare Pere fins a la mar, ya que és “el 

punt d'esta ciutat que [millor] s’oferix per a alçar edificis”. El proyecte no es va portar a  

terme, segurament perque les muralles encara estaven en peu. 

Roc Chabàs Associació 

 



Desconcertats i apardalats (V) 

Les entitats valencianistes 

En un document del 10-3-2020, les 

associacions valencianes, sens especificar, 

criticaren l’acort perque entenien que 

contradiu la llei de creacio i l’ent que 

“permetria superar el conflicte llingüístic 

valencià sense vencedors ni vençuts, ve caent 

des d’aquell moment en el sectarisme”. Home 

si quan es creà hi havia majoria absoluta de 

catalanistes i una exigua minoria de 

‘valencianistes’, que estaven per lo que 

estaven, afirmar ara que ve caent en el 

sectarisme... ya ho era ab initio, pero eren uns 

atres temps. 

Se llimita a recordar que el dictamen de 2005 

tendix a la convergencia i que aço es 

incompatible en respectar la realitat 

llingüistica genuïna valenciana. No, no ho es. 

I als fets me remet. Que el Consell Jurídic 

Consultiu estimara que el document 

s’extrallimitava... pareix que no, perque no ha passat res. 

Que IEC, AVL i UIB colaboren i es coordinen per a elaborar una normativa inclusiva i 

unitaria... ho avala la propia llei de creacio... establir relacions horisontals (i ya sabem 

que verticals tambe) en unes atres institucions similars.  

 Vore en el trencament del consens intern alguna llum es vore ulls per llanternes. No hi 

ha tal cosa. Si son tan sectaris... els discrepants haurien d’abandonar (per a 

desllegitimar-la) ... ni ho han fet ni ho faran... 

Les entitats valencianistes haurien pogut vore que del nom de llengua valenciana no 

excloent de l’inici (i que molts aplaudiren), hem passat als dos noms oficials (valencià i 

catala) i ara esten ya en la tercera fase quan el document comença (vaja, que no està 

amagat): “Les tres institucions assumeixen la unitat de la llengua catalana, anomenada 

valencià en el territori de la Comunitat Valenciana”. Punt i final. 

Sergi Núñez de Arenas 

Comprenc que a ‘un grapat d’activistes llingüistics valencians’ no els agrade ni gens ni 

miqueta esta ultima actuacio de l’AVL i que si no rectifica: “els qui hem apostat per ella 

per eixe motiu, estarem més òrfens i més separats de l’entitat, a pesar nostre” (Levante-

EMV, 19-3-2020). 

 



 

Segons el seu entendre, l’acort comporta que la part catalana assumix que hi ha dos 

noms per a la llengua i que l’IEC compartix la capacitat normativa en la AVL. 

Formalment pareix que aixina es. 

Opina que l’acort es una trampa, des de dins i des de fora, dels que no han cregut mai en 

l’entitat ni en la missio encomanada. I els acusa: “van arrastrant l’AVL, paulatinament i 

per la porta de darrere, cap a la subordinació a l’IEC i, paral·lelament, la del “valencià” 

(“dialecte”) a la “llengua catalana”, contravenint lleis, dictàmens i acords previs”.  

No, no estan fent-ho per la portella, estan fent-ho per la porta principal. Actuar com ell 

diu es lo que ocorregue en 2018 quan copiaren l’acort previ de l’IEC. 

Ara no, ara es tracta de treballar en llum i taquigrafs, i jornals i dietes, en pro de lo que 

la majoria dels academics creuen... i lo dels opositors mencionats ya sap que es 

‘formalisme’ pur i dur. 

Afirma que hi ha un colp d’estat en dos fases, des de fora, quan la Direcció General de 

Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme publicà en 2016 el manual “Criteris 

lingüístics de l’Administració de la Generalitat” que, segons ell, contradiu el model de 

la AVL (no es cert), i des de dins, quan accepten que l’IEC puga decidir aci: “(cosa que 

ja ocorria moltes voltes en la pràctica)”. Si ya passava, ¿de qué s’estranya?  

Repetire, es cert que la AVL utilisa en els seus escrits un model que podriem denominar 

mes ‘autoctoniste’, pero com que la seua proposta es tan tan tan inclusiva... inclou la 

que planteja la DGPLGM. I entre la variada oferta de la AVL... l’administracio ha triat, 

¿a ón està el problema? 

Reflexiona, si l’IEC es l’ent normatiu, “¿quin es el paper de la AVL?”. Tanta ingenuïtat 

me sorpren, pero no me la crec. Cadascu accepta lo que vol i el ‘grapat de colegues’ 

s’ha cregut que la missio de la AVL era normativisar i normalisar el valencià... en el 

paper. Yo sempre he defes que es una societat pantalla per a ocultar quí te realment el 

poder i l’autoritat. La realitat no m’ha desmentit, ben al contrari, va confirmant les 

previsions. I el seu –sincer– desengany, me ratifica en la creença. 

Apelar a la reflexio i al trellat dels academics es impagable voluntarisme... han fet lo 

que volien fer i res mes que lo que volien fer. Ningu els ha posats una pistola en el 

pols... i les critiques son epidermiques. 

Per ultim, es pregunta “[eixa majoria d’academics està disposta] ¿Inclús a trencar el 

consens dins de l’entitat i de la societat valenciana?”. Hauria de saber que alli dins 

planeja la comunitat de paradigma i fora, en la societat, l’estigmatisacio del dissident... 

ho se per experiencia. 

Imagens: Svgsilh.com, Pxfuel.com 

Antoni Fontelles i Fontestad, es professor i periodiste 

 



 

DÉNIA, EL RINCON DEL GATHO 

 
 

Octubre 1993. 

 

L'avinguda del Marquesat. 

 

El seu nom no feya honor a l'aspecte 

tercermundiste que oferia el seu 

paviment, entre atres coses. 
 
 

 

Juan Vallalta “Gatho” 

 

LA LLENGUA VALENCIANA (II) 

 

La forta colonisació que el regne valencià va sofrir per part dels àraps, ni arrasa ni va 

aniquilar la llengua dels natius valencians, sino que va enriquir el romanç en el que 

s'expressaven. 

Citarem ací a Sánchez Albornoz: “no se arabizó la contextura vital española, como no 

se arabizó la estructura gramatical de las lenguas peninsulares, no obstante, la 

recepción de muchos cientos de vocablos árabes y la formación de muchos 

paralelismos expresivos”.  



 

Si en sis sigles de dominació àrap no es va conseguir erradicar la romançada valenciana, 

sino que es va enriquir en l'introducció de paraules i expressions arabistes. ¿Cóm varen 

poder substituir la llengua valenciana la presència de mercenaris dels comtats de la 

Marca Hispànica -1,2%- que es varen integrar en estes terres? El Llibre dels 

Avehinaments, cens confeccionat pel rei Jaume I el Conquistador ha segut estudiat per 

la professora Amparo Cabanes Pecourt, establint sense lloc a dubtes que les concessions 

de cases i terres a dits mercenaris varen ser pràcticament inexistents en relació a les 

otorgades a unes atres tropes, tals com als aragonesos, navarresos i fins i tot estrangers. 

Posteriorment les llectures que s'han efectuat del Llibre del Repartiment no han 

modificat substancialment este percentage del 1,2% de catalans que varen permanéixer 

en Valéncia una volta conquistada als musulmans. 

El catedràtic d’història migeval Antonio Ubieto afig: “Ni siquiera el idioma era una 

dificultad ya que estos musulmanes habían tenido como idioma oficial el árabe, 

mientras que en la conversación ordinaria utilizaban un romance (se refiere al 

romance valenciano) que era distinto al que se hablaba en lo que conoceremos 

después con las denominaciones de Aragón o resto de España”. 

El catedràtic de l'Universitat Complutense Manuel Mourelle de Lema explica que:  

“entre las diez lenguas románicas, consideradas como tales por los romanistas, se 

encuentra la valenciana. I continua: “la valenciana es una lengua románica “in se et 

per se”, tan independiente como cualquier otra de sus hermanas en la latinidad, 

tomando lo dicho en que no debe tomarse como subordinada ni genética ni 

tipológicamente a ninguna de las neolatinas”. 

 

Les “harges” apareixen ya en el sigle IX dins del moviment cultural mossàrap 

(mossàrap: cristians que varen permanéixer dins dels dominis musulmans sense que, per 

això, hagueren de renunciar a la seua llengua, religió i cultura) sent una de les seues 

manifestacions més populars escrites en llengua romanç les “moaxajas en jarja o zejel”. 

Entenent-se per harja una breu composició poètica que és el remat final dels poemes 

coneguts com “muwassah” modalitat cultivada en Al-Àndalus. Dites harges són càntics 

breus i intensos posats en la boca de la persona que enyora la presència de l'amada 

absent, redactades en romanç, en el nostre cas en romanç valencià. Manuel Mourelle de 

Lema afirma que “en Al-Àndalus -Andalusia i Valéncia- tenim les harges, colocades al 

final de les moaxahes, considerades molt antigues, acàs alguna puga que es remonte al 

començament del sigle XI; no obstant existixen fonts dignes de tot crèdit a favor de que 

les moaxahes es componien ya en el 900”. 

El catedràtic Leopoldo Peñarroja conclou la seua obra magna El mozárabe de Valéncia 

en una frase de Henri Meier: “Nunca en ningún lugar ocurrió el simple transplante de 

un idioma a otro pueblo a otra población”. De nou Antonio Ubieto conclou: “se puede 

afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino de Valencia 

actualmente no son un fenómeno de reconquista –se refiere a la reconquista del 

reino Moro de Valencia por Jaime I, en 1238-. En el mejor de los casos se podría 

sospechar que las fronteras políticas son producto de la lengua”.  

 



 

I Gómez Bayarri insistix: “ya que la reconquista del Reino de Valencia debió 

encontrarse con las realidades dialectales consumadas; consecuentemente, es 

incoherente defender que fuera exclusivamente el fenómeno reconquista-repoblación 

aragonesa, barceloni, navarra y ultramontana la que determinara el dominio 

lingüístico valenciano sin tener en consideración elementos pre-romanos y 

románicos autóctonos, parla romanç, base esencial de la configuración definitiva de 

la lengua valenciana”. 

 

El pare Lluís Fullana, primer catedràtic de Llengua Valenciana de l'Universitat de 

Valéncia que ocupà el silló en la Real Acadèmia Espanyola, en representació l'idioma 

valencià, va sostindre sempre la tesis de que “solo el estrato mozárabe configuró la 

individualidad lingüística de Valencia”. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

El «Pare Pere» 

 

Dit dia (20 d’octubre de 1582) fonch batejat Pere Esteve, fill de Pere Esteve i de 

Catarina Puig, sa muller; foren compares Fransex Palmir i Eugenia Natina. 

(Quinque Libri de la parròquia de Dénia, de 1557 a 1593, foli 19). 

De 1582 a 1658 van setentassis anys, que són els de la vida del nostre venerable. 

Setentassis anys que, llevat els de la seua infància, varen estar totalment dedicats a la 

predicació i a fer el be, puix ya de chiquet, segons nos conta Roc Chabàs en la seua 

Història del Venerable, reunia als seus companyers de l'escola per a predicar-los. I als 

sèt anys ya dejunava i disciplinava el seu cos en cilicis.  



 

Als díhuit anys va sentir que Deu el cridava per a sí, i, sense consultar en ningú ni 

despedir-se dels seus familiars, va mamprendre viage a Valéncia, ingressant 

immediatament en el convent de l'Orde Franciscana, a on va ser model de virtut i 

humiltat durant els anys de noviciat. Ya de religiós profés va determinar anar descalç 

per a aixina complir al peu de la lletra la Regla de l'Orde.  

Efectivament, més de cinquanta anys va anar el nostre flare, descalç durant els seus 

viages constants, en les seues anades i vingudes, a Madrit i fins a Extremadura. 

Havia cursat en singular aprofitament estudis de Filosofia, Teologia, Moral, Escolàstica 

i Mística, estudis que li varen proporcionar una sòlida base per als seus sermons, als que 

unia la seua aptitut natural, puix tenia la gesticulació greu, l'articulació sancera, el to de 

la seua corpulenta veu molt clara. 

La seua vida eixemplar i els seus singulars dots i virtuts varen moure als seus superiors 

a nomenar-lo, en 1614, Comissari de Terra Santa, càrrec que va eixercir per espai de 

quarantaquatre anys, per lo qual devia recórrer tota la Província de l'Orde predicant i 

arreplegant almoines per als Sants Llocs. Poc despuix va ser nomenat Predicador 

Apostòlic en virtut d'un rescripte de Pau V. 

 

Aixina, puix, es va dedicar a recórrer tota la regió, predicant de poble en poble i 

obtenint grans èxits espirituals. 

 

Li agradava de parlar en les places públiques i el valencià era la llengua que amprava 

sempre en els seus sermons. A pesar de que ell dia que la seua oratòria era pròpia de 

gent del poble, persones molt principals tenien a gran plaer escoltar-lo, com el mateix 

virrei de Valéncia, don Ferrando de Borja, el qual va parlar de les seues virtuts i fama 

de santitat a Felip IV, qui el va cridar a la Cort i va quedar tan prendat del seu tracte i 

discreta senzillea que li va ordenar el visitara en freqüència, i que no s'absentara de 

Madrit sense llicència seua. Vacà llavors un bisbat en Galícia, el rei li'l va oferir al pare 

Pere, el qual va rebujar en estes paraules: Senyor, Deu al meu no em vol Bisbe, sino 

predicador doneu birbons. 

 

Quan el monarca, davant les insistents súpliques del serf de Deu, li va donar llicència 

per a retornar a Valéncia (viage que va fer a peu, com de costum), va mamprendre en 

interés les seues predicacions per tota la regió. La seua fama havia creixcut a lo gran en 

diverses curacions i fets miraculosos que havia realisat durant l'epidèmia de pesta en 

Valéncia. Un atrevit jove que li va tirar una pedra durant un sermó va ser fulminat als 

pocs minuts per un raig. 

 

Quan en les seues correries pels pobles passava prop de Dénia, solia retirar-se uns dies 

en soletat en el Mongó, al que comparava com el mont del Calvari, i en la caseta que ell 

mateixa havia edificat per a meditar i preparar temes per als seus sermons. Allí va rebre 

la gràcia de visitar en esperit els Sants Llocs. 

 

 



 

En una atra ocasió, trobant-se meditant en la cova de la Magdalena, va ser llançat pel 

dimoni a una illa despoblada que hi ha front Xàbia, d'a on, per la seua oració fervent, es 

va vore de nou transportat al mateix lloc en que es trobava abans. 

 

En 1633, en ocasió de patir Dénia unes febres contagioses que causà una catàstrofe en 

la població, va convéncer el nostre venerable, inspirat per Deu, als jurats de la ciutat a 

que feren una solemne festa a la Santíssima Sanc; va predicar durant la missa el pare 

Pere i en acabar el Sant Sacrifici va repartir entre els malalts trossos de pa, que havia 

beneït i, ¡cosa admirable!, tots els que varen tastar d'aquells pans varen quedar 

completament curats de la terrible pesta. Volent erigir un santuari per a l'image de Jesús 

Pobre que posseïa, va elegir el caseriu de Benissa, en el mateix Mongó, i va començar 

en grans treballs a realisar la seua idea. En el primer viage que va fer a Madrit va donar 

a conéixer a la Cort els seus designis i, immediatament, va contar en l’ajuda de la reina 

na Isabel de Borbó, que li va fer entrega de 4.000 reals, i el de l'infanta Maria Teresa 

(despuix reina de França), aixina com de la comtesa de Medellín, de qui va rebre 15.000 

reals, i de la marquesa dels Vélez i d’unes atres grans senyores. 

 

Deu va concedir al pare Pere el poder de curar malalties en la senyal de la creu i al 

contacte de la seua saliva. Consten numeroses curacions per ell realisades, aixina com 

molts atres milacres que només enumerem sense detall. Feu numeroses profecies que es 

varen complir en la seua vida i algunes despuix de la seua mort; va fer diversos viages 

en esperit, concretament un a Alcalà d'Henares; va donar vida a un chiquet que havia 

naixcut mort, i va vore multiplicar-se les hòsties durant la seua missa. 

 

Poc abans de la seua mort va profetisar repetidament la mateixa i diverses 

circumstàncies relacionades en ella. A la mijanit del dumenge 3 de novembre de 1658, 

als setantassis anys i quinze dies, en suma quietut i admirable assossec, va entregar la 

seua ànima al Creador el Comissari de Jerusalem Fr. Pere Esteve. 

 

Per a que no es moguera una multitut, degut a la seua santetat, fama i popularitat, els 

seus superiors no donaren notícia de la seua mort i manaren que no feren senyal les 

campanes.  

 

A pesar d'esta prudència es va divulgar la notícia ràpidament per la ciutat, i ya molt de 

matí la gent omplia l'iglésia de Sant Francesc, proclamant-lo tots per sant. Els 

religiosos, tement un atropell per la desmesurada devoció de la gent, varen determinar 

enterrar-lo a tota pressa en la sepultura comuna.  

 

Cinc dies despuix de la seua mort, a petició de tota la ciutat, del clero i la noblea, el 

convent de Sant Francesc li va fer solemnes honres fúnebres, a les que varen assistir el 

Capítul de la Metropolitana i els jurats en les seues insígnies en representació de la 

ciutat. A la nit següent va ser tret el cos del venerable de la fossa comuna dels religiosos 

i, tancat en una arca de fusta, va ser depositat en la caseta de la paret de la capella de 

sant Lluís Bisbe, a on va permanéixer fins al 20 de febrer de 1839, data en que, 

exclaustrats els religiosos i ocupat el convent com a quarter uns soldats varen descobrir 

la caseta i en ella l'arca en el cos del venerable pare Pere.  

 



 

En tindre notícia en Dénia del fet, varen ser comissionats, immediatament, dos senyors 

per a que es presentaren en Valéncia i reclamaren el dret de Dénia a posseir les 

despulles del venerable Pare, cosa que va ser concedida en l'acte, donant aixina 

complida satisfacció als anhels dels fills de Dénia que ansiaven per a sí les venerables 

despulles. Llavors va ser soterrat en l’archiu parroquial, permaneixent en este lloc fins 

que la barbàrie republicana en 1936 el va arrancar del seu descans. S’havien propost 

cremar-lo alegant que només es tractava d’un ninot, demostrant-se lo contrari en tallar-li 

un dit i vore que era de carn i os. A la fi les despulles foren portades al cementeri 

municipal i soterrat en una caseta.  

 

Despuix de l’entrada en Dénia de les tropes “nacionals” en 1939, varen ser tornades les 

despulles del pare Pere a l'iglésia parroquial en solemne processó, quedant expostes al 

públic i sent depositades, enterrades definitivament, en la paret lateral dreta del 

presbiteri, colocant-se una làpida de marbre blanc que en l'escut de Dénia i l'emblema 

franciscà ostenta la següent llegenda: «Aquí yace el cuerpo del P. Esteve ornamento de 

la Orden Franciscana e hijo ilustre de esta ciudad.» Esta làpida està adossada 

exactament en el lloc que ocupa el fèretre. En la paret de la capella de la Dolorosa hi ha 

una atra làpida de paregudes característiques, que té gravades les següents paraules: 

Deixeu fer a Deu y fassam lo que ell mana. ¿Qué mana Deu? Que l'amem de bona 

gana. 

 

El pare Pere, objecte de secular i tradicional veneració entre els fills de Dénia, està sent 

objecte actualment d'una veneració creixent, a la que ya d'antic se li professa. La seua 

tomba és visitada diàriament. És de desijar que es promoga la seua causa de 

beatificació. Els fills de Dénia, els bons deniers, els que estan orgullosos de considerar-

se conciutadans seus, els que pretenen vells parentesc en el venerable, deuen fer-ho per 

a major glorificació del pare Pere. 

Felipe Perles Martí 

 

Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana 
 

'Si és de llei fatal que esta llengua desaparega de les màrgens del Túria, 

encara els versos del nostre autor, enllaçadament a través de quatre sigles 

en els del profunt i sublim cantor de Na Teresa, conservarien en la 

memòria de les gents els sons d'una llengua que va aplegar a ser clàssica 

abans de la Renaixença, i que ni l'abandó dels seus fills ni la paròdia vil 

han conseguit despullar de la seua primitiva noblea. 

Font: Pròlec de Menéndez Pelayo en un llibre de Teodor Llorente. 

 

Marcelino Menéndez Pelayo (Santander, 1856-1912). Polígraf, polític, escritor i erudit. 

Catedràtic de Matemàtiques. Membre de la RAE (1880), de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas (1889), de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando (1892). Director de la Biblioteca Nacional (1898-1912) i de la Real Academia 

de la Historia (1909). Escrigué diversos llibres. 

 

Nostra dolça lengua Valenciana 



Els nostres personages valencians 

Preàmbul: 

Iniciem esta secció, que volem nos acompanye en futurs números de Renaiximent, en la 

que anirem fent memòria de diferents personalitats, naixcudes o afincades en terres 

valencianes, que descollaren en algun àmbit de la vida i la societat. 

Estos escrits formen part d’una colecció que va ampliant-se, a poc a poc, a mida que es 

van realisant per a l’activitat “Tots els dies 9”. Es tracta d’un encontre mensual, que 

començaren organisant les associacions Acció Regne de Valéncia i el Colectiu Fullana, 

per a recordar figures tan significatives. Des de fa temps arreplegà el testic Convencio 

Valencianista, que organisa actualment esta activitat en la colaboració d’unes atres 

entitats, entre elles la nostra.  

Cada més s’elegix a un personage i se li dedica un homenage públic, convertint-se en 

una cita de persones interessades en esta iniciativa, la qual se completa en alguna 

activitat cultural i/o lúdica.   

En esta ocasió començarem per recordar al nostre volgut Roc Chabàs, fill de Dénia, una 

de les personalitats més influents de les primeres décades del sigle XX, que seguix 

gojant de l’admiració que generen les figures “immortals”.  

ROC CHABÀS I LLORENS 

(Dénia, 1844-1912) 

Commemorem el 109 aniversari de la seua mort 

 

Roc Chabàs naix en Dénia (la Marina Alta) el 8 de maig de 1844. Fill d’Andreu Chabàs 

Fornés i de Teodora Llorens Sala, una familia benestant que vivia en el numero 4 del 

carrer Major. Despuix de finalisar els seus estudis de bachillerat ingressà en el Seminari 

de Valencia (1858) per a seguir la carrera eclesiastica. Es doctoraria en Sacra Teologia 

en 1865 i fon ordenat sacerdot en 1868. Esta fon una epoca dificil puix, just eixe any, 

es constituix un govern en membres d’ideologia profundament antirreligiosa. 



L’ambient anticlerical creat per les Juntes revolucionaries (setembre de 1868) i pels 

decrets del ministre Romero Ortiz (octubre del mateix any) motivaren que el clero no 

poguera permaneixer impassible i mostrara una actitut d’enfrontament davant 

la violencia eixercida sobre els eclesiastics i els bens de l’Iglesia. Roc Chabàs, a pesar 

d’estos fets, es centrarà en la seua vocacio religiosa i els seus estudis. 

El seu primer destí eclesiastic fon la parroquia de la seua ciutat natal, eixercint de 

coadjutor fins a 1890. Estant alli recopilà i treballà la documentacio que li va permetre 

la publicacio de la seua primera obra important, la Historia de Denia (1874-1876), i en 

eixe ambient fundà la revista El Archivo (1886), en l’objecte de publicar en ella les 

investigacions de caracter historic i lliterari que es realisaven sobre el Regne de 

Valencia, constituint una fita en la cultura valenciana; la revista es publicà en caracter 

semanal fins a 1892.  

Es nomenat canonge de la Seu Valentina en 1891 

i archiver de l’Archiu de la Catedral i de la 

Diocesis de Valencia en 1892. Aço motivarà el 

seu establiment en la capital. Atenent al seu desti i 

treball de catalogacio de fondos documentals 

iniciarà una notable carrera investigadora i 

historiografica, tractant temes de notable importancia per a l’historia de Valencia i 

l’historia de l’Iglesia Valentina, tocant aspectes com l’evangelisacio, instruccio de 

moriscs, organisacio eclesiastica, o biografia dels bisbes de Valencia, treball este que 

quedà inconclos. Pero no es llimitarà unicament ad esta disciplina, tambe tractarà temes 

d’art, d’arquitectura i d’escultura, aixina com resulta rellevant un estudi sobre l’altar 

major de la Seu. Com a investigador se li conten fins a 120 tituls, ademes dels ya citats, 

destaquem: El sepulcro de Severina (1880), Los corporales de Daroca (1891), Historia 

del venerable Fray Pedro Esteve, predicador apostólico (1880), Los mozárabes 

valencianos (1891), Las pinturas del altar mayor de la catedral de Valencia (1891), 

Novena en honor de Ntra. Sra. de los Desamparados (1894), Génesis del derecho foral 

valenciano (1902, reeditat en 2003), El milagro de Luchente i los corporales de 

Daroca. Relaciones i documentos (1905), Episcopologio levantino (1909), sengles 

edicions critiques de L’Spill de Jaume Roig (1905) i de Antigüedades de Valencia del P. 

Teixidor, Doctrina cristiana en lengua arábiga y castellana para instrucción de los 

moriscos (1911). Ademes quedarien les seues numerosissimes colaboracions en revistes 

especialisades i publicacions cientifiques; d’entre elles, les publicades en El Archivo: 

“El altar de plata de la catedral de Valencia” (1890), “La fundación de Valencia y la 

introducción en ella del cristianismo” (1891), “La distribución de las aguas en 1244 y 

donación del término de Gandia por don Jaime” (1898), “Arnaldo de Vilanova y sus 

yerros teológicos” (1892) i “Iconografía de los capiteles de la puerta de la Almoina en 

la catedral de Valencia” (1899). Arribà a catalogar 6.000 lligams i 2.800 pergamins en 

les seues investigacions. 



 

A banda de tota esta labor fon un important 

activiste cultural; a tall d’eixemple, mencionar 

que participà en l’organisacio dels primers 

congressos sobre la Corona d’Arago, fundà la 

societat El Archivo Valentino, i en la seua llar 

s’organisaven tertulies entre destacats 

intelectuals, que alguns consideren foren 

l’embrio de la creació del Centre de Cultura 

Valenciana (ara RACV), labor que a la seua mort 

seguiria i duria a terme, fins a la seua constitucio, 

Josep Martínez Aloy. Fon membre destacat de 

Lo Rat Penat, entitat de la que fon director de la 

seccio de Lliteratura, tambe dirigi en diferents etapes les seccions de publicacions, 

folclor o arqueologia, actuà de mantenedor dels Jocs Florals (juliol de 1889) i, baix la 

presidencia de Lleopolt Trenor (1908-1910), fon director de l’Escola d’Estudis 

Valencians. Era un assidu de les excursions ratpenatistes, visites culturals a diferents 

llocs i localitats del Regne de Valencia, en les quals participaven notables personalitats 

de l’ambit cultural i cientific. 

Entre uns atres honors i distincions li cap 

el de membre corresponent de la Real 

Academia de l’Historia, membre de la 

Sociedad Arqueológica Valenciana i 

Croniste de la provincia d’Alacant. 

Perpetuen la seua memoria els molts 

carrers que duen rotulat el seu nom en 

diferents localitats, tambe en el Cap i 

Casal, a on te dedicat un monument en 

els jardins de Vivers, un bust en marbre 

obra de José Arnal García, que fon 

inaugurat en maig de 1929. Tambe una 

placa commemorativa, instalada en 1917, 

recorda la casa en la que habità en la 

plaça Crespins d’esta ciutat. Mori el 20 d’abril de 1912, en la seua finca d’El Saladar, 

en Dénia.  

Juli Moreno i Moreno 

Valencia, 16 de decembre de 2017 

Material de “Tots els dies 9”. Activitat que organisa mensualment Convencio 

Valencianista.  

 



 

El cultiu de la pansa en Dénia 
 

 
 

El cultiu de la pansa, va ser molt important per a l'economia de la ciutat. Hi ha senyes 

sobre el cultiu de la pansa en la comarca des del sigle XVI, i de la seua exportació pel 

port de Dénia per lo manco des de 1686. 

 

A finals del sigle XVIII una part de la vinya, és per al vi i dos per a la pansa. Eixes 

panses des de l'inici són dedicades a l'exportació, ya que el mercat nacional en eixos 

moments a penes absorbix el 10% de la producció. Al finalisar la guerra de 

l'Independència, i sobretot en la revolució industrial britànica, va permetre el creiximent 

del sector puix es precisava un aliment per als obrers, les classes populars que 

realisaven llargues jornades en fàbriques i mines, demanant un aport calòric a baix preu 

i que la pansa dianense s'utilise en el púdin que consumien les classes baixes, mentres 

que les de la competència (com la de Màlaga), per la seua exquisita elaboració eren més 

cares, i per lo tant reservades a la gent més adinerades.  

 

Esta comanda externa permet l'aument dels preus, encara que més tart es varen 

començar a rebaixar a poc poc. En 1835 torna a pujar, en coincidència en els drets 

aranzelaris britànics, provocant l'aument de l'exportació i el cultiu del moscatell, lo que 

portarà en si una sobre oferta i el seu nou descens. 

 

Este baix preu, comparant-lo en les campanyes anteriors, originarà una momentànea 

crisis en el sector, agravada per la conjuntura industrial negativa que vivia en aquells 

moments la pròpia economia industrial britànica i veent els obrers reduïts els seus 

salaris es varen vore obligats a reduir despeses superflues, afectant la crisis més a les 

classes populars, que eren precisament les que consumien la nostra pansa.  

 

 



És en este moment quan es parla de la primera crisis pansera ya que els alts aranzels 

britànics es conjugarien en el desplom dels preus, fent caure el negoci i obligant a 

abandonar les vinyes.  

 

Un atre problema que s'unix a 

l'anterior en estos primers anys 40 i 

que aumenta la consciència de la 

crisis, és la neteja i habilitació del 

port de Dénia, lo que ocasiona 

enormes perjuïns al comerç denier, 

aumentant els nolis, ad això tenim 

que afegir l'adversa meteorologia 

que sofrirà la comarca en eixos 

anys per una sequia. Quan esta 

sequia amenaça les collites, el 

primer pas a donar era la realisació 

de rogatives secretes, per a no 

infondre temor a la població i en el cas de no conseguir el seu objectiu, passaven a ser 

públiques. No obstant esta sequia de 1848-1850 degué ser gravíssima, i les seues 

conseqüències més importants, foren la fam i la misèria entre la classe treballadora, 

segons recalca l'ajuntament en novembre de 1849. Quan apleguen les pluges són 

excessivament curtes i huracanades, deixant més mals que beneficis, pero en maig de 

1850 tornen les pluges, que varen ser celebrades per l'ajuntament, en festes taurines 

incloses. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 

 

Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana 
 

"Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani 

viri eruditissimi civis Valentiani regie 

auctoritate notarii publici: latina et valentiana 

lingua: exactissima diligentia emendatus...". 

 

Font: Colofó del llibre Liber Elegantiarum. 

 

El Liber Elegantiarum, és el primer diccionari 

valencià i el més antic d’una llengua romanç. 

L’autor, Joan Esteve (Valéncia, sigle XV), era escritor i notari de la ciutat de Valéncia, 

l’escrigué l´any 1472, publicant-se en Venècia en 1489. 

 

Foto: La llengua valenciana i els nostres clàssics. 

  

Nostra dolça Llengua Valenciana 



 

Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana 

A Francesc Eiximenis li deuen els valencians la 

claritat en la seua referència a la llengua valenciana, 

valedor per a tots els temps passats i actuals: “De 

totes les parles que han passat per estes terres la 

llengua valenciana s'ha quedat en lo millor de cada 

una d'elles”. 

Font: Antes i después de la conquista de Valéncia, 

per Francesc Lliso i Genovés (Valéncia, 1991). 

Foto: Portada del llibre Regiment de la Cosa 

Pública (Cristòfol Cofman. Valéncia, 1499). A la 

dreta podem vore a Francesc Eiximenis (Girona, 

1340-1409). Flare franciscà, que oferix als jurats de 

Valéncia el seu llibre.  

A l’esquerra podem vore l’àngel custodi de la 

Ciutat i Regne de Valéncia. Els sis Jurats de 

Valéncia permaneixen agenollats davant de la porta 

gòtica de Serrans de l’antiga muralla de Valéncia. 

Nostra dolça Llengua Valenciana  

Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana 

 Nicolau Primitiu, diu:  

 

“... és a dir que Jaume Roig (poeta valencià, autor de L’espill) 

diu que va escriure les seues rimes al pla; ço és, en la llengua 

corrent, com parlaven les aljamies; i com les aljamies eren dels 

musulmans: Paterna, Benaguasil, Torrent, Vall d’Alcalà, etc., 

resulta també que els musulmans parlaven en llengua vulgar 

valenciana, desmentint al filòlec que els musulmans parlaven en 

àrap”. 

 

Font: Antes i después de la conquista de Valéncia, per Francesc 

Lliso i Genovés (Valéncia, 1991). 

 

Nicolau Primitiu Gómez Serrano (Sueca, 1877-Valéncia, 1971). Historiador i escritor. 

Fon President de Lo Rat Penat i Decà del Centre de Cultura Valenciana (ara, Real 

Academia de Cultura Valenciana). Escrigué diversos llibres. 

 

Nostra dolça Llengua Valenciana  

 

https://llenguavalencianarv.blogspot.com/


 

 

Hēmeroskopeion (grec antic: Ἡμεροσκοπεῖον) era 

una ciutat grega antiga 

 

 

Es desconeix la seua ubicación exacta, pero ha segut sugerit per alguns estudiosos, 

rebujat per uns atres que s’emplaçava en lo que hui és Dénia, la sèu judicial de la 

comarca de la Marina Alta.  

El seu nom significa atalaya en grec i reflectiria el seu assentament en un elevat 

promontori. Segons Estrabón, era una ciutat chicoteta i va ser fundada pels grecs 

massaliots, que també fundarien dos ciutats veïnes igualment chicotetes, els noms de les 

quals no han perdurat.  

La ciutat va ser posteriorment conquistada pels romans i va rebre el nom de Dianium, 

d'ahí el nom modern.  

Esta ciutat estava situada en la veta que llavors es dia Artemisium (grec antic: 

Ἀρτεμίσιον) o Dianium (grec antic: Διάνιον), nomenada aixina per un temple de Efèsia 

construït per a Artemisa (la deesa Artemisa es dia Diana en llatí).  

A part de la seua ubicació estratègica, deriva de l’importància de les mines de ferro que 

existien prop. 

Roc Chabàs Associació 
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