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ACLARIMENT: Esta publicacio està redactada en les Normes d’El Puig. Encara que és 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 Mongó de Dénia 
 

 
 

 

El Mongó de Dénia és alguna cosa més que una montanya, és cultura i és història, 

en unes tradicions peculiars pels seus bancals, els seus cultius i les seues torres de 

guaita. 

En ell s’erigix l'ermita del pare Pere, punt a on comença l'entrada al Parc Natural 

del Mongó i el camí de l'antiga colònia agrícola, camí que es va obrir per a aplegar 

a les parceles en 1921, a on encara se poden observar vestigis d'antics bancals. 

També trobem aci en la Cova de l'Aigua, a on l'aigua emana a través de les roques. 

Esta cova s'aprofità pels romans per a abastir d'aigua a una reserva del seu 

eixèrcit. 

El Mongó està cobert de pins, flors, margalloneres i d’una varietat d'espècies de 

gran valor científic. 

El seu punt mes elevat está a 753 metros sobre el nivell de la mar; és un 

extraordinari mirador des del qual es divisen les serres de Segària i Bèrnia, i el 

Penyó de Ifach i fins i tot l'illa d'Eivissa. 



 

Dénia, ademes d’este espectacular parage, conta en un gran número de quilómetros de 

plaja de fina arena que junt als de les plages de roques, zones plenes de tallats, 

chicotetes cales i una espectacular vista de la veta de Sant Antoni, fan d'ella un paraís a 

la vora de la mar. 

 

Romans i àraps poblaren estes terres, deixant-nos una història que es percep en molts 

llocs en una gran riquea cultural. 

 

En la reserva Marina de la Veta de Sant Antoni, es poden descobrir uns preciosos 

fondos en multitut d'algues, destacant la Posidònia oceànica, que alberguen una gran 

cantitat d'espècies a les que servix d'aliment i refugi. 
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La Caseta Blanca: menjars i llits 
  

En 1970 encara estava en funcionament esta 

modesta fonda deniera situada en l'antic nº 

36 del carrer Diana. 

 

Com dia el ròtul pintat sobre la porta, La 

Caseta Blanca, oferia llits i menjars a preus 

populars. La seua clientela la constituïa 

bàsicament la gent del comerç, els viajants i 

els venedors de pansa, encara que moltes 

gents de Dénia anava allí a menjar i sopar en 

busca dels seus plats casolans. 

L'image d’aquell 1970 nos porta a uns atres 

temps, en els que molts locals i comerços 

mostraven esta fisonomia: els portons de 

fusta oberts i enganchats en dos grans ferros 

a la paret, la porta en cristals i cortines 

blanques a mija altura, per a deixar entrar la 

llum pero salvaguardant una certa intimitat, 

i l'eterna cortina de canut que en hivern  

(com és el cas de la fotografía que 

reproduim) s'arreplegava per a deixar passar 

la llum i en estiu quan s'obrien les portes es 

posava per a deixar córrer l'aire, llevar el sol 

i mantindre fòra les mosques. 

 

El nom de La Caseta Blanca, ya havia segut utilisat abans, ya que, a finals del sigle 

XIX, hi havia una fonda en este nom per la plaça del Mercat, actual Glorieta. 

 



Per 1929 estava al front de La Caseta Blanca, María Vilanova Vicens, viuda de Vicente 

Devesa, a la que ajudaven allà pel 1935 els seus fills, Vicente i Domingo Devesa. 

 

Per a donar mostra dels preus de l'época podem dir que en maig de 1939, en finalisar la 

Guerra Civil, l'Ajuntament de Dénia li paga 260 pessetes a María Vilanova, per estajar 

des del 17 d'abril al 12 de maig a cinc sargents de la 3ª Bandera de Falange de Les 

Palmes, els que serien coneguts com “els Canaris”. 

 

El negoci en morir María Vilanova passà als seus fills, quedant-se al final al front 

Vicente Devesa i la seua dòna, Antonia Cardona, fins a 1974. L'edifici de La Caseta 

Blanca era propietat d'Esteban Morató, i la decadència del negoci dels seus inquilins i 

les deficients condicions materials de l'obra, varen portar al seu derrocament. Un edifici 

de quatre plantes, dos més que la construcció original, ocupa en l'actualitat l’espai de 

l'antiga Caseta Blanca, i una clínica dental els baixos de l'edifici. 

 

Publicat per Marilena Galindo Tabares. 

Fotografia J. Guillem / Archiu Municipal de Dénia, 1970. 

 

 

La Central Nacional Sindicalista de Dénia 
 

 En l'any 1970 la sèu en Dénia de la Central 

Nacional Sindicalista (C.N.S.) es trobava 

situada en la planta alta de l’edifici situat en 

carrer Marqués de Campo nº 19 (foto). La 

casa l’edificà a finals del sigle XIX José 

Morand per a destinar-la a lloguer de 

vivendes. 

Durant la Guerra Civil l'edifici va ser 

expropiat, convertint-se en lloc de reunions 

de les Joventuts Socialistes de Dénia. Allí 

acodien també els cridats “pioners” chiquets 

de 5 a 8 anys, que en el local sentien 

charrades i jugaven. En acabant de la Guerra 

Civil, en l'any 1941, es va establir allí la 

C.N.S., entitat dedicada a solucionar 

conflictes laborals i a assessorar 

jurídicament als treballadors sobre convenis 

colectius i unes atres qüestions del món del 

treball. 

El primer delegat va ser el Sr. Sanjuan, 

despuix seguirien Jaime París Morales, 

Carlos Blanco Iruretagoyana, Ricardo Berto 

Marí, Pedro Muñoz Cardona, Esteban Morato, Antonio Calabuig Adam, José Ferrer 

Rostoll i l'últim Juan Miró Bo, que cessà en l'any 1980. Este mateix any la Central 

Nacional Sindicalista es transformà en Administració General de Servicis 

Socieconòmics (AISS) depenent del Ministeri de Treball. 



 

L'edifici també acollia en els baixos l'Ambulatori del Segur de Malaltia, segur que 

comença a partir de l'any 1944. Esta institució de caràcter sanitari era l'hereua del 

primer Institut Nacional de Previsió de Dénia situat en la plaça de la Constitució, 

enfront de l'ajuntament i dirigit pel Sr. Soler. En les dos habitacions del fondo de la 

planta baixa d'est edifici de la C.N.S. i en condicions molt deficients, es realisava 

l'atenció mèdica elemental de la població.  

 

Allí varen treballar entre uns atres els meges de capçalera: Antonio Muñoz, Antonio 

Cornejo, Pablo Tello, José Luis Prim, Manuel González etc. Els especialistes: José 

Pedraza, Antonio Berto, José Fullana i els practicants Felipe Sanchis i Bernardo García 

Gosp. En l'any 1967, en inaugurar-se l'ambulatori del carrer Marqués de Campo, es 

traslladen als nous locals l'atenció mèdica, en unes condicions més dignes. 
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El còlera en Dénia 
 

 
 

S’ha de senyalar que la ciutat de Dénia va tindre que fer front a diverses epidèmies de 

còlera durant el sigle XIX, les més mortíferes foren les dels anys 1855 i 1860. 

 

La devastadora epidèmia de 1855, que va afectar a tots els grups de població i classes 

socials, va ocasionar el 70% de les defuncions contabilisades en aquell any. 

 

 

 



No tan mortal fon la de 1860, en un 50% de defuncions, encara que esta afecte de 

manera més acusada a les classes més pobres, predominant la població d'entre 26 i 45 

anys, és dir, el grup d'edat més productiu. 

 

Les autoritats municipals varen tindre que incrementar les mides sanitàries per a que 

minvaren el número de defuncions, puix a major higiene, menor mortalitat. 

 

Entre les prevencions instaurades en les últimes décades del sigle estaven; el control 

dels cementeris, de la presó, de les escoles, del teatre i del mercat; l’establiment d’acorts 

per a sanejar les vies urbanes i construir un llavaner públic, es va decretar la prohibició 

de banyar-se en la séquia del Saladar i es va gestionar l'abastiment d'aigua potable en el 

matader municipal, ya que l'aigua utilisada per al sacrifici dels animals provenia 

directament de dita séquia, font insalubre i perjudicial per a la salut pública. 

 

A pesar de les mides que s'estaven portant a terme, una important epidèmia gripal va 

afectar a la població de Dénia en 1918. Es varen inspeccionar una atra volta els 

llavaners, les fondes, els hostals, els almagasens de pansa, les escoles públiques i els 

cementeris, en la finalitat de paliar el foc de l'infecció. 

Tal com s'havia acordat durant les epidèmies de còlera anteriors, es varen suprimir els 

sepelis en la presència del clero, per a evitar que assistiren al cementeri només que les 

persones estrictament necessàries, de manera que solament pogueren estar presents els 

familiars directes del mort. 

Va ser una situació tan desesperada que l'ajuntament va tindre que contractar una 

brigada per a transportar els cadàvers al cementeri. 

Per un atre costat, en 1823 l'esperança de vida era tan sol de 24 anys. Entre els motius 

que hi havia darrere, a part de la deficient alimentació, estava la falta de progrés en la 

medicina i les pèssimes condicions higièniques, tenint també en conte l'important 

mortalitat infantil que representava el 50% de les defuncions. 

En Dénia hi ha referències d'un hospital des del sigle XV, que continuava vigente en 

1872. Esta institució agarraria més tart la forma d'estage per a les persones en menys 

recursos o sense ajuda familiar. 
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¿SABIES QUÉ… La Delicà de Gandia és un personage 

llegendari, molt popular, ¿que apareix citat ya en el sigle XVIII? 

És sinònim de dòna melindrosa, a la que “una flor de gesmil, li 

va trencar el cap”. Uns atres parlen d'ella dient que “un pétal de 

rosa, li va caure en el cap i li’l va trencar”. Clar que, segons 

pareix, sí va ser un pétal de rosa, pero… que es va desprendre 

d'un dels rosetons de pedra que decoren la portada gòtica de la 

Colegiata de Gandia, ¡quan ella eixia de Missa! Aixina es 

comprén el dit popular: La Delicà de Gandia, que mori al caure-li 

un pétal de rosa en el cap… ¿i cóm no, si era de pedra? Un excelent quadro del pintor 

valencià Antonio Fillol es titula precisament aixina: La Delicà de Gandia. 

 

 Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 



 

El convent de les Agustines de Dénia 
  

El segon convent de les Agustines Descalces 

va ser fundat en la ciutat de Dénia, en l'any 

1604. L'orige d'esta fundació es deu a que el 

Duc de Lerma i Marqués de Dénia, Francisco 

Gómez de Sandoval i Rojas volia fundar 

(possiblement per una insinuació del rei) un 

monasteri de religioses en la ciutat. El duc 

solicità a l'arquebisbe Ribera, que enviara una 

comunitat de monges per a fer possible la 

fundació, cosa que este aprofita per a donar un 

nou impuls a l'expansió de les Agustines 

Descalces. 

 

El Duc de Lerma era u dels personages 

principals de la cort del Rei Felipe III. A poc a 

poc, havia anat adquirint més i més poder, fins 

a convertir-se en el verdader governant 

d'Espanya. En eixe procés per a guanyar-se el 

favor (i la voluntat) real, trobem les repetides 

visites que el rei realisà a la ciutat de Dénia en 

un breu espai de temps. 

 

De fet, en l'any 1603 la cort està en Dénia per tercera volta. Primerament havia estat un 

temps en la ciutat de Valéncia, traslladant-se des d’allí a Dénia. Durant tot el periodo 

que va estar el monarca i la cort per terres valencianes, va ser obsequiat en un programa 

d'actes molt complet: actes oficials, espectàculs, convits, caceres, jocs, misses, 

processons, visites a monasteris, etc. Precisament un dels actes programats era la 

fundació del nou convent de les Agustines Descalces en Dénia.  

 

Els preparatius es varen fer en molta rapidea per a que tot estiguera a punt per a l'ocasió. 

Les capitulacions es varen firmar en Dénia el dia 24 de giner i l'entrada solemne va ser 

al sendemà, el 25 de giner. 

 

 A causa de la visita real, l'habitual senzillea de les descalces es va vore fortament 

alterada i l'ingrés es realisa en gran solemnitat. En la processó que traslladava el 

Santíssim a l'iglésia del nou convent, varen prendre part sa majestat, seguit de tota la 

cort en el Duc de Lerma al cap i el bisbe auxiliar Còlon, el clero constituït pels 

membres de totes les iglésies pròximes que es varen convocar per a l'ocasió. 

 

En esta solemne cerimònia se celebrava l'ingrés de sis Agustines Descalces vingudes 

d'Alcoy, a les que es varen sumar sis jóvens de Dénia que vestien l'hàbit descalç per 

primera volta.  

 

 



 

Entre estes jóvens estava Marianna de Sant Simó, figura molt important en l'orde, la 

qual, més avant, funda els monasteris d'Almansa i Múrcia.  

 

Una volta inaugurat el nou convent, cal senyalar que el patriarca Joan de Ribera, 

encarregà l'atenció de les seues monges a Jerónimo Gracián, confident de Santa Teresa 

d'Àvila i persona principal del Carmelo descalç, que es trobava en eixos moments pel 

regne de Valéncia. 

 

Pareix ser que la seua direcció no va ser suficient i el seu successor el carmelita descalç 

Juan Sanz, en poc més d'un any visita el monasteri fins a tres voltes.  

 

Fruit d'estes visites es constata, que les monges d'Alcoy i Dénia estaven molt 

necessitades d'ilustració espiritual, encara que en molt bona disposició i bons ànims.  

 

Totes estes atencions (espirituals i econòmiques) varen favorir que el de Dénia fora un 

convent pròsper, en figures tan destacades com la mare sor Dorotea de la Creu, la mare 

Marianna de Sant Simó i sor María de Jesús.  

 

El sigle XVIII s'inicia en Dénia en el conflicte bèlic de la guerra de Successió, que va 

tindre un dels seus escenaris més violents en esta ciutat de Dénia, quedant destrossada i 

sense a penes població.  

 

El més d'agost de 1708, despuix del segon sege a la ciutat pel general francés D’Asfeld, 

les quinze religioses agustines varen tindre que deixar el convent i es varen embarcar en 

destí al port de Palma de Mallorca.  

 

Quan arribaren a l'illa, per a fer més soportable la càrrega, es varen distribuir de dos en 

dos en els convents mallorquins, pero en 1714 les monges tornen de Mallorca i troben 

el convent inhabitable, arruïnat pels bombardejos.  

 

Les religioses passen al convent de Xàbia, vila que havia pres partit per la causa 

triumfant borbònica en una situació privilegiada.  

 

El pavorde (la pavordia era un títul que es donava a alguns catedràtics de Teologia, 

Cànons o Dret civil) de la catedral de Valéncia, don Felipe Pascual, visita Dénia i 

entrega a les monges 250 lliures, que permetern fer les millores imprescindibles en el 

convent, arrematades estes l’ocupen de nou les Agustines. 

 

La priora, sor Silvestra de Sant Josep, seguida per 19 religioses acompanyades en forma 

de processó pel clero de l'iglésia parroquial, l'alcalde i els regidors de la ciutat, acodixen 

a l'iglésia del convent on canten un Tedéum, i entre les 7 i les 8 de la vesprada les 

religioses varen entrar per la porta del convent, ingressaren en la clausura i 

immediatament es varen tancar les portes. 
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Desconcertats i apardalats (II) 

 
El (placit) transit 
 

 
 

Sens explicar-ho tot, l’aprovacio del dictamen del CVC, la fragmentacio que provocà en 

el valencianisme i la confluencia d’interessos periodistics en el PP, ocasionaren el 

decliu d’Unio Valenciana que, en uns anys, desaparegue del mapa politic, pels magres 

resultats electorals i per la permanent ‘adquisicio de voluntats’ per part del PP, i no 

oblide l’inestimable colaboracio, al principi, de la llista d’incondicionals de 

l’expresident Eduardo Zaplana, en l’infame manifest publicat la vespra de les eleccions 

de 1998, que fon el colp de gracia, sense dubte.  

 

Ya dic, desapareguda Unió Valenciana, nomes quedava el PP com a salvaguarda i 

defensor de les essencies valencianes (perque els atres eren catalanistes) i, en 

conseqüencia, l’ent pacificador, la AVLl, no havia d’alçar ni pols ni remoli. 

Aquells primers anys aparegue lo fonamental: la gramatica (2006), el diccionari 

ortografic i de pronunciacio (2006) i el referit dictamen (2005). 

 

La conexio nort-sur no funcionava, sobre tot perque la del nort, l’IEC, no acceptava que 

un atre organisme tinguera potestat normativa, i des d’aci, pareix que no hi havia massa 

interes, per a evitar ser marcats com a subordinats i catalanistes (que ho eren). Este 

distanciament, al menys per la part d’aci, era mes estetic que real. 

En aço que un temporal remou la mar. L’IEC, com a amo i senyor, modificà alguns 

aspectes gramaticals i ortografics en 2016. I la ‘criada’, la AVLl, no reaccionà. Ya era 

president el prestigios filolec Ramon Ferrer. Provablement hi havia contactes 

interinstitucionals perque en Vilaweb (28-3-2017) l’entrevistaren i a la pregunta sobre 

les relacions entre les dos entitats, este respongue: “Ha nascut [la AVLl] perquè hi havia 

un buit. Quan eixe buit siga ple, ja está”.  

 

 



 

Quan efectivament, eixes dues gramàtiques que tenen una diferenciació molt mínima 

confluïsquen completament ja no en faran falta dues. N’hi haurà una.”. Se sobreenten 

que la confluencia es produirà quan a l’unicitat gramatical la seguixca una AVLl 

superflua. 

Els contactes es corroboren perque en 2018 (1 de juny) la nostra copià, al peu de la 

lletra, les modificacions que dos anys abans havia realisat l’IEC i ho feu “per 

responsabilitat (per a evitar dos ortografies diferents), sense ni tan sols estudiar i 

modificar com tractava la seua gramàtica [la propia] les qüestions canviades” 

(Saragossà, Valenciadiari.com, 17-7-2020, edicio digital). Obviament li guanyi la ma. 

 

Vaig publicar en la uep d’ANV dos series d’articuls sobre aço (juliol-agost i novembre, 

2018) actualisats i republicats en el Rogle Constanti Llombart (agost, 2019). 

En aquell moment quedà manifest quí era l’autoritat i quí el servidor. El que no vullga 

vore-ho que no ho veja. 

 

Pareix que aço generà un poc d’intranquilitat, no massa, entre alguns academics i es 

quan s’oficialisà el festeig que acabà en el primer acort de cooperacio (decembre de 

2019, IEC; giner de 2020, AVLl) i en el protocol (juliol de 2020). L’acort original ix de 

la Secció Filològica de l’IEC i el passa ‘a la firma’ dels atres dos ‘secundaris’ (AVLl i 

Universitat de les Illes Balears, esta sense competencia normativa, es per a fer el 

paperot): “No es podia fer cap modificació al document que havia aprovat la institució 

catalana: o s’aprovava com estava o no s’aprovava” (Saragossà, Valenciadiari.com, 17-

7-2020). 

 

Aci es presentà de pressa i correguda al ple del 10 de giner de 2020, cosa que obligà a 

deixar-ho per a mes avant. Es tornà a portar al ple del 31 de giner i es va aprovar, en 

una abstencio i quatre vots en contra: un vot particular d’Abelard Saragossà, Artur 

Ahuir i Àngel-Vicent Calpe (redactat per Saragossà, es inconfonible la seua prosa) i un 

atre d’Alfons Vila. 

 

 Antoni Fontelles i Fontestad, es professor i periodiste 

 

 

DÉNIA, EL RINCON DEL GATHO 
 

A mitat dels anys noranta volien ampliar la carretera d'Ondara 

i eixa araucària excelsa molestava per als propòsits dels 

mandataris locals. 

Se'ls va ocórrer la genial idea de traslladar-la uns 30 metros i 

colocar-la  en el centre d'una rotonda. 

Lo que no va ser tan genial va ser podar-la com si es tractara 

d'un ciprer. 

En esta poda salvage i de vore qui va ser "el padrí" del trasllat 

lo normal és que este centenari eixemplar morira agafat. 

"La grasia del món, che".                     Juan Vallalta “Gatho” 

 



 

EL NOSTRE NACIONALISME (V) 

 
“VALÉNCIA I CASTELLA” 

 

 
 

Diem Valéncia i Castella pero parlant en estricta propietat caldria dir Valéncia i 

Espanya. 

 

Espanyola es diu la llengua de Castella; espanyoles es diuen les lleis que perpetuen les 

de Castella, impostes per l’uniformació de Felip V; espanyoles se diuen les costums 

privatives d’alguns territoris de parla castellana i sinònims han segut sempre els térmens 

espanyolisme i castellanisme. 

 

Valéncia i Castella no han tingut mai aquella relació que pertoca als pobles que tenen 

lligada la seua vida. Quan vixqueren lliures una d’atra, Castella fon una mala veïna; al 

viure juntes s’han convertit en germanastres. 

 

En Jaume I, aquell clarivident intelecte que tenia per Valéncia l’amor de les coses 

infantades, com a pare previsor dia de Valéncia que ni l’ajuntaren en Castella ni li 

reconegueren superioritat de cap llei. 

 

El veïnage de Castella ha segut per a nosatres de lo més fatal. Un rei nostre, Pere II (IV 

d’Arago), i atre de Castella, Pere I, sostingueren durant dèu anys una guerra sanguinosa 

que dugué l’horror fins als mateixos murs de la nostra ciutat, tenint totes les nostres 

heròiques viles alguna gesta perdurable. 

 

  

 
 



No foren sols els horrors d’una mampresa bèlica, fon l’esperit seu fill de l’estepa, el que 

ens infiltrava, que tingué un jorn que contindre Vinatea, pero que un atre dia entrava de 

ple en la vinguda d’un rei i uns nobles de Castella, despuix del Compromís de Casp. 

 

Passen els anys i només oblidar el consell d’En Jaume I, a l’unir-nos ad ells per 

matrimoni, el codicil fatal d’Isabel en favor de Castella, frena el nostre expandiment 

comercial. 

 

Ve un Felip II centralisant la Cort en Madrit i guanya l’esperit de Castella en perjuí del 

nostre. 

 

Les follies dels monarques que no eren de dinastia nostra despilfarraven nostre 

patrimoni colonial que contrastava en aquell os d’expansió africana que aportà Castella 

a l’unió. 

 

Caminà l’història i clareja l’aubada tràgica de la guerra de Successió. Tropes castellanes 

pategen el terrer de nostra Pàtria a sanc i fòc i després de la consumació de la conquista 

ens deixen una cadena. 

 

En Jaume I havia segut profeta. 

 

Aneu al Parterre i mireu l’estàtua d’aquell gran rei. Voreu que senyala cap a ponent.  

 

No fon quimera del l’escultor el posar-li el braç aixina; fon una intuició. En Jaume I 

signa l’orige del mal; ens mostra l’enemic. I lo que aquella mà només senyala, a on diu 

l’història. 

 

Recorda’t, valencià, de la profecia d’En Jaume I. 

 

Lo que la Naturalea crea distint no podem els hòmens agermanar-ho, contravenint els 

naturals designes. 

 

Ells son estàtics, contemplatius, fills de l’estepa, dels erms erials de la terra ingrata. 

Nosatres som dinàmics, impulsius, fills dels riallers paisages de la terra ubèrrima. 

 

Nosatres mirem a la mar, i ells al sol que es pon. 

 

Les nostres vies no son de les que confluïxen; seguim caminals que allunten. 

 

¡Germans, anem pel nostre caminal! 

 

 Pedro Fuentes Caballero 

 

 

 

 

 

 



 

Els 22 monarques del Regne de Valéncia i els seus 

renoms 
 

  

 
El Regne de Valéncia ha tingut 22 monarques entre els de la Casa d'Aragó, Trastàmara i 

d'Àustria. La Corona d'Aragó estava constituïda pel Regne de Valéncia, el Regne 

d'Aragó, el Regne de Mallorca i el Comtat de Barcelona, en una unió que es va 

mantindre fins a l'unificació jurídica en la Corona de Castella en 1707. El terme Regne 

de Valéncia es va mantindre fins a l'actual divisió en províncies realisada en 1833. 

 

Jaume I, el Conquistador va ser el primer Rei cristià de Valéncia entre 1238 i 1276, el 

qual va voler donar un caràcter diferenciador en l'incorporació d'este regne a la Corona 

d'Aragó. Son fill Pere I, el Gran li va succeir en el tro fins a 1285, sa mare era Violant 

d'Hongria, la segona esposa de Jaume I. El fill major de Pere I, Alfons I, el va succeir 

en el càrrec fins a 1291, serà recordat per la conquista de Menorca, la firma del Tractat 

de Tarascón pels conflictes creats pel domini de Sicília i els conflictes en la noblea 

aragonesa. 

 

Jaume II, el Just, va ser rei d'Aragó, de Valéncia i Comte de Barcelona entre 1291 i 

1327, era el segon fill de Pere I, va rebre el Regne despuix de la mort de son germà 

sense descendència. Jaume II és va casar quatre voltes, foren esposes seues: Isabel de 

Castella, Blanca d'Anjou, Maria de Chipre i Elisenda de Moncada. Va tindre dèu fills en 

la seua segona esposa, Blanca d'Anjou. El segon més major d'eixos dèu fills va ser el 

següent rei que regnaria com a Alfons II, el Benigne, entre 1327 i 1336, son germà 

major -el primogenit- havia renunciar al tro perque va prendre els hàbits. 

   

 



 

 

Un dels més coneguts és Pere II el Cerimoniós, és va enfrontar en Pere I el Cruel de 

Castella en la coneguda com a “guerra dels dos Peres”. Pere I volia recuperar els 

territoris murcians que havien passat al Regne de Valéncia. El conflicte va acabar en la 

pau d’Almazán en 1375 sense vencedors ni vençuts. Durant el seu regnat es va tindre 

que lluitar contra la pesta negra, les plagues de llangosta o la sequia. De fet, l'escut de la 

ciutat de Valéncia porta les armes reals d'Aragó, la corona real i les dos “L” coronades 

que signifiquen dos voltes lleal, són un reconeiximent del rei a la resistència i ajuda de  

Valéncia davant els atacs en 1363-1364 del rei castellà Pere I el Cruel.  

 

En 1387 s’inicia el regnat de Joan I, el Caçador, fill i successor de Pere II i de Leonor 

de Sicília. És malnomenava el caçador perque el seu regnat es caracterisa pel desorde 

administratiu i financer, va cedir les tasques de govern a la seua esposa Violant de Bar, 

mentres ell és dedicava a la seua afició, la cacera. En 1396 mor sense successió 

masculina, el succeira Martí I, l'Humà, segon fill de Pere II i de la seua tercera dòna 

Leonor de Sicília. 

 

En morir Martí I sense descendència la qüestió successoria se resol pel el Compromís 

de Casp, un pacte en 1412 acordat pels representants dels regnes d'Aragó, Valéncia i del 

Comtat de Barcelona per a elegir un nou rei. Es va acordar la pujada al tro de Ferrando 

d’Antequera, un membre pertanyent a la dinastia Trastàmara, era fill segon de Joan I de 

Castella i de Leonor d'Aragó, germana del rei aragonés Martí l'Humà, i net, per tant, del 

rei Pere II el Cerimoniós per via materna, i del rei Enric II de Castella, per la via 

paterna. Li varen succeir els seus dos fills, primer Alfons III, el Magnànim i despuix 

Joan II, el Gran. Pere de Portugal va ser net de Jaume II d’Urgell, un dels pretenents al 

tro aragonés en el Compromís de Casp, va aplegar a regnar en el Comtat de Barcelona 

entre 1464 i 1466 en el nom de Pere IV, titulat rei de Valéncia, en guerra contra Joan II 

d'Aragó. Posteriorment Renat d'Anjou va acceptar ser comte dels catalans quan la 

Generalitat de Catalunya, en lluita contra Joan II, li va oferir la corona comtal en 1466. 

Renat d'Anjou va nàixer en el castell d'Angers com a segon fill del matrimoni hagut 

entre Lluís II d'Anjou i Violant d'Aragó. Encara que mai és va desplaçar a Barcelona, va 

enviar com a lloctinent al seu fill Joan, en el títul de príncip de Girona, qui va fallir allí 

en 1470 i, més tart, al seu net Joan de Calàbria. 

 

En 1479 retorna la tranquilitat en Ferrando II, el Catòlic, fill de Joan II el Gran i de la 

seua segona esposa Joana Enríquez. En l'any 1475 va tindre lloc l'unió de la Corona 

d'Aragó en la Corona de Castella segons els térmens de la Concòrdia de Segòvia, 

Ferrando va ser nomenat rei de Castella com Ferrando V, regnant junt en la seua dòna la 

reina Isabel I, unint aixina abdós corones. La seua filla Joana I de Castella, 

malnomenada “La Loca” va regnar de 1504-1555, encara que va compartir el títul real 

en son fill Carles I, l'emperador; va ser reina de forma nominal ya que estava tancada en 

Tordesillas. Posteriorment regna el fill de Carles I, Felip I, el Prudent, també li va 

succeir el seu primogènit Felip II, el Piadós, als que varen seguir de la mateixa manera 

Felip III, el Gran i Carles II, l’Enchisat.  

 

 

 



 

Est últim va morir sense descendència, sent l'últim representant dels Habsburc. La 

successió provocà una guerra, coneguda com Guerra de Successió Espanyola que va 

durar des de 1701 fins a la firma del tractat d’Utrecht en 1713 en l'instauració de la 

Casa de Borbó en el tro d'Espanya en Felip IV per a Valencia i V per a Espanya. 

 

 Pere Fonts i Cavaller 

 

 

 

 

 

¿SABIES QUÉ… un dels 

edificis monumentals de 

major contingut històric i 

cultural de quants es 

conserven en Valéncia, és el 

Palau del Temple, la llínea 

neoclàssica del qual evidència 

la corrent academicista del 

sigle XVIII? Dit Palau ha 

segut utilisat per als mes 

diversos menesters, des de que 

en aquel emplaçament s’erigia 

la torre de Ali Bufat. Fon 

monasteri, Liceu d’Art, oficines publiques, sèu del Govern Civil, actualmente el Palau 

está ocupat per la Delegació del Govern.  

 

La part posterior de l'edifici, que va ser Novicial en els seus orígens, ha segut ocupat, en 

époques successives, per la Diputació Provincial de Valéncia, Delegació de Facenda, 

Prefectura Superior de Tràfic i Comissaria de Policia. 

 

En 1838 es va instalar el Liceu Valencià, integrat per intelectuals, celebrant-se 

memorables festes lliteràries i concorregudíssims saraus. Se’l conegué com a Liceu 

Valencià d'Art. Esta pluralitat de servicis es comprén per la seua estratègica ubicació i, 

aixina, en dit lloc, va estar la alcassaba àrap i, despuix de la conquista cristiana, va ser  

sèu d’órdens militars, com Templaris i de Montesa.  

 

El Marqués de Lozoya ha dit: “El Palau del Temple és el mes bell que del 

neoclassicisme té Valéncia, per la noblea de les seues proporcions, la perfecció de la 

seua llaura i la riquea dels seus materials”. Curiosament, dit Monument valencià seguix 

coneixent-se com “Palau del Temple”, siscents anys despuix d'haver segut suprimida 

l'Orde dels Templaris i d'haver-se alçat sobre les ruïnes de l'antic edifici el actual Palau 

del sigle XVIII. El temple anex està ocupat actualment pels pares Redentoristes. 

 

 Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 

 

 



 

La catalanada del dia: «el Penyal d’Ifac» 
 

 
 

Hui, lliure d'atacs corsaris, sofrix els del catalanisme institucional, que tracta d'eliminar 

el seu nom valencià penyó, i implantar el català penyal. 

 

La missió del diari català Levante és afiançar la catalanisació, i els periodistes només 

poden obedir sense chistar la llínea editorial que naix en Barcelona. En la catalanada de 

hui, els del citat periòdic trien el català «penyal», no el valencià “penyó”, per a donar la 

notícia del mileni: «un senderiste de 37 anys es trenca el turmell en el Penyal d’Ifac». 

¡Ui, vaja gran notícia!; encara que, ¿quants senderistes, obrers en la faena, ciclistes i 

chiquets en el parc es trenquen tormells, braços o cames en un dia? ¡Ah, ya ho entenc! 

El contratemps adquirix categoria si succeïx en un parage el topònim del qual està en 

procés de suplantar-ne a un atre valencià: penyal x penyó. Per la seua contundència 

front a la trinchera immersora, utilise armes de l'enemic; és dir, del lexicógraf català 

Corominas que, respecte a la veu en qüestió, opinava: 

 

“en el Regne de Valéncia s'escolta penyó (…) el terme que usa la gent del Regne de 

Valéncia és penyó, que pot ser que els vinguera de temps mossárabs.. Per estar aplicat 

penyó a llocs d'importància tan gran, i llunt de la frontera llingüística, nos costaria 

creure que fora castellanisme (…) penyó és exclusivament valencià” (DECLLC, VI, 

p.432) 

 

Clar, ara comprenem l'interés del Levante i l'AVL en eliminar «penyó», veu 

exclusivament valenciana. Aixina de simple és l'estratègia usada per a fer desaparéixer 

el valencià i, en la llei Celaá, també l'espanyol. En fi, nos queden testimonis que no han 

pogut destruir; per eixemple, el lexicógraf Escrig no va incloure la veu catalana 

«penyal» en el seu diccionari, puix la paraula la varen introduir els floralistes del 1900 i 

els despistats que la varen creure valenciana clàssica. Era un error, puix ni Joanot 

Martorell o Jaume Roig varen usar este vocable foraster, ni tan sols existix en l'edició 

del diccionari de Escrig-Llombart de l'any 1887: 
 

“penyó”. (Escrig: Dicc. 1851) 
 

«penyó». (Escrig-Llombart: Dicc.1887) 
 



“el indult general del Penyó”. (León, Carlos: Arenga, 1789) 
 

“el Penyó… en les Filipines, l’atre Penyó”. (Martínez: Nelo el Tripero, 1792) 

 

“Ceuta, Alacant i el Peñó”. 

 (Els chics educats en la casa, 1846, p. 60) 
 

“la Canyeta, Penyó…”. (Del porrat de Sent Antoni a les Torres de Serrans, 1887, p. 34) 
 

“si tens la cara més forta / qu´el penyó de…”. (Faena-Fuig i Huiseta, 1891) 
 

“enfront la Carrasqueta… estava baix del penyó del Pichocol”. (Caps i senteners, 1892, 

p. 132) 
 

“i et més inglesos que el Penyó”. (El Tio Cuc, nº 76, Alacant, 1916) 
 

“mos arrimaren a Calp / el del penyó”. (Llibret Foguera Alfonso el Sabio, Alacant, 

1960) 
 

“Serra del Penyó, Penyó Roig, Cova del Penyó”. (Gran Enc. Val.) 
 

“el Penyó d’Ifac”. (Corominas: DECLLC, VI, p. 432) 
 

Entre el botí afanar pel català Corominas per al seu DECLLC, figurava l'obra de Martí 

Gadea: «tesor riquíssim de la llengua», i en eixe tesor no falta la veu ara perseguida pel 

catalanisme: 

 

“mentres del teu quede una pedra / agarrá´l penyó”. (Gadea: Ensisam, 1891, p.533) 
 

“de la vila de Calp… el penyó de Hifach, s’alça arrogant”. (Gadea, Tipos, I908, p. 109) 
 

“als presos que duyen al penyó de…”. (Martí Gadea: Els cudolets, 1908, p. 26) 
 

“penyó del Frare de Agres”. (Gadea: Tipos, 1908, p. 92) 
 

“el barranc salat… el punt dels penyons”. (Gadea: Tipos, 1908, 373) 
 

En fi, despuix de constatar que el vocable «penyó és exclusivament valencià» 

(Corominas: DECLLC, VI, p. 432), els plantege un dubte: ¿quina veu defendran els 

plorons vociferants i sempre famolencs de subvencions? Em referixc als colectius 

d’Escola Valenciana, l'AVL, mestres immersors i tot l'eixèrcit d'assessors, sangoneres 

d’À Punt, periodistes.; repetixc, ¿defendran l'us del valencià «penyó» o el català 

<penyal>? No només en el diari català Levante; en qualsevol text d'ensenyança de la 

Generalitat de Mónica Oltra trobaran la resposta: el català penyal. L'escritor Martí 

Gadea, encara que ya estava alguna cosa catalanisat pels floralistes en 1908, nos va 

deixar esta vora, «per l'importància històrica d’eixe penyó i dels alrededors, ham cregut 

del cas fer esta memòria i dedicar-los esta copla»: 
 

Eixe penyó tan hermós 

i el poble antich de la falda 

mereixíen un recort, 

i encara que tart, s’els guarda. 
 

   Ricart Garcia Moya és Llicenciat en Belles Arts, Historiador i Catedràtic 

d'Institut de Bachillerat en Alacant 



 

 

¿SABIES QUÉ… encara que es desconeix la data en que es va iniciar la representació 

dels milacres de Sant Vicent en els carrers de Valéncia, se li supon una notable 

antiguetat? La forma en que és representen actualment data de principis del sigle XIX, 

que és quan estan datats els primers texts coneguts. El “Altar” més antic és el del carrer 

de la Mar, ya que existixen notícies de que en 1561, per a solemnisar la curació d'un 

chiquet, amic de l'infància del sant, un descendent d'aquell chiquet va alçar un altar junt 

al  "Pouet” i va representar el milacre. Durant cert temps, únicament el carrer de la Mar 

va tindre eixe privilegi i, quan els veïns de la plaça del Mercat i Tossal volgueren 

celebrar d'igual forma la festa vicentina, representant algun dels seus milacres, varen 

tindre un llarc pleit que l'Audiència va fallar en favor del carrer de la Mar. 

Posteriorment, en 1810, es va establir  plena llibertat per a alçar tals altars, que varen 

proliferar en els carrers de Valéncia el “dia de Sant Vicent”. En l'actualitat, només és 

conserva esta tradició en les places del Mercat, de la Verge, del Pilar, del Carme, en el 

Tossal i el carrer de la Mar, que va ser el primer i el més popular per la seua proximitat 

a la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer. També, en Russafa s'alça un altar i és 

representen els milacres del sant. Un comerciant del carrer de la Mar, la tenda de la qual 

quedava tapada per l'estrat sobre el que és representava el “milacre”, va fer famosa una 

quarteta que dia: 

“Vixca Sant Vicent Ferrrer 

vixca el carrer de la Mar, 

i vixca la choriceria 

que hi ha darrere l’Altar…!” 

 

 Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 

 

 

DÉNIA, EL RINCON DEL GATHO 
 

 
 

Construcció del nou moll peixquer. Sense comentaris. 

I lo de darrere, menys comentaris encara. 

Juan Vallalta “Gatho” 

 



 

Depòsit de la Societat Anònima Cros 
  

 
 

La destacada firma Cros ocupava en Dénia, allà pels anys setanta, part d'un antic 

almagasén de pansa que en aquells anys, ya sense us, el varen destinar a depòsit 

d'abonaments. 

 

L'edifici el construïx a finals del sigle XIX, José Riera Vallalta, destacat home de 

negocis en Dénia, el qual continuà despuix, fins a la seua venda, sent propietat dels seus 

hereus residents en Valéncia. 

 

La construcció ocupava totalment l'actual fila de cases, en una part coberta i una atra a 

l'aire lliure en un gran pati. 

 

Tenia la típica estructura de nau oberta, en planta baixa, on estaven les màquines i a on 

les dònes seleccionaven la pansa i en el pis superior s'almagasenava quan la portaven 

els llauradors, des d’allí es feya caure dins de la màquina que li llevava el raspall i 

quedava ya preparada per al seu embarcament. 

 

L'edifici estava ocupat pels anys vint, per F.W. Rowley, exportador de fruits, d'orige 

anglés. 

 

Rowley aplega a Dénia per 1892, dedicant-se des del principi al negoci de la pansa i els 

fruits; pels anys vint continuava en esta activitat associat en el també anglés H.W. 

Pallok i el seu almagasén donava treball a dèu hòmens i més de 100 dònes. 

 



 

 

Uns anys més tart, l'almagasén va ser ocupat pels germans Chiner de Oraá, socis de 

Rowley dedicant-se al mateix negoci. D’ells passa a Tomás Chiner Domingo, el qual 

junt en un veí de Gandia constituïx durant un temps, la societat “Chiner i Mayans”; el 

negoci continua fins a principi dels anys xixanta, quan es va crear l’Unexpa. 

 

La gran cantitat d'espai disponible en est almagasén i el fet de ser un punt de 

concurrència de llauradors, propicià l’instalació de la venda d'abonaments per part de la 

Cros. 

 

Esta gran empresa, creada en Sants (Catalunya) en l'any 1817 i constituïda en Societat 

Anònima Cros en 1904, es dedicava a la fabricació de productes químics. 

 

No se sap en quin moment s'instala en Dénia, pero cal recordar que durant la Guerra 

Civil, en l'any 1937, una embarcació de l'empresa, el Sac nº 7, fondejava en el port, puix 

va rebre l'impacte de tres proyectils disparats pel creuer Canàries, i s'afona encara que 

no del tot per tocar pronte en el fondo del port. 

 

L'edifici fon derribat a mitan dels setanta per a construir un primer bloc de vivendes, 

edificant el segon a principis dels anys huitanta. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 

 

DÉNIA, EL RINCON DEL GATHO 
 

 
 

Est és l'aspecte que oferia el carrer Pintor Llorens a mitan dels anys noranta. 

Hi havia lloc de sobres per a aparcar els coches, no com ara que cal jugar al Tetris per a 

trobar un buit. 

Juan Vallalta “Gatho” 

 

 



 

 

Recordant el valencià de la meua infancia (I) 
 

 
 

Com seguix ensenyant-se en l’escola en les teoriques classes de valencià– un vocabulari 

fortament catalanisat, ple de paraules que no tenen tradicio en terres valencianes, he 

cregut interessant recordar algunes paraules i expressions genuïnes que escoltava i 

deprengui quan era un chiquet. M’estic referint a una epoca que transcorregue entre els 

anys 50 i principis dels 60 del segle passat, en els pobles d’Alfafar (poble de mos pares) 

i de Benetusser (a on yo naixqui), en l’Horta de Valencia. 

 

Els chiquets que viviem en els pobles soliem jugar i entretindre-nos de manera diversa. 

Com els carrers eren de terra podiem jugar “a les boletes” i ho feyem en unes que en 

principi eren de fanc cuit i mes tart de vidre. Ad este joc en castella li diuen canicas o 

gua. Tambe soliem jugar, a lo llarc del carrer, al “pic i pala”, joc que es juga en equip i 

que consistix en colpejar en una pala de fusta –en manec estret– una fusteta redona 

d’uns 15 cm de llargaria, que comença i acaba en punta, i enviar-la lo mes llunt 

possible. Els components de l’equip contrari han d’intentar empomar el “pic” evitant 

aixina que caiga en terra i seguixca llançant el mateix jugador, si l’empomen eliminen 

al llançador.  

 

Tambe poden eliminar-lo si, encara que toque terra el “pic”, l’agarren i el llancen contra 

la pala que s’ha de quedar en el punt de llançament i l’acerten. Al final quanya l’equip 

que arriba primer al punt del carrer establit abans de començar la partida. Una atra de 

les distraccions preferides era anar a jugar en la montanya de palla d’arros que hi havia 

en el “sequer” –en algunes zones valencianes rep el nom de “era”–, una volta la 

trilladora l’havia separada del gra.  



 

Encara que podia donar molt de desfici, per lo que picava, tampoc desaprofitavem 

l’ocasio per a rebolcar-nos en el “palluç” –corfa del gra d’arros– que solia amontonar-se 

en la part de darrere del moli de Belloch de Benetusser, a on a banda de preparar i 

envasar l’arros fabricaven el conegut chocolate Meivel. Tambe erem molt aficionats a 

visitar el “moll” de l’estacio i amagar-nos aprofitant els amagatalls que oferien les 

mercaderies alli depositades. Una de les coses motiu de competicio era anar a 

“espigolar”, una volta collides les creïlles, i vore quí era el primer que, acompanyat del 

seu lligonet, trobava, colgada en terra, la creïlla mes grossa.  

 

No puc oblidar-me dels partidets de futbol que jugavem –en mes d’una ocasio aprofitant 

algun camp que estava “de guaret”– i una volta haviem acabat eixiem corrent a nadar en 

un bon toll que hi havia en la sequia de Favara. En aquella epoca quan plovia els carrers 

es convertien en un fangar en el qual s’estacaven els carros que duyen troncs al moll de 

l’estacio i els exabruptes dels carreters eren prou motiu per a distraure-nos. 

 

 
 

Recorde tambe que en aquells anys mon pare se m’enduya a la marjal d’Alfafar, en 

epoca de la sega de l’arros, i se’m quedaren gravades paraules com “sangonera”, cuc 

pla que sol trobar-se en l’aigua i que s’adheria a les cames dels segadors en l’intencio 

de chuplar-los la sanc, i “fotimanya” –conegut tambe en poblacions al sur de l’Albufera 

com a “cotimanya”–, insecte que habita en zones humides i que posseix una picada que 

sol coure prou. Per a evitar problemes, els segadors solien posar-se unes calces que 

cobrien tota la cama. En este context dels camps d’arros i de la marjal era molt corrent 

oir la paraula “mota”, porcio de terra que es troba entre el camp d’arros i la sequia, a on 

solien deixar-se les garbes d’arros lligades per a carregar-les en el barquet o albuferenc 

que, desplaçant-se per la sequia, acabava transportant-les al sequer. Tambe es feya 

referencia als “talpons”, mamifers rosegadors mes chicotets que el talp i que habiten en 

zones d’arrossars junt en la “rata d’aigua” o “de marjal”. Esta ultima, encara es 

menjava, en aquella epoca, en els pobles del Parc Natural de l’Albufera. Solien fer-se 

fregides i acompanyar-les en creïlles. Per a caçar-les, els llauradors anaven en el gos 

rater, raça originaria de Valencia.  

 



A vegades es “desgotava” (es buidava l’aigua) en una part de la sequia, usant dos posts 

per a acotar la zona que havia segut triada i tractar, aixina, d’agarrar les anguiles que 

s’havien quedat en eixa part de la sequia.  

 

Mon pare me dia que en la seua epoca era prou corrent “fitorar”, usar la “fitora” 

(pareguda al tridente castella), que solia tindre quatre puntes, per a agarrar les anguiles 

que s’havien quedat en la zona desgotada i s’amagaven baix del tarquim. En la marjal hi 

ha “sequies” i “sequiols” (mes estret que la sequia) a on de chiquets o jovenets anavem 

tambe a peixcar (mai ‘pescar’) en una canyeta a la que nomes li feya falta el seu fil de 

peixcar, el suret, el plomet i l’hamet. Alli s’ho passavem molt be. Soliem traure alguna 

“tenca” o algun “tenconet”, la llisa no era tan facil peixcar-la en la sequia, alguna 

anguila tambe solia caure. En ocasions, canviavem i anavem a peixcar “a la molinà”, 

pomell de cucs enfilats –en fil de palomar– al que s’agarraven les anguiles i haviem de 

donar-nos aire per a tirar-les dins del “paraigües” (objecte quadrangular, paregut al 

paraigues tradicional), que depositavem en l’aigua, surant, al costat d’a on estavem 

peixcant. Soliem anar a la marjal en bicicleta i, en no poques ocasions, “esgarrifar”, 

quan per anar massa a pressa o agarrar una revolta sense precaucio perdiem el control i 

anavem a terra. Esgarrifar equival, en este cas, al castella derrapar i es una paraula 

desconeguda per molts valencians, pero en els pobles al sur de la ciutat de Valencia, era 

i, vullc pensar que encara es, paraula viva d’us molt corrent.   

Imagens: Pixabay (Manuel Torres García), Pinterest. 

 

Manuel Gimeno Juan (Llicenciat en Filologia Valenciana) 

 

 

 

¿SABIES QUÉ… el campament del rei 

En Jaume va estar instalat en l'horta de 

Russafa? Segons pareix l’acompanyava la 

seua esposa Na Violant d'Hongria. 

Adossada a la paret del campanar de 

l'iglésia de Sant Valero, existix una placa 

que recorda el passage: 
 

En este lloc de Russafa, el 28 de setembre 

de 1238, es va firmar pel rei moro Zayen la 

rendició de Valéncia a En Jaume I 

d'Aragó.” 

Una atra placa que hi ha en un dels murs del russafer convent dels Àngels, habitat per 

monges clarises, -actualment franciscans menors-, recorda que allí va estar instalat el 

campament del rei Conquistador. El citat Convent es va començar a construir el dia de 

Ntra. Sra. dels Àngels, 2 d'agost de 1661, precisament en el tossal a on va estar 

enclavada la tenda de campanya a on s'estajava el rei En Jaume, en espera de conquistar 

la ciutat. 

 

Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 

 

 



 

 

Femenina Valenciana 
 

 
 

Imaginem, en temps preterits, una chicona, ya en la majoria d’edat, que viu en una 

familia tradicional en una epoca en la que ningu qüestionava l’autoritat dels pares. El 

sou que guanya treballant el dona integre al pare cada mes. Potser este li done una 

chicoteta paga fixa, pero, si vol alguna cosa mes, com fer-se un trage nou, o qualsevol 

atre gast extra, ha de demanar-li diners al pare, i ell, segons les circumstancies, li’ls 

donarà o no. Per una atra banda la chicona te germans que, per ser chics (les ninetes 

dels ulls dels pares, el futur del llinage) conseguixen sempre mes atencio. Alguns d’ells 

estan en l’universitat, o tenen treballs importants, per lo que necessiten estrenar trage 

cada cert temps per a no perjudicar la seua image i el seu futur, mentres la chicona se 

pot recosir el trage vell aguantant-lo un any darrere d’un atre; i els germans que no 

treballen o guanyen un sou baixet, tambe reben mes atencio, perque no arriben a final 

de mes i, al cap i a la fi, la chicona es espavilada i s’apanya sempre en lo que te. La 

chica, educada en el masclisme, se sent en el fondo orgullosa de contribuir mes que 

ningu al sosteniment de la familia. I, encara que, de tant en tant, se queixe, en un 

cumplit - “No t’enfades chiqueta, que te poses molt lleja. Tu, que eres la mes bonica del 

mon. I la mes simpatica”- se conforma. 

 

Davant d’esta situacio, una amiga, mes “progressista” que ella, li ompli el cap d’idees 

de dignitat i llibertat, insistint en que no hi ha dret ad esta sumissio i que ha de trencar 

eixa dinamica eixint d’eixa casa. Pero esta amiga, que presumix de feminista, no es 

capaç tampoc de superar el masclisme en el que ha segut educada, per lo que l’unica 

solucio que se li ocorre es que se busque un home per a casar-se, aixina se lliurarà de 

l’autoritat paterna. Li propon deixar de ser “filla de” per a passar a ser “esposa de”; 

substituir una sumissio per una atra. 

 

Al poble valencià, en esta Espanya, tal i com l’han dissenyada, li toca el paper de 

chicona. El pare Estat se queda els nostres imposts i nos dona, sempre de mala gana, lo 

que ell considera oportu.  



 

En canvi unes atres autonomies mereixen sempre majors inversions, perque tenen mes 

caracter (son els chics) o perque mai arriben a final de mes (o perque son la nineta dels 

ulls del govern de tanda) i, al cap i a la fi, nosatres acabem ingeniant-nos-les per a eixir 

avant. I tenim tan assumit este rol femeni (el regionalismo bien entendido) que, encara 

que nos queixem, estem orgullossisims d’ofrenar debades les nostres glories a Espanya i 

de sacrificar-nos en benefici de la “unitat familiar”. I nos donem per pagats quan nos 

fan un cumplit alabant-nos el sol, les plages i este clima tan envejable, o el nostre 

caracter tan obert, que fa que sigam l’autonomia mes acollidora, a on els forasters 

s’integren mes facilment (perque en el fondo no necessiten integrar-se, som nosatres els 

qui nos amolem als de fora). Anacreontica 

 

I l’amiga del consell es, per supost, el catalanisme, que porta decades omplint el cap 

dels valencians en idees de dignitat i llibertat, i que, encara que se faça passar per 

valencianiste (“feministe”), lo unic que propon es que canviem d’amo.  

 

Trescents anys de provincianisacio han destruit l’autoestima d’este poble. Alguns 

busquen mil excuses per a justificar el ninguneig que nos arriba de Madrit, i uns atres, 

tan coents o mes que els anteriors, queixant-se d’eixe centralisme, tenen tan assumida la 

seua condicio provinciana que son incapaços de pensar mes solucio que substituir la 

sumissio a Madrit per la sumissio a Barcelona; un regionalisme per un atre. 

 

Està clar que la solucio al problema de la subordinacio femenina passa necessariament 

per un increment de l’autoestima de les dones. Ser “filla de” o “esposa de” nomes son 

circumstancies per mes que importants- en la seua vida, no la seua essencia, que es la de 

ser elles mateixa. 

 

Està clar que la solucio als problemes de subordinacio provinciana dels valencians 

passa necessariament per l’increment de la seua autoestima. L’integracio en Espanya o 

les relacions en Catalunya han de partir de la base de que nosatres som essencialment 

valencians. 

 

A mida que s’acosten les eleccions municipals i autonomiques de 2015 se posa mes de 

relleu esta polarisacio. Practicament tots els partits s’autocalifiquen de valencianistes, i 

tots demanen unir forces per a combatre una o atra de les subordinacions descrites. 

Aixina al valencianisme se li vol exigir que trie a quin regionalisme unir-se, i 

l’argument es sempre l’urgencia de fer front a l’atre. Pero deixar de formar part de la 

“familia” espanyola per a convertir-nos en un “païs” catala mes es tan absurt com 

continuar transigint en l’humiliacio permanent del restant d’Espanya a canvi d’evitar la 

catalanisacio. 

 

El valencianisme autentic se n’ix d’eixa dicotomia, situant-se en un pla diferent, en el 

de la plena autoestima, des del que es impensable fer concessions a una sumissio per tal 

de combatre l’atra. Perque el valencianisme no se pot definir mai pel rebuig de lo que 

no som, sino per l’afirmacio rotunda de lo que som, valencians. 

 

Josep Peiró i Bertomeu 

Vicepresident del Rogle Constanti Llombart 


