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

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

debat, pero no de divisio, entre nosatres.  

 

El Castell de Dénia i el Sagrat Cor de Jesús 

Veent unes fotografies del 

monument al Cor de Jesús situat en 

el castell, vaig voler saber alguna 

cosa més i me’n vaig anar a 

l'Archiu Municipal a vore si podien 

donar-me informació. Yo l’havia 

vist de menuda en el sol, a trossos, 

dins del castell, pero no sabia que 

havia passat. 

Creïa que anava a ser difícil sense 

saber dates ni res, pero com les 

persones que atenen l'Archiu són 

totes tan amables, el que em va 

atendre va estar mirant en 

l'ordenador i em va traure un 

artícul escrit pel denier Don 

Vicente Martí Domínguez que 

resumix esta época i descriu d'una 

forma molt amena, ordenada i 

interessant esta part de l'història 

del nostre castell. Aixina m'he 

enterat de que el castell va ser 

adquirit per una junta de 

propietaris i dividit en vint parts 

iguals proindivises en la década de 

1920 fins a 1952, any en que l'ajuntament va recuperar la propietat. 

Vaig a intentar resumir l'extens i complet artícul de Vicente Martí Domínguez. A 

qui li interesse llegir l'artícul complet, pot fer-ho en l'Archiu Municipal o demanar 

que li’l fotocopien. 



 

Devoció al Sagrat Cor en Espanya 

 

La devoció i el cult al Sagrat Cor en Espanya ve des de l'any 1733, alguns autors 

descriuen la centúria com el sigle del Sagrat Cor de Jesús. Tant és aixina, que en Madrit 

es va erigir un gran monument en el Cerro de los Ángeles, despuix un atre en Gandia i  

més tart un atre en Dénia. En la Xara i Dénia existien dos Confraries del “Sagrat Cor de 

Jesús”. La de Dénia des de 1890 i la de la Xara des de 1920. 

 

La propietat del Castell 

A lo llarc del s. XIX, despuix de 

molts anys de guerres i 

d’enfrontaments i la rendició 

davant les tropes franceses, el 

castell va ser ocupat per les tropes 

napoleòniques, convertint-se en 

una fortalea ruïnosa, en falta de 

restauració i reestructuració. Per 

este motiu, en l'any 1859, una 

Real Orde va dictar l'abandó i 

destrucció de l'immoble, per la 

qual cosa es va propondre el 

derrocament forçós d'este be patrimonial dels nostres antepassats, el qual es memòria de 

sigles i sigles d'història. 

 



 

L'Estat va subastar el castell, que era inservible i estava en perill de solsida, segons les 

disposicions vigents en referència a la desamortisació i venda dels bens de la seua 

propietat. 

Casi miraculosament es va lliurar del 

derrocament forços, gràcies a la bona fe i a 

l'interés que varen posar alguns deniers per 

a que no es destruïra, i un grup de 20 

persones va adquirir la seua propietat, junt 

a la seua falda, fundant una junta de 

propietaris. El varen dividir en 20 parts 

iguals proindivises que costaren a cada u 

mil dèu escuts. Aixina varen rescatar el 

castell evitant la seua destrucció. 

Ya en l'any 1922 tenim senyes que parlen dels 12 primers accionistes. La junta de 

propietaris es va compondre pels següents senyors: “D. Policarpo Villalobos i Tallandé, 

D. Juan Morand i Bordehore, D. Diego Collado i Aranda, D. Juan Morand i Fourrat, D. 

Juan Merle i Reig, D. Vicente Romany, D. José Vignau i Polart, D. Carlos Morand i 

Bordehore, D. Antonio Romany, D. Agustín Aranda i Casau, D. José Antonio Morand i 

Fourrat, D. Manuel Bisquert i García, D. Manuel París i Collado, D. Salvador Vives i 

Gavilá, D. Roque Vives i Vives, D. Juan Villalobos i Tallandé, D. Ambrosio Bordehore 

i Reig, D. Manuel Gavilá i Roda, D. Jaime Morand i Fourrat”. 

I el Sr. Ramón Marsal Martí que va ser qui, 

com a representant d'esta Junta de 

propietaris, escriturà en nom de la Junta 

d'accionistes, com ho podem comprovar en 

este fragment de l'escritura que diu aixina: 

“Resultant, puix que la propietat del Castell 

i la seua falda la va adquirir i va comprar 

D. Ramón Marsal i Martí per a dividir-la 

en vint parts iguals a saber; dèneu   parts 

per a dits senyors i la restant per al Sr 

Marsal, de manera que cada u siga amo 

d'una vigèsima part  proindivisa entre tots i 

en eixa proporció s'ha satisfet l'import de 

mil dèu escuts a que ascendix el dèu per cent del valor total de la subasta…”. 

El rector D. Felipe Ciscar Puig, capellà del Convent de les MM. Agustines de Dénia des 

de 1906 fins a 1936, va ser un dels que es varen preocupar de mantindre el patrimoni 

d'aquella primitiva comunitat, i de tots els deniers. 

En 1952 l'Ajuntament de Dénia va recuperar la propietat per al municipi, donant pas a 

la restauració de la construcció i els seus voltants. 



 

Proyecte, construcció i destrucció del Monument al "Sagrat Cor de Jesús" 

L'historiador D. Emilio Oliver Sanz de Bremond nos parla del moment de la caiguda de 

l'image en el seu llibre sobre la guerra civil espanyola en la que va ser una ciutat de la 

retaguàrdia republicana: “en 1936, crec que al començament d'agost quan l'image va ser 

dinamitada”. 

 

Bibliografia utilisada per D. Vicente Martí i Domínguez, l'autor d'est artícul: 

-Ballester Artigues, Teresa. Segunda República en Dénia (1931-1939) Ed. del Bullent. 

-Carpeta 19/01. Documents sobre el monument. ACMAD (Archiu Convent Monges 

Agustines de Dénia). 

-Roda Carrasco, Manuel. Documents sobre l'Iglésia en Dénia. AMD (Archiu Municipal 

de Dénia). 

-Oliver Sanz de Bremond, Emilio. La guerra civil espanyola 1936-1939-Vixcuda en 

una ciutat de la retaguàrdia republicana, (1973). 

-Soler, Abel. El Real de Gandia. Geografia, història i patrimoni. Ajuntament de 

Gandia. 

Fotografies del fondo de Dénia Antiga. 

Vicente Martí i Domínguez 

 

 

DÉNIA, EL RINCON DEL GATHO 
 

 

 

 

 

 

El Mollet d'Espanya a mitan dels anys 

noranta. Sense comentaris, no em vullc 

alterar. 

 

Juan Vallalta “Gatho” 

 

 

 

 

 



 

 

Desconcertats i apardalats (IV) 

 

Saragossà, Ahuir, Calpe 

El vot particular firmat per 

Abelard Saragossà, Artur Ahuir 

i Àngel-Vicent Calpe (7-2-

2020) ve a dir que en lo be que 

ho estavem fent fins ara, est 

acort trenca la pau per qüestions 

formals (encara que n’apunten 

alguna de fondo). Es coincident, 

no lliteralment, en els tres 

articuls publicats per Saragossà 

en Valenciadiari.com, 17, 18 i 

19 de juliol de 2020. 

La coordinacio interinstitucional 

no es que siga bona, es superior, 

pero hem de saber qué hem de 

coordinar, el contengut. Per a 

mi està clar, “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 de l’acort), “Aquestes orientacions 

normatives unitàries seran inclusives respecte als trets específics de la varietat formal 

respectiva dels diversos territoris i explicitaran la gradació de les opcions adequades als 

àmbits d’ús intraterritorial, interterritorial o internacional” (punt 1). ¿Que no està clar? 

Mes de lo mateix. Pretenen establir una hipernorma (internacional) una supernorma 

(interterritorial) i una norma (intraterritorial). 

I a la ‘trinitat’ (Saragossà-Calpe-Ahuir) li preocupa que aço represente una ingerencia 

en el model particular: “trobem que està totalment fora de lloc que es plantege la 

possibilitat d’haver de consensuar amb l’IEC els usos intraterritorials valencians”. 

¡Sera que ara no demanen permis! 

Per si no està clar, la ‘coordinacio’ establirà distints nivells geografics (els tres indicats) 

i naturalment que l’IEC podra intervindre en la regulacio intraterritorial, com nosatres 

ho podrem fer en la d’ells (es una ilusio, clar). Ya vorem cóm s’ho arreglen, pero en el 

model intraterritorial establiran els ‘artefactes’ necessaris per a que es garantise la 

genuïnitat i el respecte a la varietat, sense perjuï de la norma bona... 



 

¿Qué son si no els doblets i triplets que accepta la AVLl? La possibilitat que te 

l’escritor ‘valencià’ d’utilisar unes atres variants de ‘l’ambit idiomatic’ i el fonament 

que permet a l’administracio valenciana tindre un model particular, avalat per l’amplitut 

de mires de la AVLl. Aço està dispost per a que els valencians puguen usar les formes 

‘catalanes’, en la seguritat de que els catalans no usaran mai o casi mai les 

‘valencianes’, independentment de que els diccionaris o les gramatiques incloguen unes 

atres ‘variants’ del domini. ¿Comprés? 

Que aço implica una certa ‘subordinacio’. Si. Que la ‘trinitat’ recorda que la 

competencia normativa es de la AVLl (el poder, sempre el poder), puix si. I que eixa 

comissio de coordinacio (punt 2) actuarà de fet com a ‘ent’ normativisador. Tambe si. 

¿Aço sobrepassa o contradiu la llegalitat valenciana? No. El llenguage de l’acort està 

molt medit i s’han cobert l’esquena. Molta coordinacio, moltes comissions, moltes 

subcomissions, molt d’unitarisme, pero “Els acords sobre les orientacions normatives 

conjuntes han de comptar amb l’aprovació de cada institució, d’acord amb les 

respectives competències”. Perfecte. 

Faran el paripe, consensuaran lo que toque i ho passaran a la firma de les dos entitats 

normatives IEC i AVLl... que ho ratificaran. ¿Comprés? Que eticament es dubtos, si, ¿i 

qué? 

No te cabuda la proposta de la ‘trinitat’: “trobem a faltar una disposició genèrica que 

reconega automàticament les prescripcions normatives respectives. Pareix lògic que, 

tractant-se de la mateixa llengua, allò que és normatiu en un territori siga tambe vàlid en 

els altres”. Puix no, no pot ser i ademes es impossible. En este cas es vulneraria la llei 

de creacio: les competencies son les competencies i encara que ‘copien’... han 

d’aprovar-ho formalment. I aixina fon en l’acort de 2018 quan ‘traslladaren’ aci les 

modificacions ortografiques de l’IEC, perque el proces no es automatic, ni pot establir-

se el mencionat mecanisme bidireccional.  

Ad estes altures es llamenta, la ‘trinitat’, que el titul del document no es l’adequat, que 

hi ha asimetria en les denominacions (‘llengua catalana’ / ‘valencià’), que el catala es la 

llengua i el ‘valencià’ la varietat (i aço invisibilisa a cinc millons de valencians; 

Saragossà, Valenciadiari.com, 17-7-2020), que hi ha ‘essencialismes’ quan es diu que 

l’unitat prové: “dels orígens històrics comuns, que s’ha consolidat en les relacions 

continuades al llarg dels segles i que es projecta al futur en el context internacional” 

(vaja, una descripcio anonima dels ‘Països Catalans’... derivats de la llengua), i unes 

atres menudencies, del gust de la ‘trinitat, com l’asimetrica acreditacio dels ents 

firmants... 

 

Antoni Fontelles i Fontestad es Llicenciat en Teoria de la Comunicacio 

i Psicologia. Es professor i periodiste 

 



 

Dénia a finals del sigle XIX 

 

La ciutat de Dénia és coneguda per numeroses raons, el seu estratègic enclavament 

geogràfic, terres molt fecundes en gran riquea i calitat, calitat de la peixca, i també per 

la seua indústria, el seu clima i la seua gent. 

En cada part de la seua història es varen mostrar en Dénia moltes peculiaritats, pero 

sempre en el predomini del valor humà. 

Don Roc Chabàs Llorens, que en el seu moment va ser canonge de la Catedral de 

Valéncia, va ser un denier que sempre va voler a la seua terra i això el portà a escriure 

el llibre Història de la ciutat de Dénia. El tenor Cortis presumí de la seua condició de 

denier pels millors teatres del món. Tampoc hi ha que oblidar a Juan Chabàs Martí i a 

María Ibars Ibars entre uns atres. 

Dénia no solament destaca la seua trayectòria cultural, i la dels seus fills ilustres en este 

camp, puix en referència a l’economia també va mostrar un ferm desenroll. 

En 1869 la burguesia deniera, en una iniciativa pròpia i atenent als seus recursos, va 

construir la primera sala d'espectàculs, que acaba nomenant-se Teatre Principal, en una 

curiositat, l’instalacio d’una ruleta per al joc en una de les seues dependències. 

Ya a finals del sigle en la ciutat de Dénia s'havia començat un important moviment 

portuari. Ademés dels barcos de peixca, n’hi havia uns atres vapors que atracaven en els 

seus molls, i també fòra de les seues dàrsenes per a atendre al mercat de l'exportació de 

raïm fresc i pansa, en preferència de la pansa. 



 

Va aplegar el ferrocarril, el telégraf i el teléfon, a part de tindre una fàbrica de gas 

pròpia. 

Numerosos països com, Itàlia, França, Estats Units i Anglaterra, tenien delegat un 

consulat en Dénia. 

En la ciutat es movien consignataris, estibadors, patrons i mariners, transportistes, etc., 

fent d'ella una urbs cosmopolita. 

Va tindre un cementeri particular per als súbdits anglesos, pels problemes en l'iglésia 

catòlica a l'hora de donar sepultura als que ací fallien. 

Hi havia sales de joc, en les quals es jugava molt a la ruleta, i també cabarets i 

prostíbuls, tot per a atendre a les peticions no solament dels deniers i veïns de la 

comarca, sino per a que en el seu temps d'oci gojaren els mariners. 

El motor que supongué el conreu i l’exportació de la pansa va fer que correguera molts 

diners i llavors va aparéixer la banca privada per a aprofitar aquella oportunitat. Dénia 

sempre ha segut una ciutat especial. 

Roc Chabàs Associació 

 

 

¿SABIES QUÉ… El Repartiment 

pel que Jaume I donà terres als qui 

l’acompanyaven en la conquista de 

Valéncia, ho feya el monarca sobre 

terrenys encara no conquistats, en 

l'objectiu d'excitar la codícia 

d'aquelles gents i, aixina, fer créixer 

en ells el desig d'aplegar a conquistar, 

lo més ràpidament possible, la ciutat. 

Va ser el rei don Jaume tan esplèndit 

en els seues dádivas que, ocupada 

Valéncia i dispost a complir lo 

promés, es va quedar perplex en 

comprovar que, les terres donades 

documentalment, eren superiors a les 

que integraven la ciutat conquistada. 

Per la seua esplendidea, va tindre que 

afrontar numerosos problemes. 

 

 

Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 

 

 



 

EL VALENCIANISME (i II) 

 

Els partits “Unión Valencianista” i la “Juventud Valencianista” impulsaren una 

declaracio firmada pels seus representants i els d’uns atres partits el 14 de novembre del 

1918 baix el titul: DECLARACIO VALENCIANISTA. Pel seu gran interes reproduixc 

a continuacio els huit punts centrals de que constava. 

1. El Poble Valencià, integrat pels habitants de les tres provincies actuals constituixen 

una forta personalitat social caracterisada per la possessio d’una llengua propia, per la 

seua modalitat racial, per la comunitat historica i de condicions economiques. 

2. Esta personalitat, pel fet de la seua existencia i per la voluntat dels seus components, 

te dret a constituir un Estat en el poder de donar-se ell mateixa la seua forma i 

constitucio. Esta es la fonamental reivindicacio valencianista. 

3. Reconeixem la compatibilitat de l’Estat Valencià i de la seua convivencia en les atres 

regions i nacionalitats iberiques dins d’una Federacio Espanyola o Iberica, establint 

clarament la distincio d’atribucions de l’Estat Valencià i el Federal, i una conseqüent 

divisio de la Facenda per a cobrir les respectives atencions. Les funcions propies de 

l’Estat Valencià deuran ser eixercides en plena sobirania, sense ninguna intromissio 

estranya. 

4. Sense prejujar definitivament la divisio d’estes funcions, acceptem, de moment, les 

formulades en l’Assamblea de Parlamentaris d’octubre de 1917. 

 

https://www.accionacionalistavalenciana.com/sites/default/files/field/image/1024px-monument_als_maulets_wiki-joanbanjo.jpg


 

5. Existint en Valencia, segons territoris, dualitat de llengües, valenciana i castellana, 

demanem la cooficialitat per als dos idiomes. 

6. Conseqüents en l’idea del respecte als organismes naturals, els municipis valencians 

gojaran d’autonomia, tenint el poder de constituir-se dins dels llimits generals d’una llei 

municipal que procure per als ajuntaments la maxima eficacia tecnica compatible en els 

principis democratics. 

7. Reconeixent les varietats locals dins de l’antic Regne de Valencia i conseqüents en el 

criteri descentralisador, l’Estat Valencià respectara les varietats provincials o comarcals, 

quan els respectius municipis les consagren en Unions i Mancomunitats entre ells. 

8. L’Estat Valencià podra mancomunar-se per a fins concrets en uns atres Estats de la 

Federacio, si ho estima convenient, conservant integra la seua personalitat. 

En esta declaracio federalista i clarament nacionalista, se propugna un Estat federal 

basat en “les varietats locals dins de l’antic Regne de Valencia”, quedant fora de lloc 

la seua substitucio per l’impersonal denominacio de “païs”, que l’esquerra en general en 

escasses excepcions, ha abanderat fins la sacietat, en el mantafuler fi d’aplanar el cami 

cap a l’entelequia dels països catalans. Aixina tambe queda patent la proteccio llegal als 

dos idiomes: el valencià i el castella, sense que aparega en cap lloc el catala, per estar 

fora de lloc i no ser el propi dels valencians. 

Entre els firmants d’este document se trobava Lluïs Cebrian i Ibor, el seu poema Vent 

de Ponent (1915) fon musicalisat convertint-se en u dels himnes del valencianisme 

politic; Ignaci Villalonga i Villalba, fundador d’Unio Valencianista Regional, i 

fundador de grans empreses que han superat el pas del temps, ell escrigue Substantivitat 

del valencianisme en 1919; i Maximilia Thous, home polifacetic: periodiste, escritor i 

cineasta, rodant la seua primera pelicula Sanz y el secreto de su arte en 1918, creant 

l’empresa PACE (Produccio Artistica Cinematografica Espanyola), i autor de la lletra 

de l’actual himne oficial de la Comunitat Valenciana, a qui el govern de Franco 

represalià  i va desposseir dels seus drets d’autor. 

No podem passar per alt a l’alacanti Josep Coloma i Pellicer, republicà que ajuda a 

crear l’Agrupacio Valencianista Regional Alacantina i fundador de El Tio Cuc i el diari 

El Popular.  

S’ha d’evocar la multitut de revistes, semanaris i diaris, molts d’ells bilingües i 

carregats de satira i ironia, que per falta de lloc citarém nomes alguns, partint en primer 

lloc pel deca de la prensa espanyola el Diario de Valencia, seguits per La Donsayna, La 

Opinión, Las Provincias, El Mercantil Valenciano, La Correspondencia, La Traca, El 

Cullerot Alacanti, La Trona, El Cuento del Dumenche, La Senserra, etc.  

Tingam en conte que nomes en Alacant son mes de 400 tituls de periodics i revistes 

publicats des del segle XIX al XX. 

 



 

Josep Coloma i Pellicer 

S’han de nomenar, perque ho mereixen, a Nicolau Primitiu i Gómez Serrano, empresari, 

escritor, fundador de la revista Sicania, nacionaliste i ment brillant per a la tecnologia 

aplicada, puix, no debades, inventà les primeres trilladores d’arros que portaven la seua 

marca IMAD, i tambe a Josep Maria Bayarri, escultor, escritor i poeta, autor de El perill 

Catala (1931). 

 I a molts atres com Joaquim Reig i 

Rodríguez, director del nou Banc de 

Valencia, president del Centre d’Actuacio 

Valencianista i en 1931 del Partit 

Valencianista d’Esquerra; Francesc Almela i 

Vives, escritor, poeta i historiador; Antoni 

Igual Ubeda autor de l’Història de lo Rat 

Penat i que el 25-01-1964 pronuncia el 

discurs de Valéncia i els valencians front a 

la tesis catalanista de Joan Fuster, tambe es 

destacable Agusti Alamán i Rodrigo, 

fundador de la Coral Polifonica Valentina i 

de l’Agrupacio Valencianista Escolar. 

 

Agusti Alamán i Rodrigo 

Deixem molts noms dins del tinter de grans valencianistes, 

de les seues obres, dels partits politics que crearen o 

militaren, pero tot aço mereix l’espai mes propi d’un llibre 

que no sols est apartat, i em compromet a fer-lo. De 

moment la meua intencio era demostrar l’antiguetat del 

valencianisme, la proliferacio de noms i fets, tots ells i cada 

u des de la seua propia perspectiva, amaren a Valencia, a la 

seua noble historia, les seues amples tradicions, la seua 

terra, la seua llum, la seua mar, la seua caracteristica 

botanica i zoologia, la personalitat dels valencians, i nostra 

llengua materna, que cada u de nosatres sap molt be la que 

es, pese al rebombori finançat generosament per nostres 

veïns del nort en la seua irrefrenable fam anexionista, que 

els porta a dir i publicar les majors mentires de l’historia, 

que per moltes voltes que repetixquen, seguiran sent aço, 

mentires. 

Imagens: algemesienlamemoria, alicantepedia, Wikipedia (joanbanjo) 

J. Ll. Alapont Raga 



 

L'antic ambulatori de la Seguritat Social de Dénia 
  

 
 

Sobre l'any 1965 es varen iniciar les obres per a construir l'antic Ambulatori de Dénia, 

que va ser inaugurat en febrer de 1967, sent alcalde de la ciutat Pascual Martí. 

 

En este ambulatori es varen atendre les necessitats mèdiques de la ciutat de Dénia, en 

medicina general i algunes especialitats, i als pobles de la contornada com a centre 

d'especialitats. 

 

En este modern ambulatori es cobrien les necessitats de 28.981 beneficiaris de la 

Seguritat Social, als quals atenien huit meges especialistes, quatre de medicina general, 

un pediatra i dos practicants. 

 

En la construcció de l'ambulatori s'ocupa este lloc del carrer Marqués de Campo, que 

durant anys havia segut un solar, a on grups de chics i chiques s'entretenien per a 

divertir-se en algun que atre contratemps. 

 

Est edifici es va començar a construir per 1930, en l'idea de ser l'hotel més important de 

Dénia, el “Gran Hotel Domenech Palace”. 

 

Va ser un proyecte que gesta el denier i empresari Juan Bautista Domenech, que estava 

relacionat en les empreses de la fusta a gran escala i en l'exportació de fruites, per a lo 

qual va crear en 1923 la societat “Juan Batista Domenech S.A.”, de la qual era el major 

accioniste junt en alguns familiars, destacant el seu nebot Francisco Domenech Beltrán, 

conegut com Quicot. 

 

Juan Bautista va morir el 29 de setembre de 1929, pero va deixar el proyecte de l'hotel 

casi finalisat i fon el seu nebot Quicot Domenech, llavors alcalde de Dénia qui va seguir 

avant en el proyecte per lo qual va conseguir de l'ajuntament l'eliminació del pago del 

solar per tractar-se d'una obra d'interés turístic. 



 

El negoci turístic, ya present en Dénia des de finals del sigle XIX, havia animat als 

Domenech a la creació de la “Compañía de Grandes Hoteles del Mediterráneo S.A.” 

que va ser presidida en 1930 per Francisco Domenech. 

 

Esta companyia va començar la construcció de l'hotel, pero les desavenències en la 

viuda i hereua de Juan Bautista, Josefa Bisquert, varen portar a la paralisació de l'obra 

per 1931, quedant-se feta només l'estructura en la planta baixa i tres pisos d'altura. Al 

següent any es va desfer la societat, i en novembre de 1934 la viuda va oferir l'edifici a 

l'Estat per a fer unes escoles. 

 

En l'apurada situació econòmica i l'inestabilitat política de la República no varen ser els 

millors moments per a començar unes obres de gran envergadura, i l'edifici queda 

abandonat durant 30 anys fins al seu derrocament i construcció d’aquell antic 

ambulatori. 
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DÉNIA, EL RINCON DEL GATHO 
 

 
 

Abril 1994. 

El carrer Isaac Peral a mig fer. El carrer Abu-Zeyan estava llavors molt solejat, no com 

ara que pareix un túnel. 

Hui no estic molt inspirat i més si mire com ha quedat en estos temps moderns lo que 

apareix en esta foto. 

 

Juan Vallalta “Gatho” 

 



 

LA LLENGUA VALENCIANA (I) 
 

 
 

Per mig d'este reduït artícul volem eixir al pas de les errònees teories que sobre la 

LLENGUA VALENCIANA s'aboquen en diversitat de mijos de comunicació, teories 

que s'amparen en raons tan “creibles” com “l'opinió científica”, “totes les universitats 

europees”, etc., sempre sense donar referència de les fonts d'investigació de les que 

s'han valgut per a asseverar-ho, sense més demostració autorisada sobre l'orige de 

l'idioma valencià. 

 

La llengua valenciana és un dels cinc idiomes reconeguts oficialment per la Constitució 

Espanyola i per l’Estatut d'Autonomia, com ho estan les atres en les diverses comunitats 

bilingües existents hui en Espanya, sense que això siga obstàcul per a que existixquen 

unes atres llengües minoritàries que també es parlen, encara que no gogen pel moment 

de reconeiximent oficial. 

 

Per tant, entenem que qualsevol asseveració que pretenga incloure a la llengua 

valenciana dins d'un atre idioma parlat en el territori nacional o, simplement com a 

dialecte del qualsevol d'ells, no són sino teories totalment falses, errònees i fefaents del 

desconeiximent llingüístic promogudes per interessos totalment aliens a la realitat 

històrica del poble valencià, situació que de fa anys és palés per la megalomania 

anexionista de Catalunya i del seu proyecte polític dels “Països Catalans”, estrafalària 

pretensió anticonstitucional. 

 

 



 

El naiximent de la llengua valenciana es deu a l'influència d'infinitat de pobladors que 

des dels orígens prehistòrics de la nostra terra valenciana varen ocupar lo que hui 

coneixem com a Comunitat Valenciana, i que fon regne musulmà i posteriorment regne 

cristià de Valéncia. 

 

Menéndez Pidal afirma: “en les llengües romàniques varen quedar préstams llingüístics 

importants de les llengües que parlaven les tribus ibèriques, dels pobladors anteriors a 

l'arribada d'estos”. Estes llengües unides a la romanisació, que no varen conseguir 

borrar, sino embellir, les terres valencianes. Fenicis, ibers, celtes, visigots, romans, 

àraps, varen influir en el parlar dels primitius pobles edetans i contestans, anteriors a 

tots ells, en la creació d'una forma de parlar totalment diferent i diferenciada, que va 

anar embellint-se época a época, fins a aplegar a lo que hui coneixem com a Llengua 

Valenciana. 

 

La bibliografia que reflectim al final d'est artícul detalla àmpliament estes asseveracions 

que han segut tretes dels importants estudis realisats per historiadors de reconeguda 

reputació dins de l'àmbit llingüístic valencià. 

 

Per tant, la teoria catalanista de que la llengua valenciana la varen dur els catalans que 

varen vindre en les tropes del rei aragonés Jaume I el Conquistador, quan el 28 de 

setembre de 1238 va firmar les capitulacions del regne musulmà de Valéncia en el rei 

Zayyan, cauen pel seu propi pes. 

 

Antonio Ubieto, en els seus Orígenes del Reino de Valencia, descriu àmpliament la 

composicio de les tropes que acompanyaren al rei aragonés en la seua conquista de les 

terres valencianes. Per no ser molt extensos solament detallarem que un 2% de les 

d’eixes tropes procedien de la Marca Hispànica, lo que posteriorment es va conéixer 

com Catalunya. Llavors no existia encara l'unitat de lo que hui és Catalunya. Aquells 

territoris eren comtats dels que el rei Jaume I el Conquistador era comte i senyor. El 

més conegut, encara que no únic, era el comtat de Barcelona. 

 

Estes tropes de la Marca estaven compostes generalment per representants religiosos. 

No hi ha que oblidar que la conquista del regne musulmà de Valéncia se la va impondre 

al rei aragonés com una creuada, per a anular una excomunió que tenia sobre la seua 

ànima. 

  

Els representants eclesiàstics -senyors feudals- dels comtats barcelonins en finalisar la 

lluita se’n varen tornar a les seues diòcesis. Pel que fa a les tropes mercenàries dels 

comtats de la Marca Hispànica -els que ara es coneixen com a catalans- no varen 

permanéixer en terres valencianes en un percentage superior al 1,2%, ya que en negar-

los el rei aragonés la seua entrada en Valéncia “a sac” -és dir a botí i saqueig- ya no 

tenien motius per a quedar-se en el regne recent conquistat. 

 

Difícilment un percentage tan escàs de foràneus, pogueren fer que la seua llengua 

suplantara a la llengua dels valencians, màxime quan es tractava de gent de guerra, de 

baix estrat cultural. Per una atra part, és de sentit comú el pensar que els valencians 

prejaumins no eren muts i, per lo tant, tenien la seua llengua pròpia.  



 

Les gents provinents dels comtats de la Marca Hispànica “no varen poder fer valdre el 

seu llenguage davant els més de 65.000 cristians, 2.000 judeus i 120.000 musulmans 

habitants del regne musulmà valencià”. (Hussein Mones, catedràtic d'Estudis Hispànics 

Al Andalús, de l'Universitat d'El Caire, en el seu llibre: Andalucía, Algarabía and Al 

Sharky. 
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El cementeri dels anglesos 
  

 

El cementeri britànic de Dénia 

nomenat per alguns “El chicotet 

Gibraltar”, confirma les relacions 

desenrollades en el Regne Unit entorn 

al comerç de la pansa. Les epidèmies 

del còlera, la curta esperança de vida, 

els temporals marítims, les qüestions 

higièniques i els conflictes religiosos, 

fan més que raonable la preocupació 

de la comunitat anglesa per a 

dispondre d'un cementeri a on els seus 

membres pogueren ser soterrats 

dignament, ademés de les prohibicions decretades pel clero, en la negativa a que foren 

sepultades aquelles persones que no pertanygueren al catolicisme en els cementeris de 

l’época, molts de propietat parroquial.  

 

Açò va fer que la construcció d'un cementeri fora més una necessitat que un caprig. No 

era una qüestió de preferència si volien o no ser enterrats en el cementeri catòlic 

municipal, era simplement que catòlics i protestants no podien compartir-lo. 

 

En agost de 1856 era soterrat Robert Mawdsley Rankin en mig d'oracions pronunciades 

per un pastor protestant i la cerimònia va contar en l'assistència de compatriotes i 

personalitats oficials.  

 

Rankin va ser la primera persona sepultada en el cementeri abans que els menuts 

Graham i Frederick Charles Canning, els dos en 1859. 

 

Segons senyes consultades en el catastre de 1860, el terreny a on se situava el cementeri 

era propietat de Constantino Roselló Forner. Este denier va permetre que làpides i 

tombes compartiren espai entre diversos cultius: 20 garroferes, 15 figueres i plantacions 

de cereals que rodejaven “una caseta vella coneguda com el cementeri dels anglesos”.  

 

Està situat en la partida de les Rotes del terme municipal de Dénia, llimitat pel sur i 

l'oest en la carretera de Xàbia i pel nort i l'est en la plaja de la Marineta Cassiana.  

 

Es troba en una superfície elevada, uns cinc metros sobre el païsage marítim. L'arribada 

de la Primera República i el destronament d'Isabel II, inaugura un periodo de tolerància 

religiosa a on els símbols i cerimonials protestants varen ser autorisats.  

 

Despuix de numerosos contratemps, el cementeri dels anglesos passà a mans de 

l'Ajuntament de Dénia. 
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EL NOSTRE NACIONALISME (VI)  
 

PER A SER NACIONALISTE HI HA QUE CONÉIXER EL NACIONALISME 

 

Hi ha més nacionalistes de lo que creuen 

molts. És més, podem dir que, en un moment, 

donat, tots els “nacionalistas” son 

nacionalistes. Açò, naturalment, donant a la 

paraula nacionaliste/a el més amplíssim sentit, 

es dir: en el nostre cas amant i defensor de 

Valéncia. Pero… He ací està el pero de 

sempre. ¿Qué és Valéncia i com és deu 

defendre? I encara una atra pregunta: ¿Pot amar-se lo que no és coneix? 

 

Són vàries les maneres de sentir el nacionalisme. La d’aquells que se diuen valencians 

perque han naixcut en VALÉNCIA i en això es queden satisfets, no van més allá d’eixa 

circumstància. 

 

Uns atres, els valencianistes sensuals, podriem dir, son els que s’extasien davant d’un 

arròs en fesols i naps, els entusiasma l’olor a pólvora i l’harmonia del tabalet i la 

dolçaina i justifiquen moltes grosseries dien: ¡YO SOC AIXINA: MOLT VALENCIÀ! 

 

Pero tots estos se diuen provincians, voten als cacics i parlen en dialecte. No arriben a 

ser nacionalistes en el sentit integre que li donem nosatres, els que de tant de temps 

lluitem per totes les glòries valencianes i per la seua major virtut: la llibertat, sense la  

llum  de la qual quedarien enfosquits els més bells colors de les nostres característiques. 

 

El nacionaliste, pròpiament dit, no deixa d’amar les costums populars i tradicionals de 

la seua terra. Li excita la traca, li entusiasma la chala, li desllumena el sol i li serena la 

mar Mediterrànea. Pero, al mateix temps, engrandix la seua valenciania coneixent a 

l’objecte del seu amor; sabent, per l’història, que ha pogut ser en un temps gran i 

gloriosa; coneixent, per l’etnografía, que no és una demarcació administrativa, sino una 

unitat de caràcter, modalitat social, costums, etc., propis i inconfonibles; enterant-se per 

la llegislació internacional de les llibertats a que te dret llegítim.  

 

I aixina, no sols ama a una cosa bonica i agradable, si no que té la consciència i, quan fa 

falta, la valentia de pregonar per tot arreu l’idioma valencià, les reivindicacions 

valencianes, la pertinença a la pàtria Valenciana. 

 

Hi ha, puix, que voler. I, ademés, que estudiar. No es pedanteria dir que la qüestió dels 

valencianistes és, en gran part qüestió de cultura. 

 

Pedro Fuentes Caballero 

 

 

 



REVISTA ROGLE 

EDITORIAL 

Accentuar confictes, o resoldre’ls 

 
¿Tú qué eres, maulet o botifler? ¿I tu cóm escrius, “en accents” o 

“sense accents”? Trescents anys despres i seguim com sempre: 

dividits.  

 

El mes passat demanavem des d’esta editorial la solucio a una atra 

divisio (una mes): la del valencianisme politic. Encara nos pareix 

mes important trobar una solucio al conflicte sobre la normativa d’accentuacio que 

tenim plantejat. Perque, si be la solucio final al problema gran -el generat pel 

catalanisme- haura de ser inevitablement politica (recordem, una vegada mes, que mai 

ha segut una qüestio cientifica, sempre ha segut un assunt social, i per tant, politic), la 

realitat es que, per a reconstruir tot lo que el pancatalanisme (en connivencia en el 

pancastellanisme, no ho oblidem) ha destruit, es necessita un treball prolongat en el 

temps; no es prou en un exit puntual en unes eleccions concretes. I eixa permanencia 

nomes se pot conseguir si hi ha una base social forta recolzant-la, base que fluixeja si 

els seus referents intelectuals estan dividits. 

 

Des de la nostra modestia volem propondre, ad eixos referents intelectuals, que utilisen 

les modernes estrategies de “resolucio de conflictes”. Esta es una disciplina que s’ha 

vingut perfeccionant a lo llarc de les ultimes decades i que pot aplicar-se a qualsevol 

camp: la politica, les relacions laborals, problemes de parella, convivencia en l’escola, 

... 

Segons l’autor que lliggam podem trobar diferencies de matiç, pero en lo essencial hi ha 

unes bases comunes que anem a comentar. 

 

▪ Una premissa basica es que els conflictes s’han d’abordar quan mes pronte millor. Fer 

com que no existixen, o esperar a que se solucionen a soles, es la millor manera 

d’empijorar-los. Pensem que ya ha passat prou de temps com per a que tots sigam 

conscients de que el clavill no se tanca, ni se tancarà a soles, sino que s’obri cada 

vegada mes. 

 

▪ Una atra premissa es considerar els conflictes com a un fet natural: no son ni bons ni 

roïns, sino simplement inevitables. Seran roïns si els considerem com a un problema, un 

destorp; i seran bons si els abordem com a una oportunitat de millora. 

 

De fet, si ho pensem be, vorem que el conflicte ortografic en que nos trobem no es 

mostra de debilitat, mes be es mostra de la vitalitat del valencianisme. Front al 

seguidisme aborregat dels pobres catalanisats, nos podem considerar molt afortunats de 

que el poble valencià (o al menys la part mes compromesa) vixca en tanta intensitat la 

llengua, la senta tan seua que, inclus en un tema que podriem dir “tecnic”, es preocupe, 

s’informe i prenga partit. Aixo comporta la defensa ferma de cada postura, i la divisio 

subsegüent; pero, com estem dient, si s’aborda la controversia en positiu, tot aço no es 

mes que l’oportunitat per a, una vegada resolta la crisis, donar una nova espenta a la 

normativa llingüistica. 



 

▪ Un dels principals factors que intensifiquen els conflictes es que se produix un 

deteriorament de la comunicacio: descalificacions, sobreentesos, recels, desconfiances 

mutues... Per aixo es essencial l’establiment d’una comunicacio fluida, en la qual se 

separen les emocions de les raons, es respecte el punt de vista opost encara que no se 

compartixca, i cada part escolte a l’atra i tracte de posar-se en el seu lloc. Tot aço 

requerix generositat per part de tots, i la voluntat d’arribar a una solucio en la que tots 

guanyen, sense vencedors ni vençuts. 

 

▪ En ocasions (i potser este siga el cas) es important recorrer a la figura del mediador. 

La seua missio no es la d’aportar cap solucio, sino, des d’una postura neutral, posar en 

contacte a les parts per a que estes comencen el dialec que els porte a trobar eixa 

solucio. 

 

Nos costa creure que dins del valencianisme no hi haja una persona que conte en el 

respecte de tots i que tinga el caracter conciliador precis per a eixercir eixa funcio 

mediadora. Que inicie els contactes en les persones adequades per a establir un pont 

entre les parts en desacort.  

 

Estem convençuts de que, una vegada començat el dialec i llimades les suspicacies i 

desencontres, en el treball de tots no a soles se solucionarà el conflicte, sino que el 

valencianisme cultural eixirà enormement reforçat. 

 

ROGLE 7-abril 2007 

 

 

DÉNIA, EL RINCON DEL GATHO 

 

 
Abril 1994. 

L'entrada de Dénia en fase de transformació. 

Un bonic i mereixcut restyling tan durament criticat per uns i alabat per uns atres. 

Lo d'alabat em referixc als tallers de chapa i pintura que es forren en els freqüents 

chocs. Lo que no entenc és que eix edifici "Renault" encara seguixca en peu. 

 

Juan Vallalta “Gatho” 

 



 

Dénia i els deniers 
 

 
 

En l'any 1308, aproximadament xixanta anys despuix de la conquista del rei Jaume I, 

els habitants cristians que hi havia en Dénia es varen instalar permanentment en la part 

exterior del castell i allí es va establir la Vila de Dénia. 

 

En el pas del temps, ad eixe núcleu se li afigen dos ravals, el de la Terra que estava 

rodejat per l'antiga muralla àrap i el de la Mar, unit al port. 

 

La població de Dénia va anar aumentant considerablement cap a finals del sigle XIV i 

principis del XV. En el cens de 1381, Dénia tenia un total de 207 cases de les quals 188 

famílies eren propietàries i les atres 19 eren de famílies pobres o es trobaven al càrrec 

de dònes viudes. 

 

Per 1403, en el cens es veu que les cases han aumentat fins a les 240. La tendència a 

edificar cases noves en l'arraval de la Terra va ser creixent, l'actual centre urbà que era 

un solar, va ser a on més aumentà la població. 

 

Va ser el lloc elegit per les principals famílies per a instalar les seues cases, que eren 

molt més àmplies i cómodes que les antigues. 

 

Pero el creiximent de Dénia es va detindre cap a la mitat del sigle XV, i en 1493 es 

conten solament 181 cases, pero per 1510 es torna a recuperar i n’hi ha 232. 

 

Durant la guerra de les Germanies en 1520, s'assalta i es crema l'arraval de la Terra, 

sense supondre una desocupació en la seua expansió, i queda consolidat com el lloc 

principal de la població, a pesar de que la vila migeval continuara com a sèu del govern 

municipal i de l'iglésia. 

 

Els carrers de l'arraval de la Terra es formen llarcs i rectes, com el carrer Loreto, el 

carrer Major i el carrer Nou, les quals comunicaven les dos portes, la de la Terra i la de 

la Mar, finalisat el camí en la de la Mar mirant cap al port, per a on entraven i eixien les 

mercaderies i productes. 

 

Dénia va experimentar un atre creiximent de la població a lo llarc del sigle XVI, i en la 

segona mitat d'este sigle es calcula que hi havia uns 1400 habitants. 
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Dénia Islàmica 
 

 
 

De la Dénia islàmica seria interminable tot lo que hi ha que contar. Vaig a fer un 

chicotet resum de lo que s'ha trobat en alguns dels seus carrers. 

 

En el carrer Diana nº 24, en construir un edifici en este solar, propietat de Jaime París, 

va aparéixer un lot de materials que es troben en l'actualitat en el Museu de Dénia. El 

conjunt està format per un total de 136 fragments, entre els que destaquen les formes 

d'us comú, com l’alcadafe (llibrell), el trípode, les gerres, les gerretes, etc., pero tot en 

un estat molt fragmentat. Lo més destacat d'este conjunt és un fragment de ceràmica 

decorada en vert i manganés i un atre decorat en la tècnica del “alcafoll”. També junt a 

estes peces, es troben fragments de cresols de piquera. Este conjunt es pot datar entre 

els sigles XII i principis del XIII. 

 

En el carrer Ronda de les Muralles, en fer les obres de l’estació de servici de Felipe 

Frau, en juliol de 1982, es va trobar material ceràmic, pero mesclat en ceràmica romana. 

Sumen un conjunt d'uns 200 fragments. La cronologia de la troballa es pot situar com a 

baix-migeval. Entre tots els fragments es va trobar un de corda seca, que es podia datar 

cap a finals del sigle XII. 

 

En la confluència dels carrers Sant Telmo, Fora Mur i Pont, en l'any 1980, la companyia 

telefònica va fer una sanga per a l’instalació d’unes llínees i entre la terra es va obtindre 

un lot de 16 fragments. Tots ells de ceràmica comuna, sense vidriar, possiblement de 

l'época islàmica. 

 

 



 

En la Glorieta, en fer obres municipals en el centre d'ella, es va conseguir un conjunt de 

22 fragments de ceràmica, entre els que es resenya un de la vora d’un ataifor (plat 

fondo) de vidre en vert en la seua totalitat, i un fragment de cresol de peu alt. 

Corresponen a finals del sigle XII i principis del XIII. 

 

En els carrers Vista Alegre, 12 i la Mar, 15. En les terres d'este solar, propietat de Felipe 

Sánchez Luengo, es va obtindre un conjunt de quatre peces fragmentades, una de la 

boca d'un vaixell (recipient) de forma trebolada i vidriada en color melat, dos d'una 

marmita i una llàntia de piquera. El conjunt fa pensar en finals del sigle XII. 

 

En l'Avinguda del Sit, s/n. Procedent d'un solar de la citada avinguda, en el museu de 

Dénia es troba un lot d'uns 50 fragments que varen ser donats a l'institució en l'any 

1978. D'este conjunt destaquen els fragments d’ataifors vidriats en vert en to melat i en 

decoració de rosetes estampillades baix coberta. Nos remeten a finals del sigle XIII. 

 

Carrer Cavallers. D'este carrer procedix un conjunt aramico, compost per uns 500 

fragments. En alguns es pot identificar fondos d’ataifors en decoració estampillada baix 

coberta, uns atres d’ataifors vidriats de vert i manganés, ataifors vidriats en monocroms 

de color vert i algun fragment de cresol de peu alt. 

 

En la década dels anys vint, en el carrer Historiador Palau, es realisen unes obres per a 

la conducció d'aigües i es troba un vaixell de ceràmica, el qual contenia alguns objectes 

de bronze. Una llàntia calada i un canelobre de taula del sigle XI formen part d'ells. 

 

 

 
 

Roc Chabàs Associació 

 

 

 

¿SABIES QUÉ… en la Parròquia dels Sants Joans, de Valéncia 

ciutat, nomenada popularment dels “Pillos” varen ser batejats, entre 

uns atres valencians ilustres, Juan Navarro Reverter, el Marqués de 

Campo, el Primat Reig, el cardenal Benlloch, el pintor Martínez 

Cubells i l’ensagiste i periodiste Federico García Sanchis, i va ser 

soterrat en ella el pintor Francisco Ribalta? 

 

 

¿SABIES QUÉ… segons Orellana, en la Valéncia del sigle XVI, els 

religiosos i religioses jugaven a les birles en els claustres dels 

convents i, per a no fer soroll, les monges confeccionaven unes boles 

de paper molt llises i llaugeres, i, per a distinguir les boles de cada 

competidor, cada jugadora les  d'un color distinta. 
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¿CONEIXEU QUÉ... Miguel de Cervantes estigué en Valéncia, durant més d‘un més, 

per a repondre’s despuix del captiveri patit en Argel?  Cervantes, que havia quedat  

inútil  de  la  mà esquerra  en  la “Batalla de Lepanto”, degut a les ferides que li causà 

un arcabús, vixqué captiu en Argel durant cinc anys, fins que els Pares Trinitaris 

pagaren el seu rescat. Desembarcà en el moll de Dénia, des d‘a on se traslladà a 

Valéncia. 

 

Conegué i gojà la vida valenciana en la primavera d‘hivern de 1580, traslladant-se a 

Madrit a finals de novembre. Quedà maravellat de “la dulzura de su lengua, las 

costumbres, las tradiciones, la belleza de Valencia y la hermosura de sus mujeres ...”. 

 

En la seua novela Los trabajos de Persiles i Segismunda (1616) trobem la cita: “La 

valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y 

agradable”. 

 

 
 

 

 

 

¿SABIES QUÉ… Ramón i Cajal, quan va 

aprovar les oposicions a catedràtic d'Anatomia, 

va ocupar dita càtedra en la Facultat de Medicina 

de Valéncia, ciutat en la que va permanéixer 

durant tres anys? Un dels seus fills, Jorge Ramón 

i Cajal i Fayanás, va nàixer en Valéncia en 1889 i 

va morir en Madrit en 1940; es va especialisar en 

Histologia com feu son pare. 

 

Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 
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