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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.  

 

 

L’alqueria Les Tres Torres de Dénia. 
 

 
  

 
Possiblement, la finca que millor es divisa en Dénia per la seua silueta i 

emplaçament, és la finca Les Tres Torres. 

 

Prototip d’alqueria autòctona, a la seua volta casa defensiva, mil voltes reformada 

i ajustada a les necessitats de cada moment. 

 

Les Tres Torres és d'orige antiquíssim i de les molt poques realment històriques 

del marquesat de Dénia. 

 

 



 

L'exterior es pareix a un palau-castell toscà, primera manifestació suburbana en 

l'Europa post migeval, per la seua planta en forma de “O” i els seus grans bastions en 

tres cantons (no quatre torres, que seria privilegi real). 

 

És eixemple d’alqueria ancestral fortificada i mixta en usos, construïda per agregació de 

volums i d’especialitats d'us i de tantes transformacions externes i internes com varen 

ser necessàries a lo llarc dels sigles. 

 

El concepte de vila romana coincidix en la nostra regió en l'alqueria tradicional, també 

nomenada en abstracte “finca”. Els usos de vivenda, activitat agrícola i algunes 

indústries es yuxtaponen, es permeabilisen, pero no es confonen. “Finca” neta expressió 

valenciana que equival a casa que inclou terres de cultiu en la seua accepció agrícola. 

 

Tal com es veu, el conjunt mostra les moltes modificacions sofrides pel pas del temps. 

Al cap i a la fi, les cases s'adapten a l'història i sincrònicament creen la seua pròpia 

“biografia” fins arribar a la fisonomia final que ara apareix. Ni el seu gest més 

expressiu, les torres, és autèntic, en realitat son transformacions jagantesques de les 

antigues garites. 

 

L'edifici es planteja com una “O” de costats ortogonals llevant-ne u d'ells que es desvia 

i adapta a l'alineació del camí que el llimita, camí este que sorprenentment servix ara 

d'accés principal a través d'un portó situat a uns 50 metros de la casa, per el que s'aplega 

frontalment a la vila. 

 

Dit caràcter excepcional ho aclarix el més notable passeig de palmeres del Marquesat, 

que unix la casa en el Camí Vell de Gandia, llavors artèria principal de la comarca. 

L'entrada important a la vila era per tant lateral i des del vial més significat llavors: el 

Camí Vell. 

 

En construir-se la carretera Dénia-Ondara, va passar a ser el principal vial, oblidant 

l'accés històric a pesar del boato del “andador”, donant-li el regrés al sentit simbòlic 

dels alçats. 

 

Dos filades de palmeres altíssimes dissenyen el millor andador del Marquesast. No se 

sap si formalisen un volum, un espai o un buit. En la seua génesis hi ha com tres 

seqüències: la construcció inicial de dos tramades ensamblades en una torre central, a la 

que se li suplementen posteriorment unes atres octogonals i més àmplies (també en 

l'edifici senyorial) i finalment, el pati en les seues dependències, almagasén de vi i 

confecció de pansa, que tanquen la passejada. 

 

La composició inicial, puix, es basa en l'existència d'una torre perfectament integrada en 

les fàbriques de la casa, formant part de la mateixa estructura morfològica i social: una 

“casa en torres”. El cos econòmic de darrere conta en dos altures, una pendent i una 

defensiva garita, igual a les del castell de Dénia i idèntica a les que varen coronar “Les 

Tres Torres”, abans de les actuals garites, o siga, un menut centre industrial del que 

queda l'únic “sequer” conegut, a on s’escaldava i elaborava la pansa. 

 



 

 

La planta s'estructura en tres tramades paraleles a la frontera principal, de remot discurs 

barroc, llarguíssimes llínees de càrrega resoltes en murs de “dos pams” que confien en 

estupents arcs la salvació dels buits importants. 

 

Tramades d'esgambi curt: 3,60 m, senyal de que en la seua construcció encara no havien 

aplegat les fustes forànees. No obstant, les dos últimes al ser més recents superen els 

4,50 m de llum. Algun pilar solt és solució forçada i recent. 

 

Una qüestió infreqüent era que en la planta baixa les seues dos primeres tramades es 

destinaren a l'estància dels senyors, en directe contacte en el pensil, ademés de l’oratori 

i l'ingrés des de l'exterior. Separadament el restant comprén la vivenda de l'encarregat, 

cocheres i unes atres dependències. El pati posterior i les construccions que el formen, 

són almagasens agrícoles, totalment deslligades del cos matriu. 

 

Encara que l'àrea d'estàncies hivernals residia en els baixos, realment la residència 

senyorial estava en la planta alta, be ho senyalaven el tamany dels finestrals. Allí 

estaven les estàncies notables, els servicis, la cuina i els dormitoris. L'escala 

desembocava en un distribuïdor central. 

 

El gran terrat lateral d'us estiuenc, situat al nort, és una clara sobreposició posterior, de 

llenguage modern i prou descontextualisat, com les garites. La seua ubicació es justifica 

en desaparéixer per l’andador. La cambra s'estén per tot l'edifici, un lux constructiu que 

evita humitats i atempera temperatures. 

 

Quadros a l'oli encara existents, ensenyen com els torrellons són falsos i substituïxen a 

les antigues garites. Perdudes la seua simbòlica transcendència heròica, a lo manco 

defensiva, dos garites són hui quartos de bany i la tercera, un bar de copes. 

 

També mostra el quadro la citada torre defensiva central, orige i núcleu de l'alqueria, 

hui desapareguda. Les fronteres són realment parentes, la principal, la “domèstica” 

pertany al jardí, a l'accés senyorial del balcó corregut de grans buits en la planta baixa 

que s’òbrin al jardí i del retaule de Sant Nicolau de Bari, patró familiar, colocat sobre la 

porta de l’oratori. 

 

La frontera que dona a la carretera d’Ondara es convertix en “pública”: anuncia la 

propietat de l'amo en un gran titular pintat i sitúa el campanar de paret, símbol d'un 

oratori semipúblic i el rellonge de sol (i nomes això, perque les viles són, per la seua 

pròpia essència, propietats tancades). La neutralitat dels buits i una porta de servici 

indiquen que, efectivament, no és la frontera principal. Al revés, es tracta d'un alçat que 

ha adquirit gran visualisació i significat per l’apertura en els últims anys dels huitcents 

de la carretera a Ondara. 

 

Inútil buscar en estes fronteres proporcions ni traçats directors, perque són instruments 

posteriors. No obstant, presenten solucions molt ordenades i correctes, fruit 

d'operacions de “fronterisme” coetàneu a les garites. 

 



 

 

Les Tres Torres és la classe d'edificació rural preparada per a l'autodefensa: és la casa-

torre que congrega una sola casa, model d'agregació de les peces domèstiques a la torre 

que servix com a element nuclear, sent aquells depenents. 

 

Les Tres Torres aixina va ser fins al derrocament de la torre central, desaparegut el 

bandolerisme i ya pacificat el camp. D'ella no queda recort ni en la distribució interior i 

tampoc a penes de la seua estructura. 

 Roc Chabàs Associació 

 

 

 

El catalanisme és una secta (i de les perilloses) 

 

 
  

 

Diu Escola Valenciana que “negar l’unitat de la llengua és com afirmar que la Terra és 

plana”. És ben curiós que diga això perque ella nega l’unitat de la llengua… llemosina. 

Recordem que fon en 1906, en el I Congrés de la Llengua Catalana, quan els catalans 

decidiren que el català ya no era més un dialecte del llemosí sino un idioma diferenciat. 

Que els catalans parlaven llemosí ho testimonia per eixemple el mític poema Oda a la 

pàtria (1833) de Bonaventura Carles Aribau a on afirmà ¡cinc vegades! escriure en 

llemosí. És paradoxal que mos diguen “secessionistes” als valencians en acabant de tot 

açò. 

 

Que el catalanisme és una secta ho evidència el to dogmàtic de les seues afirmacions i 

la seua prèdica esotèrica de països catalans. Una legió de filòlecs-inquisidors et cremarà 

en la foguera si els discutixes lo que ells diuen “unitat de la llengua”. Yo no negue 

l’unitat de la llengua catalana, yo lo que negue és que siga la mateixa que la valenciana. 

“¡Heregia! ¡Heregia! ¡A la foguera!”, bramen.  



 

Per ad ells lo que acabe de dir és una barbaritat anticientífica. Clar, perque negar que en 

Valéncia es parla català és com negar que en Portugal es parla gallec. Perque en 

Portugal es parla gallec ¿veritat, senyor Torquemada? 

 

Si no combregues en les rodes de molí dels pancatalanistes eres un “anticientífic”, “vas 

contra totes les universitats del món”, “afirmes que la Terra és plana”, etcétera. Cap 

argument científic, només bramits histèrics. El món continua girant a pesar de tot i hui 

inclús la Generalitat de Catalunya reconeix que l’aranés, per eixemple, és una llengua 

diferent de la catalana.  

 

No fa massa anys açò també era anar contra la romanística intergalàctica perque 

l’aranés era un dialecte del català i negar-ho era com dir que la Terra és plana. Be, hui 

la Generalitat Catalana diu que la Terra és plana. Quines coses. 

 

Pero discutir en pancatalanistes és inútil. No pensen, no raonen. Només són sectaris en 

el cervell rentat. Segons ells només pots opinar sobre la llengua si eres filòlec… pero en 

acabant seguixen a Pompeu Fabra, que ni era filòlec ni era valencià. Si no els dones la 

raó això et convertix automàticament en “feixista” (encara que sigues republicà i 

d’esquerres com Vicent Blasco Ibáñez). Ells “no fan política” … per això recolzen als 

comissaris polítics de l’Acadèmia de Zaplana. Si negues els països catalans “perts els 

orígens i perts l’identitat”. ¿Països catalans?  La secció de ciència-ficció al fondo a la 

dreta. 

 

Els catalanistes abominen del nom de “Regne de Valéncia” (encara que inclús ells 

admeten que és la denominació històrica de la nostra pàtria) i preferixen “país valencià” 

(un païset més dins dels seus païsius imaginaris).  

 

Es pregunten, burlonament, qui és el rei de Valéncia. Segons l’artícul 56.2 de la 

Constitució Espanyola Felip VI ostenta, ademés del títul de rei d’Espanya, el títul de rei 

de Valéncia. Lo més curiós és que als catalanistes se’ls ompli la boca parlant de 

“Principat de Catalunya”, un principat de màgia i fantasia. I yo els torne la pregunta: 

¿Quí és el príncip de Catalunya? ¿Jordi Pujol? 

 

Com que no s’atrevixen a dir-se obertament catalanistes es disfrassen de “nacionalistes 

valencians”. Un nacionalisme valencià ben curiós perque defén la llengua catalana, la 

cultura catalana, la bandera catalana, els països catalans i ser del Barça.  

 

A vore, Joan Fuster era un valencià nacionaliste, pero no un nacionaliste valencià, igual 

que Adolf Hitler era un austríac nacionaliste, pero no un nacionaliste austríac. 

Finalment el seu concepte d’independentisme és de traca: sostenen que els valencians 

serem independents el dia que depengam de Barcelona. Eixe dia serem independents… 

¡Clar que sí, guapi! 

 

 Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 

 

 

 



Bar Oficina parada del Venturo 

Este lloc de Dénia, tan prop al carrer de la 

via i del ferrocarril, tenia els seus negocis 

vinculats al món del transport i dels 

viagers. 

El Bar Oficina va obrir les seues portes en 

1968 i era propietat de tres socis, entre ells 

Antonio Costa Agulles “Toni el Curt”. 

Estava situat entre la fonda La Caseta 

Blanca i l'antic local de l’ordinari que 

s'encarregava del transport per ferrocarril 

dels paquets entre Dénia i Gandia. Uns 

anys més tart, en el lloc del bar s'establix la 

Ferreteria Cucarella, propietat d'Eduardo 

Cucarella, empleat del ferrocarril, que 

monta el negoci en tancar-se la llínea 

férrea Dénia-Gandia en febrer de 1974. 

Continuant en el món del transport, (en la 

foto), a la dreta de la porta del bar podem 

llegir l'anunci de la parada del popular 

Venturo, que feya el trayecte entre Xàbia i 

Dénia i que per esta época tenia davant del 

bar la seua parada. Buenaventura Berenguer Moragues -Venturo- conduïa l'autobús 

conegut per tots com “El Raspall”, per la coneguda cançó d'este nom. Buenaventura era 

hereu i també patriarca d'esta gran família de Xàbia dedicada tradicionalment al negoci 

del transport de viagers. Venturo comença el trayecte entre Xàbia i Dénia entre els anys 

quaranta i principis dels cinquanta, encara que de manera oficial serà en 1954. Ya en 

1951 i 53 trobem informes favorables per a l'instalació d'este servici regular de 

passagers per part de l'alcalde de Dénia, Antonio Muñoz Cardona, que dien aixina “dit 

servici resulta altament beneficiós, puix és tracta d'un poble important d'este partit, del 

que és traslladen a esta població moltes persones a efectuar compres, realisar 

transaccions, assunts de registre en Jujat, etc.”. Venturo de bon matí portava en “El 

Raspall” el peix a Xaló i despuix a les sèt, eixia cap a Dénia. En el temps l'horari 

canvià, i en novembre de 1972, sabem que de cap passen a quatre viages al dia: de 

Xàbia a Dénia en dos eixides, a les 8:15 i a les 15:15 i de Dénia a Xàbia, en eixides a les 

13 hores i a les 18 h., L'itinerari de “El Raspall” no tocava la carretera nacional, 

concedida a un parent de Venturo.  

Ell tenia una parada en la Xara, al costat de l'iglésia, arreplegant també els passagers de 

Jesús Pobre. “El Raspall” finalisà els seus viages a Dénia en l'any 1975 i la llínea es va 

vendre a una atra empresa.  

Actualment en esta edificació esta establida una espardenyeria. 

Roc Chabàs Associació 



Desconcertats i apardalats (III) 

Els protestants (per orde d’aparicio) 

Alfons Vila 

 

Me fa molta llastima est home, perque tenía una significativa trayectoria de 

publicacions historiques i culturals en el valencianisme... pero el perderen la gloria i els 

diners... abans de coneixer-se la llista definitiva d’academics, casi tot lo mon que volia 

sentir-ho sabia que anava a entrar... perque ho escampava son fill... i el vaticini es va 

complir. 

Se que ha volgut ‘redimir-se’ en varies ocasions... pero com que no passa de les 

intencions, hauré de pensar que ha preferit el malestar permanent, l’arraconament i 

l’insignificancia en la AVLl... a canvi dels diners... que aqueten moltes consciencies i 

calmen molts pesars. 

En el vot particular (3-2-2020) demanà l’anulacio de l’acort perque llimita 

l’independencia de l’organisme en el compliment de les funcions propies: impulsar el 

valencià genuï. Est objectiu està emmarcat en els articuls 2 (personalitat juridica 

propia), 3 (funcions), 7 (defendre l’entitat del valencià),  9 (establiment de relacions). 

Aparentment es ‘tecnic’, no te la retorica i detallisme de l’atre vot, pero es fluixet 

perque erra en la textualitat del conveni de colaboracio. Diu que es fa per a arribar a una 

“normativa inclusiva i unitaria”.  

 



 

I efectivament si aixina fora, l’acort transgrediria la llei de creacio; pero es que tal 

sintagma no apareix aixina en el document (l’he revisat varies voltes). Lo mes proxim 

es “cooperar per a l’establiment d’un model normatiu comú que a la vegada siga unitari 

i respectuós amb la variació interna de la llengua” (en l’exposicio) o que l’establiment 

de “orientacions normatives unitaries seran inclusives respecte als trets específics de la 

varietat formal respectiva dels diversos territoris” (punt 1). 

I no, no es igual una “normativa inclusiva i unitaria” que un model normatiu comu... 

unitari i respectuos. Filant prim es podria entendre que supon una deixacio de funcions 

per part de la AVLl, pero ya diu el punt 3 que les orientacions normatives conjuntes 

s’han d’aprovar per cada institucio... en cas contrari no tindran valor.  

En un atre document que circula per ahi (19-7-2020) intenta, com he dit abans, llavar-se 

i llevar-se la culpa. Yo, i crec que tots, tinc clar que els ‘valencianistes’ que entraren en 

la AVLl son uns traïdors a la causa i uns venuts per no se quànts euros al mes. Se’ls 

explicà per activa i per passiva lo que era el nou ent i quína era la finalitat... i no feren 

cas. Ara es molt, molt tart. 

Recorde que al poc d’entrar hi hague una reunio en la RACV a la qual assistiren els 

‘academics valencianistes’, en Ferrer al cap i pretenien que els ‘ajudarem’... que 

nosatres ferem la faena per a poder contraatacar als catalanistes... o siga, la faena per a 

nosatres i els diners per ad ells. Nos negarem en redo... ¡Quína poca vergonya! Si no 

sabien prou... no haver entrat. 

 

Antoni Fontelles i Fontestad es Llicenciat en Teoria de la Comunicació  

i Psicologia. Es professor i periodiste 

 

 

DÉNIA, EL RINCON DEL GATHO 

 

 
 
 
 
 
 
 
En el 94 aixina era l'entrada a Dénia. O era l'eixida. No sé, no sé. Una de les poques coses encertades 

que s'han fet en esta ciutat, no tot anaven a ser crítiques negatives. 

Per Juan Vallalta “Gatho” 

 



 

L'almagasén dels Morand 

 

 

 
 

Els Morand varen aplegar a Dénia a finals del sigle XVIII, procedents de la ciutat de 

Oloron situada al suroest de França en la regió de Bearne situada en els Pirineus 

Atlàntics. 

 

Pronte es varen convertir en una poderosa família, dedicada als negocis fruiters, al 

transport marítim i a la banca. 

 

Accedixen també al consistori denier: ya en 1790 està Juan Morand com a regidor de 

l'ajuntament, i a lo llarc del sigle XIX esta vinculació al poder municipal s'incrementa, 

ocupant càrrecs de regidor, síndic i alcalde. 

 

Sobre est edifici sabem que en el catastre de 1860 figura José Antonio Morand Fourrat 

com a propietari d'un almagasén, situat en el camí de la Mar, que més trart seria carrer 

la Mar. 

 

Els Morand és varen convertir en uns dels principals exportadors de pansa de Dénia, 

mamprenedors i poderosos varen conquistar fins i tot el mercat nortamericà, aprofitant 

l'época dorada del comerç pancer fins a l'any 1880, en que la contractació  comença a 

fer-se directament pels anglesos. Per llavors els compradors anglesos es varen establir 

en Dénia, com és el cas de la Cooperativa Wholesale S.L., coneguda en Dénia com 

“L'almagasén dels anglesos”. 

 



 

Durant la Segona República, el tram de l'almagasén, canviaria de funcionalitat per a 

acollir als escolars de Dénia. Vistes les deficients condicions del local destinat a 

escoles, el consistori municipal decidix llogar part de l'almagasén dels Morand per a 

dedicar-lo a la finalitat docent. 

 

Despuix de l'entrada en Dénia de les tropes franquistes, l’almagasen adquirix una atra 

funció i a partir de juny de 1939 s'establix allí la presó del partit de Dénia. 

 

En la posguerra tornà a acollir l'activitat escolar i en l'extrem de l'almagasén es pinta el 

ròtul de “Escoles Graduades”, dividit en dos: chiquets i chiquetes. 

 

Posteriorment l'edifici va ser llogat per diverses empreses, l'Iris-Bunter de pintures, va 

ser una d'elles entre unes atres. 

Roc Chabàs Associació 

 

 

 

La Creueta del Mongó de Dénia 

 
La Creueta del Mongó està en el seu cim i és un símbol per als deniers: si agudises la 

vista en els dies clars podràs intuir-la des de la ciutat. Pujar a la Creueta és una excursió 

típica per a la gent de Dénia.  

 



 

Història 

La creu actual porta erigida en el cim del Mongó des de 1999, quan un helicòpter la va 

traslladar fins a allí.  

Pero abans d'esta, existix constància de vàries creus: en l'Archiu Municipal es guarda 

una memòria de la colocació de la creu en 1951. Gràcies ad est organisme, coneixem 

també que molt abans, en 1895, es va erigir una creu en el mateix emplaçament. 

La creu de 1951 es va pujar el 10 de juny. Citem una part curiosa de la memòria de 

colocació: 

"Els treballs de preparació en la nostra Ciutat es varen iniciar el dumenge anterior 3 de 

Juny, desplaçant-se un grup de cinc persones fins al mateix lloc a on tenia que ser 

arborada la Creu i pese a les males condicions del dia per la boira i per la pluja, va ser 

localisat el punt a on anteriorment s'elevara la primitiva Creu, o siga, en el natural 

pinàcul que, exactament, està front al carrer Diana, punt el més elevat visiblement i que 

domina tota la Comarca." 

El dia 9 de juny de 1951 es va colocar la creu "al peu del campanar de la Parròquia, per 

a que fora contemplada per tots".  

I al sendemà, a les 6 del matí, es va iniciar la marcha de pujada de la creu al Mongó, de 

la mà de les autoritats del moment, entre ells, l'alcalde, Antonio Muñoz Cardona.  

Una comitiva numerosa formada també per persones dels pobles de l’entorn va aplegar 

al Pare Pere, a on es va celebrar una missa.  

Per a continuar l'ascens, que s'endurix molt a partir d'este punt, per lo qual es varen 

desmontar els braços de la creu.  

En aplegar al punt exacte, es va pintar la creu per a la seua millor conservació i es va 

ficar en vertical, finalment a les 16:00 h., dèu hores despuix de l’eixida des de Dénia. 

En 1957 es va reparar perque va ser "abatuda pel vent", com explica la documentació de 

l'Archiu. Sempre que la creu s'ha trencat o ha caigut per temporals, s'ha repost. 

En la part del cim que dona a Xàbia també hi havia una atra creu, de la que hui tan 

solament queda la base. 

Característiques 

La creu de 1951 tenia estes dimensions: 7'50 metros d'altura, 3'25 metros d'ample de 

braços i un pes de 145 quilos. 

Teresa Lozano 

 

 

 

 



 

Recordant el valencià de la meua infancia (i II) 

 

Deixant ara el mon de la 

marjal, del que podria 

estar citant coses 

curioses i no acabar, 

anem a vore algunes 

paraules que crec que 

val la pena comentar. 

Començare per una 

d’elles que era d’us 

habitual entre els veïns 

del poble: “frontera” 

(cast. ‘fachada’). Les 

cases de poble solien 

estar ‘pintades’ de blanc pero en aquella epoca no les pintaven, les “emblanquinaven”, 

usant calç i aigua. Era normal oir: “hauriem d’emblanquinar la frontera”. Aci tenim dos 

paraules “emblanquinar” i “frontera”, la primera no massa coneguda entre les noves 

generacions i l’atra totalment proscrita (a pesar de figurar en el diccionari de la AVL) 

perque ‘oficialment’ nomes usen ‘façana’. Esta ultima la promouen a pesar de lo que 

diu el DCVB: “Es un arcaisme resucitat en la llengua literària moderna” i nomes dona 

fonetica per a Barcelona. En Valencia esta forma no apareix ni en temps antic, en canvi 

“frontera” te una tradicio de segles i el DCVB la dona per a tot el territori valencià. 

Resumint, la forma ‘oficial’ –façana– no ha segut mai paraula valenciana i, en canvi, la 

paraula nostra des de fa segles –frontera– la tenen, de facto, entre barrons. Pareix 

mentira, pero estan conseguint que les noves generacions desconeguen per complet esta 

paraula (i moltes atres). L’intent de borrar tot allo que caracterisa una llengua i que la fa 

singular nomes hauria de tindre un nom: crim de lesa cultura o de lesa identitat. Aço es 

lo que s’està perpetrant en la llengua valenciana, davant l’indiferencia de l’immensa 

majoria d’este poble. 

Seguint en les paraules ben vives en aquells anys tenim “arguellat” (persona prima i 

d’aspecte poc saludable). Solia oir-se molt a sovint, sobre tot en frases en les que prenia 

un sentit figurat: “mira’l ve arguellaet de fam”. La paraula “entecat” solia usar-se per a 

referir-se a persones d’aspecte malaltuç. Este terme l’he comentat en coneguts i n’hi ha 

molts que no el coneixen. 

 Un atre vocable no massa corrent i hui tambe desconegut per molts valencians es 

“entema”, que es dia quan u volia donar a entendre que li tenía quimera, animadversio o 

mania ad algu: “ad eixe no el puc vore, ¡li tinc una entema!”. Tambe era habitual oir 

paraules com “jaca”: “veges a ón t’has deixat la jaca”, terme que es sinonim de jaqueta. 

Expressions com “estar de mal tec” (en la ‘e’ oberta), estar enfadat, no estar per a res, 

tambe solien oir-se normalment.  



 

Quan hi havia bona predisposicio i la 

persona estava contenta es dia: “hui està de 

bon tec”. Els dies en els que feya molta calor 

podiem oir expressions com: “quína ‘basca’ 

fa”, paraula que podia ser substituida per les 

sinonimes “calina”, “calda” o “blamor”. 

Encara podies vore cóm al costat de 

“sempre” s’usava el seu sinonim “seguit”: 

“¿de qué t’estranyes?, aixo ho ha fet ell 

seguit”. 

Tambe recorde oir-li a mon pare paraules 

com “tartuga” o “atorgar” i yo pensava, quan 

era mes majoret, que les dia mal, que lo correcte hauria de ser “tortuga” i “otorgar”, 

pero resulta que no es aixina. Mon pare encara mantenia les formes tradicionals que 

venien de molts segles arrere i que havien usat els nostres grans classics del segle XV. 

Per a acabar en esta chicoteta mostra del valencià que estava viu en el meu poble entre 

els anys 50 i 60 del segle passat, ho fare en la paraula “barrani”. Este terme solia usar-lo 

a sovint mon pare per a referir-se a un element que s’havia quedat a soles, que no tenia 

parella, referit sobre tot al joc de cartes. Quan un jugador en tenía una d’elles que no 

podia colocar es dia que la carta en qüestio es quedava “barrani”. Crec recordar que 

tambe l’aplicava a qualsevol objecte que s’haguera quedat sense emparellar. Es un 

terme que nomes he trobat en u dels diccionaris consultats, el DHIVAM de R. García 

Moya, encara que en un atre sentit. 

Com haura pogut comprovar el lector, en esta mostra de paraules i expressions 

valencianes ne trobarém algunes que hui poden ser desconegudes –com moltissimes 

atres– per a molts valencians, degut al proces de castellanisacio, per una banda, i al de 

catalanisacio, per una atra, pero no hem d’abaixar els braços perque tot eixe lexic es 

recuperable, i eixe hauria de ser el repte d’un poble que vol mantindre la seua identitat. 

Per una atra banda, pareix cosa de ciencia ficcio, pero es cert que ad aquells que estem 

lluitant per la recuperacio del nostre valencià de sempre, se nos tracta d’estigmatisar des 

de fa molts anys, tirant ma de mil mentires i falacies, pero aço no ha de desviar-nos del 

nostre objectiu i, per tant, hem de seguir reivindicant un tesor com la llengua autoctona, 

eixa llengua valenciana en la que Martorell escrigue el Tirant per a que Valencia, la 

seua nacio –com be diu ell–, poguera estar ben orgullosa. Sería bo que tinguerem ben 

present el seu eixemple. 

Imagens: "Atles Lingüistic del domini catala", Pixabay (cocoparisienne) 

Manuel Gimeno Juan 

(Llicenciat en Filologia Valenciana) 

 

 



 

Daniya i el mont Caon (Dénia i el mont Mongó) 
 

 
 

Els musulmans varen desembarcar en la península Ibèrica en l'any 711 d.C., va ser un 

emplaçament que durà més de 500 anys per part dels àraps, especialment en les terres 

valencianes. 

 

La presència d'estos queda evidenciada en l'any 713 d.C., quan es firma un tractat de 

pau entre el visigot Teodomir i l'àrap Abd-al-Aziz ben Muza, lo que els va permetre 

mantindre en el llevant peninsular un estat de privilegi. Els aristócrates visigots varen 

seguir sent propietaris de les seues terres, pagant a canvi els imposts que varen ser 

acordats. 

 

Hi hague combats en l'arribada de grups militars siris. Finalisada en esta situación, per a 

recompensar-los el governador els va donar terres i varen sorgir problemes, ya que casi 

tot el territori havia segut repartit entre l'aristocràcia hispanovisigoda i els primers àraps 

que varen aplegar, la qual cosa feu que els hispanogots per a poder adaptar-se ad estos 

nous dirigents, recorregueren als enllaços matrimonials. Este grup que dominava, varen 

anar instalant-se prop de les antigues ciutats romanes que estaven pràcticament 

deshabitades, i els súbdits “muladins” es varen anar agrupant en els tossals que estaven 

prop dels rius. 

 

Era una regió en pocs recursos naturals, prevalent una economia basada en la seca. En 

els anys 778-779, despuix d'una sublevació es destruïx Valéncia i en ella tots els drets 

que l'aristocràcia visigoda percebia varen ser anulats, lo que porta que al principi del 

sigle IX no quedaren restants d'ella. En 1014 es va fundar la Taifa de Dénia per 

Muyahid, quedant les terres valencianes dividides en dos regnes, al nort, el regne de 

Valéncia i al sur, el regne tutelat per Dénia. 

 

Roc Chabàs Associació 



 

EL VALENCIANISME (I) 

 

El valencianisme es una ideologia orientada a l’exaltacio dels valors propis i distintius 

de la personalitat historica del Regne de Valencia, hui Comunitat Valenciana: les seues 

tradicions, cultura, agricultura, industria, artesania, gastronomia i la seua Llengua 

Valenciana que alcança el seu maxim esplendor en el sigle XV: rebent el nom de “Sigle 

d’Or Valencià”. 

 Per al seu estudi no devem de retrotraure’ns unicament al moviment del renaiximent 

lliterari de la llengua valenciana, puix quedaria coixo i sense l’explicacio de base 

historica que el justifique. Hem de tornar cap arrere en el temps i recordar el “colp 

d’estat” que donà Felip V al Regne de Valencia, suprimint per decret i en base a 

acusacions falses (rebelia i desllealtat) totes les institucions d’autogovern aixina com la 

llegislacio constitucional que foren els Furs i els Privilegis.  

Per aço hem d’entendre que els primers valencianistes foren aquells insignes personages 

que objectaren en solits arguments l’iniqüitat de lo succeït i l’aspiracio a que s’anularen 

els Decrets de Nova Planta per al Regne de Valencia. 

 Per tot aço, podem assegurar sense por a equivocar-nos que els primers foren Pere 

Lluïs Blanquer, Jurat en cap, i l’advocat Josep Ortí Moles, autors materials del 

Memorial que en nom del Consell de la Ciutat, enviaren al monarca, basat 

principalment en dos raons fonamentals: “La primera que l’indult de 5 de juny i el 

decret de 29 de juliol reconeixien la fidelitat de la major part del valencians, per lo 

manco els mes ilustres i dels que no s’absentaren. (…) I, la segona, que, a pesar de la 

motivacio exposta en el decret de 29 de juny, no havia existit rebelio en Valencia.”  

 



 

“Escrit pel nebot d’Ortí –u dels autors del memorial– i no destinat a vore la llum 

impresa, nos mostra millor –i en major ostentacio– el sentiment i les raons de les 

persones que, encara partidaris de Felip V, veren en dolor la mutilacio juridica de 

Valencia. (…) abomina  de quins han admes la realitat d’una rebelio i arribà a afirmar 

un desig  dels castellans per afonar les institucions i sistema que regia en el regne 

mediterraneu. (…) El seu funcionament juridic se troba basat en criminalistes, escritors 

de dret militar (…) No hi hague, en suma, este delit perque se deixà indefensa la 

ciutat...”. 

El dia 12 de setembre: “Se posaren en les Torres de Serrans, separats i en orde de que 

ningu els parlara, el jurat en cap dels ciutadans: en Pere Lluis Blanquer i ad en Josep 

Ortí, sent el motiu el memorial que va compondre mon tio –aixina escriu Ortí i Mayor– 

per orde de la Ciutat (…) suplicant a ses majestats se dignaren a restituir els Furs 

municipals i govern que esta ciutat tenía abans...”. 

“El dia 14 son enviats cap al desterro en Pamplona. Mai se donaria una resposta 

mesurada ni una contestacio adequada a lo expresat en el memorial. Hi havia prou en la 

força”. 

Anys mes tart un atre insigne valencianiste fon Francesc Xavier Borrull i Vilanova, 

doctor en Dret, catedratic de Dret Civil, juge de Delmes, terços de Delmes i Primicies 

del Regne de Valencia i diputat en les Corts de Cadis en 1810. Fon un defensor a 

ultrança dels Furs de Valencia, que segons ell, contenien una separacio i equilibri entre 

els tres poders: eixecutiu, llegislatiu i judicial, i no considerava oportu l’uniformitat 

llegal (imponent les lleis de Castella) per a tota la monarquia. 

Una atra de les pernicioses conseqüencies de la 

politica despotica i absolutista del primer borbo 

fon l’imposicio de la llengua castellana des dels 

centres neuralgics del poder inclosa la 

judicatura, en el conseqüent abando de la 

llengua valenciana reclosa en el poble pla i 

excepcionalment personages de la cultura, com 

el notari Carles Ros Herrera, en la seua activitat 

lexicografia que fon la mes important que se 

desenrollà en Valencia durant el sigle XVIII, 

siguen aixina, un important precursor del 

renaiximent lliterari valencià. Pero no podem 

oblidar, pel seu especial amor a Valencia a fra 

Joseph Teixidor, rateta d’archiu, a Vicent 

Ximeno Sorli, a Joan Collado, pintor i poeta de 

gran calitat, a Lluïs Galiana i Cervera, dominic 

apassionat de l’antigüetat classica i expert 

coneixedor de les inscripcions antigues a nivell 

d’Espanya i especialment de Valencia. I, qué dir de Manel Joaquim i Sanelo, gran 

llingüiste molt interessat en la difusio de l’idioma valencià.  



 

O de Just Pastor Fuster i Taroncher, lexicograf, en la seua llibreria oberta al 

coneiximent de nostra historia, tradicions i llengua. O de Tomas de Villarroya i Sanz, 

juge de Moncada, autentic iniciador del renaiximent lliterari valencià. Aplega el 

romanticisme que invadix totes les cultures europees, i sorgixen les exaltacions 

historiques i de tot tipo, i com no podia ser manco, el renaiximent lliterari valencià en 

Constantí Llombart, alies de Carmel Navarro Llombart junt a Teodor Llorente i Lo Rat 

Penat, amador de les glories valencianes, breçol de prohoms valencianistes i foc costant 

impulsor de la llengua i cultura valencianes. Pero no sols de cultismes viu l’home i aci 

apareixen genis del llenguage, de la satira, de la ironia i del propi valencianisme, me 

referixc com no podia ser d’una atra manera a Joseph Bernat i Baldoví i Eduart 

Escalante i Mateu, autors prolifics que dugueren el somriure als rostres dels valencians, 

no nomes en aquella epoca sino fins a l’actualitat, ya que molts dels seus sainets no han 

perdut vigencia. 

 I qué dir de l’ilustre castellonenc 

Gaetà Huget i Breva, d’ideologia 

valencianista federalista impulsor des 

de la seua influencia de la recuperacio 

de la llengua valenciana castigada pel 

centralisme castella. Nostre personage 

fon tan profundament valencianiste que 

usava com sinonims autonomia, 

regionalisme i nacionalisme, ad aixo li 

dic yo amplitut de mires. 

No podia tardar l’aparicio del 

valencianisme politic, de la ma de Faustí Barberà i Martí, mege, erudit i politic, de 

conducta eixemplar en totes eixes facetes de la seua personalitat professional, havent 

segut guardonat en la creu de Beneficencia per la seua llabor en l’epidemia de colera de 

1885. Escrigue una gran obra referent ad este tema en el titul De Regionalisme i 

Valentinicultura, alla per l’any 1910. ¿Va servir la seua ensenyança per a nous reptes 

del valencianisme? Possiblement si, perque Rafel Trullenque i Santafe, donà una 

conferencia en la Casa de la Democracia, cinc anys despuix, titulada Nacionalismo 

valenciano. 

 Pero paralelament al moviment politic, seguien apareixent adalits de l’idioma valencià 

com Josep Nebot i Perez, de Vilarreal, en la seua obra Apuntes per a una Gramática 

Valenciana Popular publicat en 1894 i el seu Tratado de Ortografía Valenciana 

Clásica de 1910. Inclos Francesc Badenes i Dalmau nos sorprengue en el seu estudi 

folcloric Llegendes i tradicions valencianes de 1899sobre l’orige de la llengua 

valenciana i Joseph Martinez Aloy en la seua obra Formación de los apellidos 

lemosines. Pero aço no es obstacul per a que el valencianisme politic seguira el seu 

cami, i Francesc Costell i Ferrer en 1910 feu la seua Alocució als germans de la Patria. 

L’importancia de la recuperacio plena de l’idioma valencià aplegà al seu zenit en el 

Pare Lluïs Fullana que consegui el sillo corresponent al mateix, en la “Real Academia 

Española”.  



 

 

Incansable en la seua llabor en pro de l’idioma escrigue la Gramática Valenciana en 

1921 i l’Ortografía Valenciana en 1931 i 1933, ademes d’unes atres numeroses i 

importants obres. 

L’evolucio de la politica a nivell d’Espanya, tambe tingue lloc en nostre antic Regne de 

Valencia, i aparegue un gran home Vicent Blasco Ibañez, fundador del PURA (Partit 

d’Unio Republicana Autonomista), diputat en el Congres de 1898 a 1907, que creà, tal 

volta sense voler, la seua propia ideologia: el blasquisme. El blasquisme consistia en un 

republicanisme de tall federaliste, respectuos en la propietat privada i l’iniciativa 

privada, valencianiste a nivell del poble pla, sempre estigue en contra dels opressors, 

qualsevol que fora el robage; calà tant en el poble valencià que era el lider absolut i aixi 

ho fon durant quatre decades. Fundà el diari El Pueblo, ademes de la seua propia 

editorial a on se publicaren obres classiques a preu economic per a que estigueren a 

l’alcanç de tots.  El seu estret colaborador Felix Azzati Descalci, el va succeir, tant en la 

direccio de El Pueblo com en la direccio del partit PURA, sent diputat reelegit fins a set 

vegades. 

 J. Ll. Alapont i Raga 

 

El Tenor Cortis, en Madrit 

 

Convit celebrat en La Pera, Madrit, pels membres de la Capella Isidoriana, el 23 de juny 

de 1901. Assentat en el sol, en tercer lloc, d'esquerra a dreta, apareix Cortis. Assentat en 

segona fila, en el palmito en la mà (primer a l'esquerra) està Batiste, el seu germà. 



 

 

DÉNIA EN EL RECORT 

 

 

  

Els antecedents de la ciutat de 

Dénia procedixen de la fundació 

d'una colònia grega de nom 

Hemeroskopeion, encara que se 

sap que en época anterior a la 

romana va haver assentaments 

ibers en la zona del Mongó. 

 

El núcleu actual de la població 

data del sigle III a. de C., quan 

Dianum va ser fundada pels 

romans. En esta época ya va 

adquirir importància pel seu 

port, que exportava grans cantitats de mercaderies. 

 

Al voltant de l'any 713 els musulmans varen ocupar el lloc i, en eixe periodo, la ciutat 

va adquirir gran esplendor, sobretot en l'àmbit cultural. 

 

En 1244, en el regnat de Jaume I, Dénia va ser conquistada pels cristians comandats per 

Pere Carròs.  

 

Pel seu port, varen ser expulsats més de 42000 moriscs que vivien en les nostres terres. 

 

Durant el sigle XV, Dénia passa a ser marquesat de Sandoval i Rojas. Per mandat de 

Felip III, l'antic marquesat alcança el títul de ciutat, en l'any 1612. 

 

En la guerra de Successió i en l'any 1705, Dénia és la primera ciutat que declara com a 

rei a l'archiduc Carles de la casa d'Àustria, pretenent al tro. Els efectes d'esta guerra 

varen ser catastròfics per a l'economia i per a la població del municipi. 

 

A lo llarc del sigle XVIII i XIX, Dénia es recupera de les devastadores conseqüències 

de la guerra de Successió. El monocultiu del raïm va produir gran desenroll econòmic 

en la ciutat, lo que determina la construcció de grans infraestructures de comunicacions 

a través del ferrocarril, el telégraf i el gas. 

 

Ya en ple sigle XX, la ciutat experimenta el fenomen turístic, que comporta un acusat 

desenroll del sector servicis i el turisme passa a ser la principal font econòmica de 

Dénia. 

 

Roc Chabàs Associació 

 



ROGER DE LAURIA 
 

UNA HISTÒRIA D'HONOR I GLÒRIA 

 

L'història d’este valencià d’adopció nomenat 

Roger de Lauria és una d'eixes històries plenes 

de glòria per a la nostra pàtria. 
 

Roger de Lauria era d'orige sicilià, del sur de 

l'actual Itàlia, pero des de molt chicotet es cria en 

la Cort dels reis de la Corona d'Aragó, ya que sa  

mare era la nodriça de la siciliana reina 

Constança casada en el valencià rei Pere el Gran, 

fill de Jaume I, i des de menuts els dos varen forjar una gran amistat que els uní per a 

sempre. En ser adults, el rei l’armà cavaller.  
 

Pero la seua rellevància histórica comença quan  l’any 1283 Pere III el Gran el nomena 

almirant de la flota de la Corona d'Aragó. 
 

En este periodo la Corona Aragó comença la seua expansió pel Mediterràneu i 

s'enfronta als poders més grans de l'época, a França, als angevins i al Papat, vencent-los 

a tots. 
 

En les Vespres Sicilianes i al front dels almogàvares derrota en Malta a la poderosa 

flota francesa comandada per Carles d'Anjou, derrota també al príncipe de Tarento 

hereu de Nàpols. Cridat de nou per Pere el Gran, es dirigix al Comtat de Barcelona a on 

arrasa la flota francesa la més gran de l'época, en la batalla de Formigues.  
 

També va derrotar a les tropes franceses que pretenien invadir la Corona en el Coll dels 

Panissars per lo qual abandonaren el Comtat de Barcelona. 
 

Per estos èxits, calificats d’èpics, va ser recompensat en terres i possessions en el Regne 

Valéncia, li fon donat el Comtat de Cocentaina a on va viure i va tindre la seua 

residència, zona que va repoblar i va defendre fins a la seua mort, en Valéncia en 1305. 
 

Els seus èxits varen ser mítics, va ser un grandíssim estratega, i un gran militar i els seus 

ardits recordats com este recollit pel croniste Bernat Desclot quan el comte de Foix, 

emissari del rei de França, li demana un salvoconducte al que Roger va respondre: 

 

"No solament no pense que galera ni una atra embarcació s'atrevixca a anar sobre la 

mar, llevat que tinga salvoconducte del rei d'Aragó, ni encara no només galera ni nau, 

sino que no crec que cap peix s'atrevixca a alçar-se sobre la mar, sino porta un escut en 

la senyal del rei d'Aragó en la coa, com a mostra de salvoconducte d'aquell senyor, rei 

d'Aragó" 

 

En ell començava la gran potència en que es convertiria la Corona d'Aragó que a finals 

del sigle XV el Regne de Valéncia va liderar sent la potència més poderosa del 

Mediterràneu. 

 

Pere Fonts i Cavaller 



 

CONSTANTI LLOMBART I LO RAT PENAT. UN 

HOME I UNA MAMPRESA, FA 125 ANYS 

Trencant en l’habit que he seguit fins ara en 

les meues colaboracions, en la d’este numero 

del “Renou” no parlarém d’un personage 

naixcut en les comarques castelloneres, ho 

fare d’un valencià, l’importancia del qual, 

per la seua labor i per la seua herencia 

cultural, pot fer intrascendent el lloc de naixença. Es tracta de Constanti Llombart i de 

la seua aportacio al renaiximent de les lletres valencianes i, en general, de la cultura 

valenciana. 

En una revista de les caracteristiques com la que el lector te en les mans, es obligat fer 

mencio d´un acontenyiment que, gestat i impulsat per este "lletraferit", perpetuaria 

l´impuls de revitalisacio de la llengua i cultura autoctones en crear una associacio que 

velara per la seua recuperacio i per la seua transmissio, em referixc clar està a la 

fundacio de Lo Rat Penat, la "Societat d´Aimadors de les Glories Valencianes i son 

Antich Realme". Associacio que, per una atra banda, donats els fins estatutaris d´esta, 

mantingue un camp d´actuacio que abarcava totes les terres valencianes. L´ocasio, en 

haver-se complit el 125 aniversari de la fundacio d´esta Societat, be crec que mereix 

que dediquem est espai a un home i a l´entitat que feu possible i ha mantingut viu 

l´esperit valencianiste, i de la que la Cardona Vives me consta se sent molt proxima. 

Constanti Llombart, pseudonim de Carmel Navarro Llombart, naixque un 8 de setembre 

de 1848, en el si d´una familia d´artesans, en el carrer de la Bosseria de la ciutat de 

Valencia. Per unes raons o per unes atres la seua formacio primaria està plena de 

vicissituts, ya que pareix ser no professava una gran inclinacio pels estudis. Despres, en 

creixer, superaria esta fase i degut possiblement al seu primer ofici, d´enquadernador de 

llibres, al que es va haver de dedicar, puix la seua familia era humil, prengue contacte 

en les lletres i es despertà en ell, gracies a la llectura de tot lo que caïa en les seues 

mans, un interes per saber i per l´escritura, fins a l´extrem que es decidi per estudiar 

Magisteri, tot arribant a ser mes tart un destacat escritor. La seua amistat en l´impressor 

Agusti Laborda i en el mestre Andreu Codonyer influirien notablement en eixa i en 

unes atres decisions, com ara la d´iniciar el seu caminar com a escritor. 

Fon un home compromes, inclus politicament, de manera que n´arribà a ser notoria la 

seua militancia republicana i participà en la Revolucio de 1868. En est emmarc va 

escriure per a la publicacio satirica El diablo cojuelo i per a La propaganda 

republicana, les dos fundades per ell. De la mateixa manera, escrigue alguns treballs 

relatius ad este periodo i moviment, al cantonalisme, al federalisme, a l´injusticia social 

o a l´eclavitut… Trece días de sitio, Justicia contra justicia, La esclavitud de los 

blancos o Lo darrer agermanat son algunes de les producions -tractats i drames- a on 

expon les seues idees. Alguns acontenyiments i sobre tot enfrontaments en les autoritats 

governatives reconduiren la seua produccio cap a la lliteratura.  



Es just en este moment quan concebix el "Calendari Llemosi Lo Rat-Penat" en el qual, 

imbuit per l´esperit de la Renaixença, de la que ell sera peça clau, traura avant esta 

publicacio en colaboracions lliteraries d´atres valencians i tambe de mallorquins i 

catalans -no podem oblidar l´esperit de germanor que avivarà este moviment en una 

primera fase, i que despres divergirà i es fara particular en cada territori. 

El seu esperit mamprenedor i la seua ansia per revitalisar la llengua valenciana el faran 

impulsor de moltes iniciatives com la de la creacio d´una "Biblioteca Valenciana" -

coleccio en la qual pretenia reeditar als escritors classics valencians- o la concepcio de 

la fundació d´una societat que treballara de valent per l´enaltiment, la defensa i pel 

conreu de les diferents arees que constituixen la cultura valenciana, d´una manera molt 

especial la llengua valenciana, maxim exponent de la particularitat del poble valencià. 

Mamprengue en molta ilusio este quefer i molt pronte trobà recolzament en uns atres 

intelectuals valencians, i tant d´estos com de molts universitaris sería el catalisador 

l´ilustre historiadori professor Vicent Boix. Una vegada assentades les bases, acordats 

els principis i els objectius d´aquella nova societat que perfilaven, nomes calia fer 

efectiu el naiximent i la presentacio publica. Arribà l´hora i el dia, i tambe el lloc. Es va 

elegir el Pabello Municipal, l´ultim dia de la Fira de Juliol, el 31 d´aquell mes de 1878. 

Alli es trobava congregada una amplissima representacio de lo mes notable de la 

societat valenciana i, alli, entre tan altes representacions socials, s´escoltaren el 

discursos fundacionals: el del fundador Constanti Llombart, valent, reivindicatiu i 

incitador a l´accio i al treball; el del que sería primer Secretari d´aquell entitat, Manuel 

Lluch i Soler, en un to semblant i, tal volta mes moderat i justificant conceptes que 

podien conduir a pensar que alli es donava vida i cos a una entitat que buscava el 

separatisme, el del seu primer president Feliu Pizcueta. 

La Societat que havia de treballar per aquella recuperacio de la llengua valenciana, de 

les tradicions i de la cultura del poble valencià havia iniciat el seu caminar. Com un mal 

estel que pareix guie les grans obres de recuperacio nacional, per a desgracia de 

Constanti pronte sería copada pel conservadors, pels poetes nomenats de "guant", 

l´exponent maxim dels quals fon Teodor Llorente, els quals imprimiren un caracter mes 

lliterari a la nova associacio, tot evitant qualsevol reivindicacio politica i social front al 

centralisme. 

En posterioritat, nova saba entraria en Lo Rat Penat, que recuperaria part del pirncipis 

del fundador, pero aquell home que l´impulsara i la concebira, ya no arribaria a 

coneixer els nous derroters que els seus dirigents protagonisarien sobre tot en les tres 

primeres decades del s. XX, moments de gran activisme valencianiste. Lo Rat Penat es 

mogue per arreu del Regne de Valencia i les seues simpaties i colaboradors feren que el 

seu treball tinguera repercussio i socis en moltissims municipis. Es guanyà el respecte i 

l´admiracio de la societat valenciana que observava la seua trayectoria i buscava en esta 

un recte procedir per tal d´actuar en fidelitat a la Patria Valenciana. El 31 de juliol de 

2003 compli el 125 aniversari de la seua fundacio i, vespres de la conclusio d´estes 

noces de diamant, era de justicia deixar memoria de la trayectoria d´una personalitat i 

d´una realitat que encara labora per aquells fins i ho ha fet en mes encert o en menys 

ventura, depenent d´etapes historiques i de les persones que l´han conduida. 



 

Constanti Llombart, el seu fundador, nos deixà -a mes- obres escrites de notable 

importancia per a lla llengua i lliteratura valencianes, inlcus per al seu estudi. Es per 

això que cal citar, encara que de manera breu, el Diccionari Valencià-Castellà de Josep 

Escrig, que ell amplià i millorà al costat del seu discipul Ramon Andrés Cabrelles, o 

Los Fills de la Morta Viva, amplissim teball on realisa un ample estudi bio-bibliografic 

dels principals autors i obres lliteraries valencianes, alhora que es una crida a la 

necessitat de revitalisar la llengua valenciana, a conrear-la en dignitat i a usar-la sempre. 

Constanti mori molt jove, als 45 anys, i segurament prou maltractat per la vida i per la 

societat en general, inclus per Lo Rat Penat, eixa associacio que ell ajuda a fer realitat, 

ya que moltes de les seues aspiracions, inclus les personals, no les va poder conseguir. 

Mori un 31 de març de 1893, pero la seua obra perdura i segur que aço es lo important. 

Obres interessants que es poden consultar sobre el tema i que ampliaran esta breu visio 

testimonial sobre un home i una realitat encara viva, poden ser les següents: 

BLASCO, Ricard. Constanti Llombart i "Lo Rat-Penat". Periódich Lliterari Quincenal 

(1884-1885). Diputacio de Valencia. Valencia, 1985. 

IGUAL I UBEDA, A. Historia de Lo Rat Penat. Exm. Ajuntament de Valencia. 

Valencia, 1959. 

LEÓN ROCA, Constanti Llombart. Ed. Lo Rat Penat. Valencia, 1995. 

LLORIS I VALDES, Manuel. Constanti Llombart. Ed. Institucio Alfons El Magnanim. 

Valencia, 1982. 

MORENO I MORENO, Juli. Aproximacio a l´Historia de Lo Rat Penat. Ed. Lo Rat 

Penat. Valencia 1994. 

VVAA. Historia de Lo Rat Penat. Ed. Lo Rat Penat. Valencia, 2000. 

Articul publicat en la revista Renou, nº 49 (2003),  
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Juli Moreno i Moreno Mestre i llicenciat en Historia 

 

 

 

El llector tambe podrà trovar informació sobre Llombart en 

una publicació prou recent, Llombart, homenage, de 

l’associació Rogle Constanti Llombart, editada l’any 2019. 

 

 

 

 
 



Alguns deniers del sigle XlX 

 

 
 

Són solament alguns dels deniers del sigle XIX que mereix la pena conéixer, perque 

Dénia va estar plena d'hòmens que per un motiu o per un atre varen formar part d'ella. 

 

Antonio Agulló Llopis: Confiter, naixcut el 21 de giner de 1872 en Villena, casat en 

Rosa Agulló Molto. Va ser regidor de 1925 a 1930. La seua chocolateria se situava en 

la carrer Diana nº 20 i, a finals del sigle XIX, anunciava les seues especialitats d'esta 

manera “Chocolate en panet 15 cèntims un. Ídem en ensaïmada, pa cremat o bescuit 20 

cèntims. Espumosos d'Aigua de Seltz (manantial famós d'aigua d'Alemània) en varietat 

d'aixarops, 10 cèntims un. Ídem en sucre 5 cèntims. Es ven gèl a 15 cèntims el quilo. 

Vivia en el carrer Cop nº 17 i va fallir el 13 de juliol de 1964 als 92 anys. 
 

Blas Aranda Collado: Comerciant, naixcut en Dénia en 1802. Fill d'Agustín Aranda i 

Josefa Collado. Un dels principals contribuents del sector comercial de la ciutat. Es casa 

en la deniera María Concepció Chordi Lattur. Diputat del Comú (nom del defensor del 

poble) en 1835 i regidor en 1836. En 1872 va dimitir pretextant la seua alvançada edat. 

També va ser regidor de Diana en 1837. Com a navegant, es conserva el seu passaport 

per a l'estranger en data del 14 de novembre de 1825 en el que se’l descriu d'esta 

manera: “Vintidós anys, estatura regular, pèl castany, ulls parts, nas regular, poca barba, 

cara bona i color sà”.  
 

Realisà un viage als ports italians. Fallí en el carrer Major als 78 anys el 2 de juny de 

1880. 
 

Manuel Bielsa Vives: Periodiste i lliterat denier, va nàixer el 5 de juliol de 1868. Fill de 

Manuel Bielsa Ballester i de Ignacia Vives Vives. Finalisa els seus estudis de bachiller 

en Valéncia en 1884 i al no conseguir plaça d'armes, retorna a Dénia per a dedicar-se a 

la lliteratura. Lliurepensador, fundà una escola llaica que va ser tancada als dos anys per 

pressions de la classe dirigent. Publicà el semanari La Piqueta, i va ser el redactor cap 

del semanari El Dianense. En 1889 es reintegra a l'eixèrcit en Lleida. Entre unes atres 

obres, en Dénia publicà La Virgen del bosque (poema) i El juego de la pelota (novela);  

en Barcelona Un Caràcter (novela) i en Alacant A cambio de aires (novela). 

 

Roc Chabàs Associació 


	Desconcertats i apardalats (III)

