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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.  

 

El castell de Dénia 
 

 

Foto: Emili Ridocci i Tomás cedida pel seu besnet Emili Ridocci i Miquel 

 

El castell de Dénia està situat en un sòlit promontori de roca calcàrea, sobre un 

tossal de suaus ales al nort del massiç montanyós del Mongó. L'història de la 

fortalea està íntimament lligada a l'orige i desenroll del núcleu urbà de la ciutat. 

La fortificació és d'orige musulmà, andalusí, i la construcció de l'alcassaba es 

remonta als sigles X i XI, encara que s'han trobat vestigis arquitectònics i 

arqueològics més antics. 

Del periodo d'activitat del municipi de Dianium, en el castell s'han descobert 

elements arquitectònics d'edificis singulars romans, troballes escultòriques i texts 

epigràfics. El castell és l'alcassaba de Madinat Daniya i és en el sigle XI quan 

adquirix en essència la seua estructura i disseny, en el doble recint de l'alcassaba i 

de l’albacar. Els estudis revelen importants obres de reforç durant la segona mitat 

del sigle XII. 



L’alcassaba és un recint poligonal en diverses entrades. La Torre del Mig, a l'est i front 

a la mar, és lo més significatiu; es tracta d'una porta en racó en dobles arcs de ferradura 

i arrabà, en una notable calitat arquitectònica (sigle XI). 

L’albacar, també de planta poligonal, està fitat 

per torres de planta quadrada i presenta, a lo 

manco, quatre entrades des del restant d'espais 

de la Medina i el seu entorn, sent la més  

important el Portal de la Vila, en arcs de 

ferradura apuntats i clau partida. Despuix de la 

conquista de Dénia per Jaume I d'Aragó en 

1244, els espais d'ascendència andalusí canvien 

d'usos i acullen el Palau, el Castell i la Vila. 

En l’albacar o recint inferior del castell 

s'instalarà, en 1308, la vila de Dénia. 

L'alcassaba es transforma en la ciutadella, en el 

Palau Vell que s'integraria posteriorment en el 

palau renaixentiste construït per Francisco 

Gómez de Sandoval i Rojas, duc de Lerma i 

marqués de Dénia, entorn a 1600. La galeria 

oriental és coneguda com el palau del 

Governador, sèu actual del museu Arqueològic. 

A partir del sigle XVI es milloren els recints de la vila per a poder fer front a la pirateria 

barberesca. 

En la guerra de Successió s'arrasà la vila i bona part de la fortalea. A mitan del sigle 

XIX el castell de Dénia passa a mans privades i casi un sigle més tart seria adquirit pel 

municipi i s'inicien obres i estudis de restauració i investigació d'este be d'interés 

cultural. 
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IGNACI PINAZO I CAMARLENCH 

 

 
“Ultims moments del rei Jaume el Conquistador en l’acte d’entrega de la seua espasa a son fill En Pere” 

 

Ignaci Pinazo i Camarlench naixque en Valencia, en el carrer Morvedre, el 10 de giner 

de 1849. Fill d’Ignaci Pinazo i Esperança Camarlench, fon batejat en l’iglesia de Sant 

Salvador i Santa Monica. Falli en la localitat de Godella, a l’edat de 67 anys, el 18 

d’octubre de 1916. De familia humil -son pare era soguer-, inicià els seus estudis en les 

Escoles Pies, pero quedà orfe de mare molt jove (contava en 7 anys). Son pare es tornà 

a casar pero una nova epidemia de colera provocà l’obit del matrimoni (1865). Son 

yayo (espardenyer) hague de fer-se carrec d’ell i dels set germans que tenía; davant la 

precarietat economica, i per a ajudar al manteniment familiar, se va vore abocat a 

eixercir diferents oficis: forner, plater, dorador, pintor de palmitos, decorador de 

ceramica, etc. 

 

Als 15 anys rebra les seues primeres classes nocturnes gratuïtes de dibuix, color i 

composicio en l’Academia de Sant Carles de Valencia, sent alumne de Josep Fernández 

Olmos, classes que haura de compaginar en el seu treball de capeller. En este periodo 

comença a realisar els seus primers treballs pictorics (apunts, retrats). 

 

 

 



Estigue dos voltes en Roma, la primera (1873) viajaria pel seu conte -en lo que guanyà 

per la venda d’un quadro- en Josep Miralles, pintor amic; alli coneixera al pintor Marià 

Fortuny. 

 

 
El desembarc de Francisco I rei de França, en el moll de Valéncia fet presoner en la batalla de Pavía 

 

Tornà a Roma al guanyar una pensio de la Diputacio de Valencia (1876-1881) en l’obra 

“El desembarc de Francesc I en el Port de Valencia”. A banda de complir en els 

compromisos de la pensio, la seua produccio es copiosa, començant a contagiar-se de 

les noves corrents pictoriques. L’estancia italiana culmina en el quadro de grans 

dimensions “Ultims moments del rei Jaume el Conquistador en l’acte d’entrega de la 

seua espasa a son fill En Pere”, obra mestra d’este genero, premiada en la segona 

medalla (plata) en l’Exposicio Nacional de Belles Arts de 1881, premi que repeti en 

l’edicio de 1895 en el retrat del coronel de cavalleria Nicanor Picó. Obtindra la primera 

medalla (or) en les convocatories de 1897, en el retrat del comerciant José María 

Mellado Chapa, i 1899 en “La lliço de memoria” (el seu fill Ignaci llegint). 

 

En Roma ya havia començat a abandonar l’estil academiciste i els temes de genero, 

historics, classics…, iniciant una llinea pictorica mes intima i personal, tractant temes 

familiars, escenes de nus i de la vida quotidiana, tambe buscarà un estil propi 

evolucionant cap a l’impressionisme, convertint-se en u dels primers representants 

d’esta corrent i a constituir una certa influencia en l’obra de Joaquim Sorolla, tant en 

l’estil com en la tematica costumista valenciana. 

 

Sempre pioner, derivaria mes avant cap a un particular expressionisme en el que els 

seus païsages pareixen taques de colors. En la paleta de Pinazo destaquen els colors 

foscs i colors terra, sense deixar el colorit caracteristic de l’impressionisme, que 

s’expressa en pinzellades soltes, rapides i alegres a base de taques de color. 

 

 



El seu prestigi ana creixent i rebe molts encarrecs de l’aristocracia valenciana retratant a 

cantitat de personages del moment; tecnica esta del retrat en la que demostrà la seua 

gran mestria. A banda de les tematiques ya citades realisà alguna incursio en la pintura 

de caracter religios, en la que destaca el “Crist jacent” del Colege del Patriarca de 

Valencia. 

 

La consideracio, honors i distincions tambe anaren acumulant-se; aixina, entre uns 

atres, fon president de la Seccio de Belles Arts de l’Ateneu de Valencia i, de 1884 a 

1886, professor auxiliar de les classes de color i composicio en l’Escola de Belles Arts 

de Sant Carles, a on eixerciria la docencia a proposta del que fon el seu antic mestre 

Josep Fernández Olmos.  

 

Fon nomenat academic de la Real Academia de Belles Arts de Sant Carles en 1896 i en 

1903 ho sería de la de San Fernando de Madrit, any en que fon nomenat tambe 

professor auxiliar de dibuix en l’Escola d’Arts i Oficis de Madrit. 

 

En 1876 se casà en Teresa Martínez Monfort en qui tingue dos fills, Josep i Ignaci; 

abdos tambe se dedicaren a les Belles Arts, el primer com a pintor i el segon com a 

escultor, en un important renom en els dos casos.  

 

Durant l’epidemia de colera que afectà a Valencia en 1885, temeros de possibles 

contagis, puix quedà marcat en la seua infancia al ser esta malaltia la causa de la seua 

orfandat, es traslladà en la familia a “Villa Maria”, residencia que l’industrial, amic i 

mecenes seu, José Jaumandreu, tenía en Betera. 

 

Es precisament durant este periodo que decidix fixar la seua residencia en Godella, a on 

comprà una casa en 1885 i a on acabaria retirant-se quan renuncia a la seua labor de 

professor en Madrit alegant falta de salut. La vida en Godella li valgue de font 

d’inspiracio per ad algunes de les seues obres, puix, influenciat per l’entorn, se 

decantaria per pintar païsages i temes costumistes. Es en esta ultima etapa de la seua 

vida quan desenrolla eixa tecnica tant particular de pinzellada solta i alegre, en 

definitiva, impressionista. 

 

En 1912 rebe la Medalla d’Honor al Merit en l’Exposicio Nacional d’eix any; en este 

motiu l’Ajuntament de Valencia li concedirà l’honor de posar el seu nom a un dels 

carrers de la ciutat, dedicant-li posteriorment tambe una estatua, obra del seu fill, Ignaci 

Pinazo Martínez, i emplaçada actualment en els jardinets del Palau de Justicia, junt al 

carrer Colon. Tambe la localitat de Godella li dedicà un carrer, i la casa que tingue alli 

està dedicada a museu. 

 

L'any 2016 es commemorà el centenari del seu falliment, motiu pel qual fon declarat 

‘Any Pinazo’ i les distintes administracions i determinades institucions valencianes 

organisaren diferents activitats i exposicions en este motiu. 

 

“En la traslació d’est artícul s’ha respectat la redacció dels autors” 

 

Juli Moreno i Moreno es Mestre i Llicenciat en Geografia i Historia 

Maria Amparo Masiá Carrascosa  



 

El teléfon en Dénia 

 

Els antecedents històrics que tenim 

del teléfon en Dénia apareixen en 

una primera llínea de caràcter 

particular sobre l'any 1887, que 

unia Dénia i Pedreguer i una atra 

per 1893, que comunicava un 

almagasén del carrer la Mar en un 

chalet de Les Rotes, conegut com 

casa Marines dels que era 

propietari Francisco Riera Suárez. 

Pero va ser un servici que no 

aplegà a la ciutat fins a 1906, any 

en que es va inaugurar oficialment. 

Ricardo Vicent tenia la concessió i 

la centraleta instalada en el carrer 

Diana, dalt de lo que més tart seria 

la papereria Ribes. 

Quan es va inaugurar este servici telefònic només hi havia huit abonats, que pronte 

arribarien a ser-ne 65. 

La primera telefonista va ser Mariana Barber Perelló i el zelador, Pasqual Brodes Serra, 

seguint-li en la mateixa ocupació el seu fill Miguel, que va passar per vàries etapes i en 

1921 es va unir a una atra companyia titulada, La Peninsular, que es va establir en 

Dénia i tenia llínea directa en Valéncia, i des d'allí en el restant d'Espanya. 

Quan va aparéixer la Compañia Telefónica Nacional de España, varen passar a integrar-

se tots en ella en els locutoris del carrer Cop nº 3, que estava regentada per Paquita 

Armell. 

En 1945 hi havia uns 260 abonats i va ser llavors quan es va instalar el sistema de 

bateria central. L'automatisme encara va tardar en aplegar 21 anys, quan atenia la 

centraleta Teresa Sivera i els seus ajudants. 

Era una época en que comunicar-se en l'exterior era tota una aventura, difícil d'entendre 

hui en dia. 
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Els avatars de la Dama d'Elig 

 

La Dama d'Elig, es una escultura ibera realisada en pedra calcarea entre els sigles V i 

IV a.C. Es un bust que representa a una dama iberica ricament tocada, a on destaca la 

serenitat del rostre, les seues fines faccions i la tranquilitat expressiva. 

Els adorns son exuberants i crida l'atencio que en la seua esquena existix una cavitat, 

que se creu era per a fins funeraris. Te una alçada de 57 cm i pesa 65 kg. 

Destaca el tocat del seu cap compost per una tiara, una diadema sobre el front i dos 

rodets als costats que enquadren el rostre, en els que aniria arreplegat el monyo. Els 

abillaments son exuberants, criden l'atencio els tres collars en amforetes, porta amulets, 

arracades, infules i una fibula que tanca la tunica. 

L'historia i els avatars d'esta bella escultura escomencen el dimecres 4 d'agost de 1897, 

data en que fon descoberta de forma casual en els terrenys de la finca “L'Alcudia”, 

propietat de Manuel Campello, pel jove de 14 anys Manuel Campello Ezclapez. 

S'estaven realisant treballs agricoles i el jove, que colaborava en les faenes, a l'excavar 

en el pic tropeçà en una pedra rigida, excavà en mes atencio i va vore apareixer part de 

la cara, ho comunicà als restants companyers i un d'ells major, Antoni Macià, per 

indicacio del capatas l'extrague. Estava dins d'una capelleta, especie de caseta de 

pedres, que havia segut farcida en l’arena de la plaja per a la seua millor proteccio. 

Una volta escampada la veu pel poble de la troballa, En Manuel, per a que el poble la 

poguera vore, la colocà en un moble prop del balco de sa casa, d'esta forma podia ser 

vista des de fora. Des dels primers moments tots admiraren aquell rostre de dona i la 

batejaren popularment com a “la reina mora”, no obstant els professionals d'aquella 

epoca, opinaven que la Dama a l'estar originalment en un “hero”, especie de santuari, 

suponien que havia de ser l'image d'una deïtat. Hui en dia est enigma encara no ha segut 

resolt. 

 

 

https://www.accionacionalistavalenciana.com/sites/default/files/field/image/fondo_senyera_valencianatv.jpg


El croniste i arqueolec d'Elig, Pere Ibarra Ruiz, redactà un document sobre la troballa i 

envià varies fotografies a la prensa local i al director del Museu Arqueologic Nacional. 

El director, Joan de Deu de la Rada, nomes ell, donà noticia de la troballa en La 

Correspondencia d'Alacant, i un parell de periodics mes. La situacio no estava per a 

troballes arqueologiques; havien assessinat a Cánovas del Castillo, president de la 

republica, i la Guerra de Cuba estava en marcha. 

Mentres Manuel Campello espera en inquietut noticies del Museu Nacional, Pere Ibarra 

havia convidat a Pierre Paris, arqueolec i professor de l'Universitat de Burdeus, per a 

que assistira al Misteri d'Elig, llogicament el frances s'interessà per la troballa i solicità 

poder vore l'estatua. 

A l'instant queda admirat de la Dama i envià unes fotos al director del Museu del 

Louvre de Paris, Lleo Heuzey. Este, com a cap del departament d'antiguetats, intui 

l'importancia de la troballa i inicià els tramits per a que el museu l'adquirira.  

El conservador del museu, Lleo Paris, alvançarà el diners que posteriorment li tornarà el 

banquer Noel Bardac. 

Mentrimentres en Elig Pierre Paris rep un telegrama en el que li diuen que oferixca 

entre 1000 i 4000 francs, quantitat important en l'epoca. Manuel Campello, en un 

primer moment, negà la venda, pero al no rebre noticies de Madrit, se decidix finalment 

per la venda de l'escultura per 4000 francs.  

Ell pensava que com l'havien trobat en les seues terres era seua i podia negociar en el 

millor postor. Este sería el Louvre de Paris. El 18 de juliol es firmava el contracte de 

venda i eixe mateix mes s'embarcà l'estatua en el port d'Alacant en direccio cap a 

Marsella. 

En el Louvre fon exposta en la seccio d'Antiguetats Orientals, en decembre de 1897. 

Esta volta la venda si que tingue 

repercussio en la prensa nacional i 

en el Heraldo de Madrid publicà 

un articul Felix de Montanya 

solicitant que s'establiren lleis per 

a protegir el patrimoni i evitar 

aquells expolis. Com sempre en 

l'historia se reacciona tart. 

En els anys 20 hi hague un intent 

de negociacio per a recuperar la 

Dama, pero les negociacions no fructificaren. Passada la guerra civil, en 1940, se 

mamprenen noves negociacions i esta volta el govern de Vichy, en Petain com a cap, 

accedix a un intercanvi com a mostra de bona voluntat per a que la peninsula se 

mantinguera neutral en la guerra europea. 

 



 

En 1941 la Dama d'Elig retorna junt en unes atres obres d'art. Vingue en tren per Irun 

fortament custodiada, viaja fins a Barcelona i des d’aci a l'estacio d’Atocha en Madrit. 

En compensacio varies obres d'art foren “donades” a França, entre elles “El retrat 

d'Antonio de Covarrubias” d'El Greco, “El retrat de María d'Austria” de Velazquez i el 

tapis de Goya “La chiqueta de la venda”. Es cert que vingueren mes obres que eixiren, 

pero una atra part del patrimoni acabà fora del seu lloc d'orige. 

El museu del Prado sería el seu 

desti inicial, fins a que en 1971 

passa al Museu Arqueologic 

Nacional de Madrit. En 1965 

tornaria temporalment a Elig en 

motiu de 7im Centenari del 

Misteri d'Elig i no tornaria de 

nou fins a giner de 2006, quan el 

govern de Madrit decidi cedir-la, 

temporalment, fins a maig, en 

motiu de l'inauguracio del 

Museu Arqueologic d'Elig 

(MAHE). 

Recentment la Comissio de 

Cultura del Senat, ha rebujat la 

cessio permanent de l'escultura de la Dama d'Elig al museu arqueologic ilicità, a pesar 

d'haver partit la proposta del diputat de “Compromís” (i soci de govern en la cambra 

valenciana) Carles Mulet. El PSOE votà en contra, el PP s’abstingue i Ciutadans es 

retirà de la votacio; els demes, excepte el PNV que votà a favor, s’abstingueren; feren 

com Ponci Pilats, una cosa inconcebible quan este mateix grup votà a favor de la 

devolucio de la Dama de Baza, de la mateixa epoca, a la ciutat granadina; hi ha 

diferents vares de medir. 

Els valencians i especialment els ilicitans, hem de protestar i conseguir per tots els 

mijos llegals la devolucio al seu lloc d'orige, Elig, maxim quan esta ciutat te el seu propi 

Museu Arqueologic.  

I si quedara alguna dubte d'a on ha d’estar no hi ha mes que fixar-se el nom en el que 

fon batejada: “La Dama d'Elig”. 

Imagens: valencianatv (senyera), culturaclasica (dama capçalera), Pinterest 

(reconstruccio), alicanteplaza (dama en el museu)  

J. Morales 

 

 



El Neutro: Cassino Café 

 

El Neutro va ser un autèntic centre social i 

cultural de la Dénia de l'últim sigle. En este 

local, a partir de la posguerra, tenien la seua raó 

social diversos grups i associacions, com la 

societat Colombòfila, el Club Deportiu Dénia i 

l'Agrupació Artístic Musical, de la qual varen 

ser presidents els meges Manuel Lattur, pare i 

fill, propietaris de l'edifici i domiciliats en les 

plantes superiors. El Cassino Neutro es va 

fundar el 13 de juliol de 1907 i va nàixer, com 

dia el seu nom, en la voluntat d'acollir a tots, 

fora la que fora la seua significació política. Uns 

vint anys més tart per 1923, encara continuava 

funcionant com associació en 140 socis. 

 

El Cassino, ademés de centre de reunió i tertúlia, 

tenia un bon piano i es realisaven allí algunes 

actuacions, pero la major atracció que proporcionava als socis era l'àmplia oferta de jocs 

tolerats, com les cartes, el dòmino i des de l'any 1914 el billar clàssic.  

 

També en discreció en el soterràneu, es jugava als jocs prohibits, a on s'apostaven fortes 

cantitats de diners. Quan acabà la Guerra Civil abandonà l'activitat com a cassino i obrí 

les seues portes com a cafetería, baix la gestió de Francisco Ramis Mengual, en el nom 

de Café Espanya, més d'acort en un moment històric que es vea en bons ulls la 

“neutralitat”. 

 

D'aquell periodo, hi ha que recordar que en l'any 1947 es varen constituir les comissions 

falleres de Dénia. Pels anys 50 passa el negoci a José Cirujeda Bonet i el Neutro 

recupera el seu nom, mai perdut en la boca de la clientela. El local continuà com a 

centre de reunió dels actes deniers en actuacions d'artistes ambulants, macs, varietats i 

rifes. 

 

Pel més d'abril de 1952 es constituïx en el Neutro l'Agrupació Artística Musical per a 

formar la banda de música de Dénia. De 1960 fins a 1980 va estar al front del Neutro 

José Ribes Chesa, que va mantindre el tradicional local en una Dénia que començava a 

observar el fenomen del turisme.  

 

L'antiga frontera, en porta central flanquejada per dos grans finestres en reixes, va ser 

substituïda per una moderna vidriera que permetia vore des de l'interior el permanent 

espectàcul del carrer Campo. El local passà a ser llogat per la CHG, més tart Hodisa, 

que montaria una pizzeria en el mateix nom de Neutro. Despuix d'uns anys sense 

activitat, en els anys noranta, obri les seues portes la Caja de Madrid que canvia la 

tradicional activitat del local per la banca. 
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RIURAUS DE LA MARINA ALTA 

El riurau és una construcció 

rural característica de la Marina 

Alta, la seua funció estava 

relacionada en la producció de 

la pansa, principalment per a 

protegir-la durant el procés 

d’elaboració. 

Es tracta d'una construcció 

senzilla, de planta rectangular 

allargada tancada en tots els 

seus fronts a excepció del que 

s’orienta cap al sol, a on dispon 

d'àmplies arqueries construïdes 

en rajola massiça i 

mamposteria, sobre pilars realisats també en rajola. Consta d’una sola tramada que es 

cobrix en teula cap al costat dels arcs. 

Els riuraus tenen eixes arcades que protegien de la pluja i per les nits de la rosada als 

raïms que se secaven sobre els canyiços. En l'autumne, durant el procés de secat del 

raïm (despuix de la verema, feta en setembre) sol ploure en zones en l'influència del 

clima mediterràneu valencià. 

El riurau és la construcció que servix per a ventilar els canyiços a on se seca el raïm. 

Sense el riurau no hi hauria pansa i sense les panses la Marina Alta no seria com és. 

El procés d’elaboració de la pansa pasa per dos o tres accions: els raïms s'introduïxen 

nugats en una caldera, a on prèviament s'ha calfat lleixiu preparat en cendra 

d’eixarment, es deixaran un temps fins que muden de color, pero no tant com per a que 

es coguen; este quefer necessita de moderació i certs llímits. 

El riurau supon una cultura estretament lligada al raïm. Concretament a l’elaboració de 

la pansa, activitat que ha segut durant el sigle XIX i principis del sigle XX, la principal 

de l’economia de la Marina Alta. Fins a l'explosió del turisme, el raïm secat (pansa) va 

fer de motor comercial de la zona en especial incidència en el port de Xàbia. Els seus 

ingressos varen generar l'aparició d'una burguesia local, responsable de la majoria de les 

construccions nobles dels centres antics, tant de Xàbia com d'unes atres poblacions 

veïnes, moltes de les quals es poden visitar hui en dia. Pero el fet més important de tots 

és que molts dels riuraus continuen utilisant-se per al seu us original: participar en 

l'elaboració de la pansa. 

 

 Elena Fernández Mas 



 

El Siglo 

 

 Est edifici, situat en els quatre cantons 

del centre neuràlgic de la ciutat de Dénia, 

ha segut conegut durant anys i anys, pel  

nom del seu baix comercial “El Siglo”, i 

com el seu nom indica, ha vist passar 

més d'un sigle de l'història de Dénia. 

L'edifici era propietat de la família París, 

que vivia en la primera planta i llogava el 

pis superior i el baix comercial. Per 1886 

ya existia en este punt el café El Siglo, en 

cambreres que servien les taules. Per 

1904 hi ha constància de l'existència del 

Gran Café El Siglo, que oferia 

divertiment a aquella Dénia en la qual 

encara corrien els diners de la pansa. 

En este sentit, el local del Siglo cobria 

totes les necessitats del públic masculí, 

desijós d'entreteniment. Allí es podien 

consumir begudes i seguir els espectàculs 

de cant i varietats que oferien les artistes, ademés el soterràneu funcionava com a 

cassino i els parroquians en les bojaques ben plenes, per la venda de les collites, es 

jugaven els diners en la ruleta o a les cartes. 

La dictadura de Primo de Rivera, en 1923, i el control sobre el joc, portà al tancament 

d'este negoci.  

En l'any 1924, José Mª Almiñana Ferrer va llogar el local i despuix d'unes reformes, en 

la que es cobrix el primitiu paviment de fusta, instala en este local la sabateria El Siglo, 

que atenia la demanda de la ciutat i també la de molts clients dels pobles de l’entorn.  

En aquells anys, l'ambient en els quatre cantons devia ser molt mogut, i era el punt 

tradicional de reunions. Enfront del Siglo, ya convertit en sabateria, estava el Bar 

Ivarito, dedicat al torero de la Xara, també la vora s'utilisava per a la venda ambulant, 

aprofitant la proximitat del Mercat, situat fins a 1955 en l'actual Glorieta, i aixina 

s'escampaven davant de les portes del Siglo en estiu, el meló d'alger i melons i en Nadal 

les parades en figuretes per al Belem, dolços i torrons. El negoci passa a les seues filles, 

Dolores i Manuela, que varen continuar al front fins a l'any 1999. Ara en este local s'ha 

instalat un negoci de jocs recreatius, en el que s'ha acabat en la tradició d'este nom 

centenari. 

Roc Chabàs Associació 



Els nostres personages valencians 

 

SOR ISABEL DE VILLENA 

 

(Valencia, 1430-1490) 

 
Isabel de Villena (Elionor Manuel de 

Villena) naixque en Valencia en 1430, ciutat 

en la que moriria en 1490. Filla natural 

d’Enric de Villena i Vega (poeta i escritor, 

membre de la familia real -tio del rei Joan II 

de Castella- de la Casa de Trastámara) 

quedà orfena de pare, i provablement de 

mare, quan nomes contava en quatre anys, 

fent-se carrec d’ella la reina Maria de 

Castella, esposa del Magnanim, que 

s’ocuparia de la seua educacio i formacio. 

Va creixer en una cort en la qual l’espirit 

d’aventura o de conquista convivien en un 

ambient cultural de primera magnitut. En 

aquell espai i temps coincidirien els mes 

grans lliterats de la nostra epoca classica, 

s’originaria el desenroll de l’imprenta i se 

produiria l’auge en tots els ordens en aquella 

societat renaixentista que conformava el 

Regne de Valencia.  

En 1445 professà en l’orde de les Clarises, 

ingressant en el convent-monasteri de la 

Santissima Trinitat del Cap i Casal, fundat per la reina Maria, del que sería nomenada 

abadesa en 1463, carrec que ostentà fins a la seua mort.  

Sor Isabel portarà una vida de contemplacio i d’espiritualitat, que fara compatible i 

sera tan destacable com la que desenrollarà a nivell cultural, especialment lliterari. Ad 

ella se li atribuixen, i aixina ho confirmen les croniques, diferents tractats sobre la vida 

religiosa, d’entre els quals destaca una obra mística el Speculum Animae, obra perduda, 

de la qual, l’ultima noticia que se te es de 1761.  

El convent de la Trinitat es converti, gracies ad ella i a la reina Maria, protectora 

d’este monasteri, en un punt cultural de referencia. Gojava d’una important biblioteca 

-es sap que Jaume Eixarch, canonge, pavorde i vicari general del cardenal Roderic de 

Borja, llegà la seua biblioteca- i Sor Isabel fon objecte de dedicatoria d’obres com Lo 

Passi en cobles (1493) de Bernat Fenollar i Pere Martínez, o de la traduccio de la 

Imitacio de Crist o Menyspreu del mon de Tomas Kempis, feta en 1491 per Miquel 

Pérez. A instancia de l’abadesa, Jaume Pérez, bisbe auxiliar de Roderic de Borja, 

escriuria una explicacio del Magnificat, igualment se sap dels debats lliteraris entre ella 

i Jaume Roig, mege del convent, puix son molts els que pensen que la seua obra la Vita 

Christi es, entre unes atres valoracions, una reposta a la misoginia que subjau en L’Spill 

de Jaume Roig.  



 

L’obra cabal de Sor Isabel, es la Vita Christi, que compon en un clar objectiu doctrinal; 

es tractava d’explicar la vida de Crist, possiblement i en un primer lloc, a les monges 

de les que era abadesa per a la seua elevacio espiritual; pero sense dubte es converti en 

un escrit refencial que traspassà els murs del convent. Tant es aixina que la seua 

successora en el carrec, Aldonça de Montsoriu, ordenà la publicacio -la seua primera 

edicio- en 1497. A l’hora d’escriure-la te mes present els llibres apocrifs o les 

tradicions, que els mateixos Evangelis, per tant es podria dir que es una visio no massa 

ortodoxa, en la que destaca no sols la figura de Crist, la seua passio i ascencio, sino 

que de manera especial tambe la de sa mare, la Verge Maria.  

L’intencio doctrinal que comporta no lleva per a que esta obra siga considerada un 

extraordinari monument lliterari, escrit en llengua valenciana, en el qual molts 

estudiosos han vist un halo de feminisme, perque hi ha un enaltiment de la figura de 

la dona, de la seua dignitat com a persona. 

                                                              Juli Moreno i Moreno  

 

Valencia, 9 de març de 2011 

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

Valencianista. 

 

¿SABIES QUÉ… la Verge del Rosari que hi ha sobre el llindar de la portada del Palau 

del Marqués de Dos Aigües, segons la tradició, només es descobria quan els amos es 

trobaven en el Palau? Ad esta joya arquitectònica -a on actualment està instalat el 

Museu de Ceràmica González Martí- García Sanchiz l’ha cridat “colosal silla de 

manos”. Un atre autor ho denomina “Caja de Música dieciochesca”. Construït en el 

sigle XV, va ser originàriament un magnífic palau gòtic, que es va transformar en el 

XVIII en la més exaltada mostra del barroquisme del rococó. En els anys noranta va 

estar tancat per a realisar una obra de sanejament, degut a que l'invasió de termites 

estava destruint els seus sostres i amenaçava ruïna. 

 

 

 

 

 

 

 

Josué Ferrer, escritor, periodista, professor i traductor 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (III) 

 

Pero justament açò constituïa a Valéncia en lloc de refugi dels cavallers cristians, que 

per qualsevol causa s’indisponien en els seus senyors. U d'estos va ser el célebre D. 

Blasco de Alagón, que va permanéixer en ella més de dos anys.  

Les relacions d'estos cavallers feyen desijar la conquista d'una comarca, que per la seua 

fertilitat era l'enveja de tots. D. Blasco dia al rei en Jaume I: «és la meylor terra, i la pus 

bela del mon... I no ha vuy deius Deu tan delitos logar com es la ciutat de Valencia, i 

tot aquel regne»; la qual cosa confirmava el Mestre de l'Hospital, afegint: «axi ho diem 

tots aquels qui han estat al Regne de Valencia, e fama publica es». 

Un atre conjunt de proves podríem aduir en confirmació de l'existència en Valéncia de 

mossàraps: els mateixos noms dels musulmans. En el llibre del Repartiment trobem 

molts sobrenoms, que clarament revelen el seu orige. Els que els porten no són cristians, 

pero precisament ho serien els seus pares o antecessors. Per no ser difusos, només 

citarem els de Xempeteri (sant Pere), Aben Vives, Sancte Marini, Aben Lop (Lopez), 

Aben Sancho, Abualgumez (Gómez), Aben Fortun, Ferriz, Aben Calbo, Aben Bono, 

Abentauro i molts atres. En Alzira hi havia una partida nomenada Alcanicia (ara 

Alquenència) i també una atra lo mateix en la vall de Pop, prop de Murla. Este nom 

significa l'iglésia dels cristians. 

Per a reforçar la nostra tesis, podríem aludir ací el gran número de captius cristians que 

consta hi havia en Valéncia, lo que va ser motiu per a que vinguera ad ella Sant Joan de 

Mata i despuix Sant Pere Nolasco cinc voltes, redimint a centenars de cristians. Pero 

hora és ya de que passem a particularisar més la situació dels mossàraps valencians.  

Cap senya positiva argüix que en Valéncia hi haguera, durant la dominació sarraïna, 

més d'un temple cristià: tots els autors convenen en ser açò aixina.  



 

D'est estudi solament resultarà, aixina ho creem, l'existència d'un temple en Valéncia, 

provat en documents fefaents. ¿A on tenien la seua iglésia els cristians? Esta és la 

pregunta, la contestació de la qual intentem, esperant provar alguna cosa nova, que acàs 

tire per terra suposicions infundades, per més que hagen segut universalment rebudes. 

Poguérem teixir un catàlec immens d'autors, per a provar que el temple mossàraps es va 

denominar del sant Sepulcre i que va estar a on ara el de la parroquial de sant Bertomeu. 

L'iglésia, que diuen única dels mossàraps, portava, segons asseguren, el seu orige de 

Constantí i no falta qui la fa anterior, no solament als visigodes i Constantí, sino 

edificada pels mateixos varons apostòlics. Des de Beuter ací, és dir, des del sigle XVI 

fins a l'últim croniste valencià, el sr. Llorente, l'obra del qual encara no està conclusa, 

tots convenen en lo mateix.  

El Dr. Don Agustín Sales va publicar en 1746 lo que ell nomena Memòries històriques 

de l'antic santuari del sant Sepulcre de Valéncia. És resum i compendi de totes les 

opinions, unànims sempre en açò, com hem dit. Les estudia i analisa, adornant-les en 

sobrecarregada erudició: diu l'última paraula en l'assunt, i de tal modo falla la seua 

sentència, que pareix no hi ha apelació.  

Com escriu en forma d'alegat i trau a colació tots els testimonis imaginables, és ya inútil 

buscar proves en una atra part. Ell les ha buidat totes en els seus mòles. Açò, 

precisament, nos facilita el treball, puix bastarà atacar a Sales i les seues Memòries, per 

a que s'entenguen impugnats Beuter, Escolano, Diago, Esclapés, Boix, Llorente, etc., i 

els cronistes de les religions i tants atres centenars d'escritors que ad estos varen copiar. 

Entre tots els escritors que d'açò tracten, solament hem vist un dubte, el del P. Teixidor; 

els demés afirmen sempre categòricament. Pero el pare dominic no planteja fermament 

el seu dubte: té segurament por a l'eixèrcit que recolza a Sales.  

Fins aplega a tindre en les seues mans la prova decisiva i no fa us d'ella. Tal és la força 

de l'opinió generada en temps en que no es coneixia el sufragi universal. 

Temeritat pareixerà atacar a un enemic tan numerós i ormejat; pero estem segurs que la 

veritat s'obrirà pas, i la seua llum, dissipant els dubtes, farà vore les equivocacions 

llastimoses que fins ara s'han contretat.  

Si no hi haguera una tan gran prevenció en contra de lo que anem a expondre, nos 

bastaria consignar unes quantes senyes i en estes teníem lo suficient. Pero cal desvanir 

moltes preocupacions, i açò nos obligarà empenyorar-nos en provar que lo fantasiejat 

pels cronistes és un castell de naïps o una bola de neu; pronte a la calor de la veritat es 

derretirà esta i el castell a la primera espenta anirà a terra. Comencem, puix, per una 

afirmació rotunda.  

L'iglésia dels mossàraps en Valéncia fon la de sant Vicent de la Roqueta, extramurs; i 

de cap manera la de sant Bertomeu. 

Roc Chabàs Associació 

 



Una rèplica necessària 
Dr. Voro López 

 

En el número 17 de Renaiximent (maig de 2021) el periodiste 

Antoni Fontelles publicà l'artícul titulat “Desconcertats i 

apardalats (VI)”. En ell fa lo que els valencianistes i vells 

amics no hauríem de fer, enfrontar-nos i difondre 

l'enfrontament rebuscant en el passat motius per a fer-ho. 

Repoduïxc les seues paraules i afig la meua rèplica: 

 

“El dr. Voro López (academic de la RACV) 

En un articul publicat en Las Provincias (22-7-2020) nos 

recorda que el catalanisme ha intentat des de fa decades anular la personalitat 

valenciana. El conflicte fon especialment violent en la denominada ‘Batalla de 

Valencia’ alla pels 80 del sigle passat: nom, llengua, Senyera, festes, himne..., tot lo que 

olguera a ‘fet diferencial’ s’havia d’eliminar o canviar. Arremata en un pronostic: “Si 

els valencians acabem parlant català, el domini llingüístic català donarà pas a un atre 

domini, un domini polític i econòmic a on Barcelona serà el centre de tots els «països 

catalans». Podem perdre la segona Batalla de Valéncia i pot ser que també la guerra si 

no passem a l’acció com férem en èxit fa anys”. Sería creible l’alegat si ignorarem 

l’importantissim paper que tingueren ell, uns quants academics mes i un bon grapat de 

personalitats ‘valencianistes’ quan firmaren el manifest defenent la valenciania de 

l’expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, i que es publicà la vespra de les 

eleccions autonomiques de 1998... en les quals, per unes centesimes (que li furtà un atre 

partit ‘valencianiste’ creat ad hoc per significats ‘valencianistes’), Unio Valenciana es 

quedà fora de les Corts en no aplegar al 5 %... i a partir d’ahi... tot lo que ha vengut 

darrere. I no entrare, perque no toca, en la fractura provocada per la reintroduccio 

innecessaria de l’accentuacio en 2003... algu dels destacats defensors ho ha cobrat ben 

cobrat (Àngel-Vicent Calpe... academic), i uns atres tambe (en premis i 

reconeiximents...).” 

 

Sí, tot lo que diu és més o manco veritat, pero no és tota la veritat, està mutilada. 

Mantinc lo dit en l'artícul publicat en Las Provincias en 2020 i ya expliquí en el llibre 

Sense Pèls en la Llengua el per qué firmí un Reconeiximent valencianiste al President 

Eduardo Zaplana, no un “manifest defenent la valenciania d'Eduardo Zaplana”, que no 

és lo mateix. De lo dit pel periodiste lo únic que m'ofén són les cometes en la paraula 

“valencianistes”, perque molts dels 84 que firmàrem ho som sense cometes; la pregunta 

és ¿per qué sent valencianistes firmàrem? WS La resposta la publiquí in extenso en el 

llibre adés citat i este periodiste ho sap, pero ho calla i és ací a on veig mala intenció. 

 

Reproduiré un extracte de lo dit en el llibre sobre este tema: 

 

“... el 16 de setembre de 1998 les Corts Valencianes aprovaren la creació de l'Acadèmia 

Valenciana de la Llengua; PP i PSPV votaren a favor i Unió Valenciana votà en contra, 

puix la llei de creació de la AVL era, com havem vist adés, totalment tendenciosa en el 

seu preàmbul […]  

 



El president Zaplana, per a calmar al valencianisme polític i cultural, prometé 

formalment a destacats membres de la Junta de Govern de la Real Acadèmia de 

Cultura Valenciana, sent Decà Xavier Casp, que la majoria d'acadèmics eixirien d'esta 

institució, clar que esta era la mateixa promesa que feu a l'atre sector i al que no 

defraudà, i li encomanà a la RACV una llista de futurs acadèmics; a canvi demanà un 

reconeiximent públic del valencianisme cultural en plena campanya electoral en 1999, 

que es concretà en un manifest titulat “Reconeiximent valencianiste al President 

Eduardo Zaplana”. [...] 

Huitantaquatre valencianistes firmàrem el manifest. La majoria érem sabedors de les 

falsetats que contenia i del marcadíssim caràcter electoraliste que tenia, pero la 

promesa de tindre majoria en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua pesava molt. La 

propaganda electoralista del manifest era tan evident que el diari Las Provincias el 

publicà el 12 de juny de 1999 dins de la secció “Elecciones'99”. 

El Partit Popular guanyà les eleccions en el 99, pero la nova acadèmia no es constituí 

fins al 23 de juliol de 2001, governant la Generalitat Valenciana el Partit Popular i 

fòra de les Corts Unió Valenciana, que no pogué propondre acadèmics. Zaplana i el 

Partit Popular no compliren la seua promesa feta a la Real Acadèmia de Cultura 

Valenciana i donaren la majoria al sector catalaniste anexioniste dins de l'Acadèmia 

Valenciana de la Llengua. 

A pesar de la manipulació i l'engany d'Eduardo Zaplana, que faltà a la paraula donada 

a la directiva de la RACV, alguns acadèmics i agregats colaboradors de la Real 

Acadèmia de Cultura Valenciana, entre ells el seu Decà Xavier Casp, acceptaren entrar 

en el nou ent normatiu en minoria i inclús alguns acabaren acceptant la normativa 

catalana a canvi de chicotetes concessions llingüístiques o reconeiximent de formes 

valencianes, sense oblidar que són càrrecs ben remunerats.” 

 No és just culpar als 84 valencianistes que firmàrem el reconeiximent a Zaplana, 

convençuts molts de que açò assegurava una majoria valencianista en la futura AVL, de 

lo que passà posteriorment; imaginem cóm serien hui les coses si Zaplana haguera 

complit la seua paraula.  

          Voldria ací trencar una llança a favor de Xavier Casp, com fiu en Sense Pèls en la 

Llengua, dient que Casp dimití com a acadèmic de la AVL abans inclús de que la AVL 

prenguera els primers acorts en matèria llingüística. 

Me costà molt firmar aquell reconeiximent, crec que vaig ser u dels últim en fer-ho i 

vaig patir moltes pressions, perque sabia que lo que allí es dia no era del tot veritat i 

perque dubtava de la paraula de Zaplana. Lo que opine d'aquell engany i del propi 

Zaplana ho dic en el llibre i vos ho podeu imaginar. Tots tenim un drap brut en la 

bugada i els valencianistes de veritat i els vells amics hem de llavar-los en casa i no 

enterbolir més l'aigua que brolla nova, perque aigua passada no mou molí. 

 

“En la traslació d’est artícul s’ha respectat la redacció de l’autor” 

Voro López i Verdejo 

12-5-2021 

 



De nou el Dret Civil Valencià 

 

El passat mes d’abril Podemos presentava una solicitut, dirigida a la Taula i a la Junta 

de Portaveus del Congrés dels Diputats, instant a una reforma de la Constitucio que nos 

permeta recuperar el Dret Civil Valencià. Deixant a banda l’oportunitat de la data triada 

per este grup politic, just el dia 7 d’abril, el mateix en que en 1261 Jaume I jurava els 

Furs de Valencia, de tots es sabut que, tant esta proposta com tot el treball en este sentit, 

ha segut realisat per l’Associacio de Juristes Valencians, en José Ramón Chirivella al 

front. En este proposit de recuperacio de part del dret foral, esta entitat ha assumit tota 

la carrega d’anar conseguint el recolzamnet de 519 municipis dels 542 que sumen el 

total dels valencians, ademes del soport d’entitats civiques, culturals, sindicals, 

empresarials, etc., i tambe de casi totes les formacions politiques valencianes. 

No se nos pot culpar de que sospitem una intencionalitat propagandistica per part del 

partit, que ve a adquirir un facil protagonisme aprofitant el treball fet pels juristes, a 

pesar de lo qual, aplaudirém l’iniciativa si realment se defen en fermea per a que no es 

quede en una atra intentona frustrada. Se donen circumstancies positives, ya que conta 

en el recolzament de tots els partits politics valencians en representacio en Corts –

excepte Vox i Ciudadanos–, que a l’hora tenen els seus homonims en el Congrés; en 

estos moments, ademes en un govern central conformat precisament per 

PSOE+Podemos. Recordem que fon el govern de Zapatero el que paralisà este proces i 

recorregue al Constitucional per a tombar-lo.  



A l’Associacio de Juristes Valencians se l’ha de felicitar per la gran labor realisada i per 

l’ample recolzament i consens conseguit de la societat valenciana, lo que per una atra 

banda genera sensacions contradictories ya que ¿a on està la pressio d’esta societat 

nostra? ¿Acas es prou en enviar una nota, un paper sagellat o timbrat, de recolzament? 

No i mil voltes no… Si no hi ha una veu, i una atra i mil que es facen reso i recolzen de 

deveres esta iniciativa… una vegada mes nos prendran el pel en Madrit. 

Reclamar el Dret Civil Valencià es reclamar part de la llegislacio foral que, encara que 

algu pense que es extemporanea, no ho es; nomes hem de mirar lo be que els va, 

especialment en la part economica, a vascs i navarresos, que per gestionar els seus 

propis recursos gogen de les majors rendes per capita de l’Estat. Algun dia nos 

plantejarem els valencians colectivament que el fet de mirar avant i al futur no te sentit 

si se dona l’esquena al passat, a les coses positives del passat, ad aquelles que feyen de 

la societat valenciana una colectivitat lliure en una llegislacio eixemplar. 

Hui en dia urgix exigir la derogacio del Decret de Nova Planta al Cap de l’Estat, com ya 

ho exigiren els valencians –borbonics i austracistes– al poc de promulgar-lo el primer 

Borbo, el qual es venjà en sanya d’un poble en el que uns batallaren en un bando i atres 

en l’atre. Recordem el “Memorial” de Blanquer-Orti i les successives demandes per part 

d’uns atres jurats, sempre en representacio de la Ciutat i Regne de Valencia, els quals, 

en totes les ocasions, foren desatesos en absolut despreci. 

La pobrea argumental del Tribunal Constitucional per a declarar inconstitucional part de 

la reforma de l’Estatut de 2006 i de les lleis que les Corts Valencianes llegislaren sobre 

Dret Civil, no haguera tingut cap base si no fora perque recorre a l’articul 149. 1. 8º, 

segons el qual l’Estat “te competencia exclusiva” en “llegislacio civil, sense prejuï de la 

conservacio, modificacio i densenroll per part de les Comunitats Autonomes dels drets 

civils, forals o especials, alli a on existixquen”. Per tant, el dret civil que se pot 

desenrollar pels parlaments autonomics es llimita a les institucions que se trobaven 

vigents quan entrà en vigor la Constitucio de 1978, lo que es referia als drets civils 

forals o especials alli a on existien, i no “alli a on han existit alguna volta”. 

Com diém, es alguna cosa mes que la lloable iniciativa de l’Associacio de Juristes lo 

que requerix la consecucio d’esta demanda i d’unes atres, es tracta d’una presa de 

consciencia de la societat civil valenciana, i dels representants politics que han segut 

elegits per a proporcionar-li el major benestar possible. Mentres se faça politica 

provinciana, oportunista i partidista en els grans assunts que nos afecten com a coletiu, 

com a poble, serem incapaços de resoldre temes d’importancia per a millorar el nostre 

futur.  

 

“En la traslació d’est artícul s’ha respectat la redacció de l’autor” 

 

Juli Moreno i Moreno es Mestre i Llicenciat en Geografia i Historia 

3 de maig de 2021 
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