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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.  

 

Les incògnites de les muralles que varen alçar 

els ibers en el Mongó 

 

 
Recreació virtual de la muralla de l'Alt de Benimàquia. Fotografia: Museu Arqueològic de Dénia. 

 

En este número rescatem una informació de 2016 relacionada en el cicle “La 

defensa de Dénia en temps de guerra”, el qual abordà les fortificacions en l'entorn 

de la montanya d’esta ciutat, plenes d'enigmes i que en Benimàquia alcancen els 

2.600 anys d'antiguetat. 

 

Els experts debateren sobre l'us dels bastions, que pogueren tindre un fi no només 

urbanístic, i servir també per a controlar el territori o utilisar-se com a baluart 

defensiu. 

 

Esta és terra vella i ací va haver necessitat de guarnir-se des de sempre. Fa 2.600 

anys, en el sigle VI a. C., l’Alt de Benimàquia no només va ser el primer 

enclavament de la península ibèrica en produir vi, sino que els seus pobladors 

varen alçar les primeres muralles en este territori. I no són les úniques en les que 

conta el Mongó. A lo llarc de les centúries següents es varen alçar edificacions 

similars en el Coll de Pous (sigles V-IV a. C.) i en el Pic de l’Àguila, ya en el sigle I 

abans de l'era cristiana. Estructures en tanta memòria han captivat des de fa molt 

temps als experts.  

 



“En qüestió de fortificacions, el Mongó oferix una historiografia secular”, senyalà en 

este sentit el director del Museu Arqueològic de Dénia, Josep Antoni Gisbert. 

 

Ad eixes muralles que varen alçar els ibers, en lo que hui és el parc natural, dedicà el 

primer dels seus blocs temàtics “La defensa de Dénia en temps de guerra”. El cicle de 

conferències analisà fins a novembre de 2016 tota l'història dels conflictes bèlics de la 

ciutat. Fon el dijous 23 de juny, en la sala del Castell, que s’expongue la primera 

ponència sobre el recint fortificat “L’Alt de Benimàquia” a càrrec d'Enrique Díes Cusi 

qui, per cert, sap de lo que parla, puix  és un dels principals experts en esta matèria, ya 

que les seues tesis doctorals versen sobre les diferents fortificacions iberes i va 

participar ademés en les excavacions arqueològiques que es varen realisar a finals dels 

huitanta i principis dels noranta en Benimàquia. 

 

Estes últimes, realisades per un equip de l'Universitat de Valéncia i dirigides per Carlos 

Gómez Bellard i Pierre Guerin, varen ser fonamentals: permeteren, en primer lloc, 

identificar Benimàquia com un centre productor de vi dotat de cups; pero també varen 

resultar claus per a delimitar este lloc com un recint protegit per un llenç de muralla en 

bastions i torres edificades en aquells primers moments de la cultura ibera. 

 

 
Llenç de Benimàquia. 

 

Ara be, ¿per a qué es varen erigir eixes muralles? Això està menys clar. Pogueren ser 

concebudes en fins urbanístics, com a estructures que assentaren els terrats que 

permeteren la construcció dins del recint; o be haver-se alçat en una missió defensiva, 

¿per a protegir-se d'algú? Pero llavors hi ha que preguntar-se de quí. De fet, Díes Cusi 

protagonisà una taula de diàlec, en el propi Gisbert, per a tractar de posar una miqueta 

més de llum davant de tantes hipòtesis.  

 

Est últim senyalà que les fortificacions en el Mongó estan rodejades de «claus 

enigmàtiques» que podran anar «rebujant-se a lo llarc del temps».  



 

Pareix evident que la muralla que va tindre un us més militar va ser la del Pic de 

l’Àguila, ya utilisada pels romans, si be no tant per a protegir-se d'un enemic específic 

sino «per a eixercir llabors de control sobre una zona de pas». Al respecte, Gisbert 

senyalà que: “hui en dia numerosos estudis s'afanyen en vincular sempre una 

fortificació en episodis de guerra, pero esta és una tendència que s'està magnificant ya 

que és possible que eixa muralla tinguera atres funcionalitats, com la de delimitar el 

recint d'un poblat”. 

 

El debat és longeu. Ya entre 1885 i 1890 un erudit tan important per a resoldre algunes 

claus del passat de Dénia com Roc Chabàs va escriure l'artícul “Benimàquia. 

Campament romà en el Mongó”; l'arqueologia britànica també va tractar les 

fortificacions del Mongó en la primera part del sigle XX, aixina com l'arqueòlec 

Francisco Martínez que les va vincular a Metroscopi, una ciutat o colònia dels grecs 

històricament vinculada a Dénia. Tant Benimàquia com el Pic de l’Àguila varen ser 

estudiats despuix en els anys cinquanta per Schubart, Niemmeyer i J. Oliver en un 

esforç investigador que va concloure en la ya citada excavació de l'Universitat de 

Valéncia a finals dels huitanta. 

 

 
Muralla del Pic de l'Àguila. 

 

De Dianium a la Guerra Civil 
 

“La defensa de Dénia en temps de guerra”, fon un cicle que pretengué comprendre la 

qüestió dels conflictes bèlics des de l'época ibera fins al sigle XX. Contà durant els 

següents mesos en l'implicació d'experts de tot el païs que tractaren, en diversos blocs 

temàtics, les guerres civils de l'Antiga Roma, Daniya i la conquista de les Balears per 

Muyahid, la guerra dels dos Peres en el sigle XIV, l'época de Dénia com a base de 

galeres, els vestigis que varen deixar les guerres de Successió i de l'Independència o 

l'arquitectura de la Guerra Civil. 

 

L'iniciativa, desenrollada per l'Ajuntament de Dénia en una subvenció del Ministeri de 

Defensa i la colaboració de l'Associació de veterans i reservistes del municipi, fon 

presentada en una conferència a càrrec del conservador cap de la Real Armería del 

Patrimonio Nacional, Álvaro Soler del Campo sobre l'armament durant l'Edat Mija. 

 

Guillermo Caso de los Cobos. Llicenciat en Geografia i Història 

 



 

40 anys de la firma de les Normes d’El Puig 

 
 

En el mes de març de l’any en curs es complirà el 40 aniversari d’aquell fet historic per 

a la llengua valenciana. En el Real Monasteri de Santa Maria dels Angels de la 

localitat de El Puig es formalisava –el dia 7 de març de 1981– un document historic que 

arreplegava la firma d’entitats i particulars (mes de quinze entitats i d’un miller 

d’intelectuals i representants d’entitats culturals) recolzant les Normes Ortografiques 

per a la llengua valenciana que havia publicat, en 1979, la Seccio de Llengua i 

Lliteratura de la llavors Academia de Cultura Valenciana. 

Viviem moments convulsos, es tancava una etapa de dictadura i se n’estrenava una 

nova, democratica. En Valencia es produia un resorgir de l’interes per lo propi, que en 

part es centrava en la rehabilitacio de la llengua valenciana. Desgraciadament es 

constatava tambe que els valencians no bregaven tots a una. 

Molts dels que dien lluitar per les llibertats que oferia el nou estatus politic, ho feyen 

des de l’intent d’imposicio mes absolut d’una nova doctrina, el fusterianisme 

negacioniste, per al qui ser valencià no era mes que “una manera de ser catala”. 

Per una atra banda un moviment popular, que no es pogue desbellugar del tot de certs 

elements nostalgics, esclatava en el carrer i reclamava respecte a l’historia, a la llengua, 

als simbols, a la cultura propies, lliures de tuteles, lliures d’imposicions foranees. 

Front a l’intent d’imposicio del catala sorgi la necessitat d’elaborar una ortografia que 

responguera a la realitat llingüistica valenciana per a abandonar definitivament les 

Bases del 32, que no havien segut sino una maniobra encoberta per a impondre les 

Normes ortografiques del Institut d’Estudis Catalans, primer pas per a conseguir una 

total substitucio llingüistica. 

 



 

Els integrants de la Seccio de Llengua i Lliteratura de l’Academia de Cultura 

Valenciana, llavors filolecs i escritors en gran coneiximent de la llengua propia, 

procedents de distintes comarques valencianes, elaboraren un codic que tingue en conte 

la tradicio lexicografica i els precedents de codificacio ortografica (Nebot i Fullana), la 

llengua dels nostres classics, la llengua viva i la fonetica valenciana. La firma d’estes 

normes supongue un resorgir del valencianisme, el retorn a la fidelitat valenciana de 

molts escritors i obria noves perspectives per a la formacio de nous usuaris de la llengua 

escrita. 

Aquella unitat vixcuda durant les dos ultimes decades del segle XX se truncà en part 

des de 2003. 

 El cisma accentuiste que arrastrem des de llavors nos debilita. Confiem en que este 40 

aniversari aprofite per a salvar obstaculs i tornar a treballar colze en colze. La llengua 

valenciana no ha de tindre mes enemics que aquells que la neguen i la volen destruir, i 

enfront d’ells s’han de trobar tots els qui la considerem autoctona, historica, classica i 

indepedent. 

Juli Moreno i Moreno. Mestre i llicenciat en Historia 

Artícul publicat en la revista del Rogle Constanti Llombart nº173-Febrer 2021. 

Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana 

“Es podria parlar de l´unitat de les llengües 

catalana i valenciana, com d´estes en les restants 

llengües occitanes, en els primers passos de les 

llengües romàniques, al apartar-se del llatí d´a 

on provenen –i si es vol anar més arrere, d´una 

unitat en el llatí-, pero no d´una unitat d´ara 

quan, després de passar tant de temps, les dos 

llengües s´han desenrollat i evolucionat 

separadament, responent a diferents coordinades 

d´espai i de temps, i han intervingut en 

sa evolució factors històrics, socials, econòmics, 

lliteraris, etc.., tan diferents”. 

Font: Conferència “La personalitat de la Llengua 

Valenciana” (1985), per Josep Mª Guinot. 

Josep Mª Guinot i Galàn (Artana,1907-Castelló, 2005). Religiós, filòlec, llingüiste i un 

dels millors llatinistes de la seua época. Doctor en Teologia, Llicenciat en Filosofia i 

Lletres i Filologia. 

Nostra dolça Llengua Valenciana 

 

http://www.rogleconstantillombart.com/principal.html


 

Pedro Ximénez Carroz i la conquista de Dénia 

Commemoració del 777 aniversari de la conquista de Dénia per les 

tropes cristianes 

 

El noble Pedro Ximénez Carroz, en 1244, va simular la retirada de les 

seues tropes per a sorprendre a la població i conquistar la ciutat. 

La conquista de Dénia està lligada a la figura de Pedro Ximénez Carroz. Ad este noble, 

d'orige germànic pero procedent d'Itàlia, el veem el costat de Jaume I en la conquista de 

Mallorca. La seua nau se situa en la retaguàrdia de l'expedició naval que partix des de 

Salou, tal com relata la crònica del rei (cap. 56). En l'illa és nomenat cavaller pel 

monarca, davant de tot el seu eixèrcit, el dia de Nadal de 1229, en les albors de l'assalt 

definitiu a la ciutat de Mallorca. Despuix de la rendició, fon governador en 1233, i va 

rebre importants donacions. 

Mes tart participarà com almirant en la conquista de Valéncia i entrarà en el círcul de 

persones de confiança del Conquistador. En varis documents de l'archiu d'esta ciutat 

estampa la seua firma junt a la dels infants i a la dels nobles com Pere Cornel, Arnau de 

Lluna i Pedro d'Atrocillo, entre uns atres. En document firmat el 18 de juliol de 1240, el 

rei li va concedir el castell i la vila de Rebollet, lloc que més tart es convertiria en la 

Font d’En Carròs. 

Va intervindre en el siti de Xàtiva i va estar en la firma del tractat d'Almizra. Conquista 

Dénia en 1244 i es va encarregar de la defensa de Laguar i Xaló i del castell i vila de 

Pop en 1257.  

Mai va deixar d'estar al costat de Jaume I en els seus fets d'armes, al que acompanya en 

el sege de Múrcia, en 1266, i intervé en la reconciliació en l'infant Pere, en el que Jaume 

va tindre sérios conflictes en les postrimeries del seu regnat. 



 

Li va succeir el seu fill Francesc Carroz, almirant de la Corona d'Aragó, que lidera les 

accions marítimes en la conquista de Cerdenya i en la guerra contra Pisa. 

La conquista de Dénia. 

Cap a 1239, Zayyan, retirat en Dénia despuix de la derrota de Valéncia, s'entrevista en 

Jaume I en el castell de Bayren (Gandia), i li planteja la possibilitat d'obtindre Menorca 

en vassallage. Tracte que el monarca no acceptà.  

Les treues firmades en la rendició de Valéncia li concedien cinc anys de pau, pero 

Zayyan comença a perdre ajudes en el seu propi territori.  

En 1243 pert el control sobre Múrcia. Conforme alvancen les conquistes de Jaume I cap 

al sur, la caiguda de Dénia és qüestió de temps. El sege a Xàtiva, que s'inicia a principis 

de 1244, arrastra a les forces cristianes cap a atres territoris.    

A partir d'este moment, el relat de la conquista de Dénia conté una part de confabulació, 

que l'historiador Chabàs planteja en el seu llibre sobre l'història de la ciutat. Segons 

este, els eixèrcits de Carroz, decidits a fer-se en el control de la població, es varen 

assentar en un tossal propenc, establint el campament i construint una fortificació, el 

castell de Olimbroy, actualment desaparegut. 

Des d'esta posició, les tropes cristianes sitiaven Dénia i tractaven d'evitar l'arribada 

d'auxili per mar. No obstant, la resistència dels musulmans era tan sòlida que els intents 

d'assalt eren infructuosos, fent que el siti s'allargara per espai de mesos. I ací entra una 

part de llegenda. 

Els cronistes de l'época asseguren que Zayyan protegia a un cosí seu, de conducta 

luxuriosa, que acumulava gran número de ciutadans agraviats. Un d'estos va entrar en 

tractes en Carroz i li va indicar la manera d'ajudar-los a entrar en la ciutat.   

Aprofitant l'arribada d'una nit de poca lluna, a l'ampar de l'obscuritat, seria oberta des de 

dins la porta d'Oliva per a que poguera accedir una companyia de almogàvers. 

En l'intenció de despistar a l'enemic, Carroz va simular la retirada de les tropes i 

l'alçament del lloc. L'incredulitat de la població i la fatiga de mesos de sege provocà 

l'obertura de les portes de la ciutat i l'eixida dels seus ciutadans pel costat contrari des 

del que, en eixe moment, entraven en sigil les tropes cristianes.  

Alertats del perill, els moros fan front als inesperats invasors, pero no conseguixen 

impedir l'entrada del restant dels contingents cristians. 

Dénia és saquejada i els últims resistents, que es reclouen en la part més fortificada del 

castell, acaben rendint-se. Segons Chabàs va ser el 11 de maig de 1244, quedant Pedro 

Ximénez Carroz al comandament dels territoris conquistats. 

Roc Chabàs Associació 



Deniers per a recordar José Riera Vallalta 
  

 

José Riera Vallalta va ser un comerciant i almagaseniste 

de fustes. Fill de José Riera Quiles i Luisa Vallalta 

Tarentí. Naixcut en Dénia en 1838, es casà en Josefa 

Caselles Saubá, en la que va tindre quatre fills. 

Concessionari del llavador de la ciutat, situat en la 

partida del Saladar en 1878, utilisa les aigües que els 

barrancs de Santa Llúcia i Sant Joan feyen aplegar a dita 

zona.  
 

La seua serradora, situada en el carrer Diana, va ser 

acusada en vàries ocasions d'abocar residus contaminants 

dels motors a la séquia del Saladar, sent obligat ya en 

1878 per l'ajuntament a construir una séquia de tamany 

suficient per al desaiguador de les aigües sobrants, cosa que no va complir, puix en 

1923 ya fallit, la seua fàbrica seguia sent objecte de denúncies. 

 

La seua casa comercial aplegà a ser tan important que va contar en una sucursal en 

Valéncia. Les seues serreries en Dénia contaven en 22 serres a finals del sigle XIX. 

S’abastia de la fusta important-la directament de Galícia, França, Itàlia i el Bàltic. Fon 

cònsul de l'imperi alemà a principis del sigle XX. Va fallir el 19 de febrer de 1900. 
 

 Roc Chabàs Associació 

 

Llibre del Repartiment 
 

“Al temps que conquista el territori valencià, Jaume I 

comença a repartir-ho per a ser repoblat per cristians. El 

repoblament del Regne de Valéncia és hui perfectament 

conegut gràcies a la difusió del Llibre del Repartiment. Les 

donacions arreplegades s'inicien en 1237 i finalisen en 

1252. Durant els anys 1238, 1239, 1248 i 1249 és quan es 

produïx una major cantitat de donacions. Existixen dos 

tipos de repoblament: el senyorial i el real. El primer abunda en el nort de Castelló, sent 

menys important en el restant del regne, encara que es troba present tant en la costa com 

en l'interior; el segon tipo de repoblament és el real: el monarca es reserva per al seu 

repoblament els núcleus més importants: Peníscola, Borriana, Castelló, Sagunt, 

Valéncia, Alzira, Xàtiva, Dénia, Alcoy, Cocentaina, etc... Allí instalà colons; i cap 

d'estos repoblaments es realisà en gents provinents només d'Aragó, només de Catalunya 

o d'un atre lloc; aragonesos, catalans, navarresos, castellans, i d’uns atres territoris ultra 

pirinencs, són els qui s'assenten en el Regne de Valéncia, en predomini dels aragonesos 

sobre el restant”. 

 
Font: Antes y después de la conquista de Valencia, Fco. Lliso i Genovés (Valéncia, 1991) 

 



L'hotel Fornos de Dénia 

 

 
 

En l'any 1926, Daniel Felipo Mateo va obrir l'hotel Fornos en el principal carrer de 

Dénia, a on ya estaven instalats l'hotel Comercio i la fonda Contrí. El Fornos disponia 

de 30 habitacions i en Daniel Felipo al front continuà les seues activitats d’hostageria 

fins a l'any 1957. La vocació artística i lúdica, en el baix d'est edifici va començar quan 

encara es mantenía la citada activitat.  
 

En el bar del Fornos es realisà la primera exposició d'arts plàstiques que s’organisà en 

Dénia despuix de la Guerra Civil. La preparà la comissió fallera del districte Marítim i 

és va organisar per a les festes de la Santíssima Sanc, el 7 de juliol de 1948. També es 

varen celebrar concerts de l'Agrupació Artística Musical i es feren presentacions 

falleres. Anys més tart, es celebraren en el saló de l'hotel Fornos dos destacades 

exposicions: en 1958, dins de l'acte del tercer centenari del pare Pere, es presentà la 

mostra en 52 quadros del pintor denier Domingo Llorens i a l'any següent, per les festes 

de sant Roc, es reunix una mostra colectiva dels pintors, A. Bisquert, J. Catalá, R. 

Fernández, B. Mustieles, L.A. Ruano i A. Vicent. 

 

En adquirir l'edifici José Femenía Ivars, transformà la planta baixa que comunicava en 

un immoble del carrer Colón, instala allí la discoteca Diana. El local en una cabuda per 

a unes 300 persones disponia d'un chicotet escenari i gràcies a la generositat de José 

Femenía es varen realisar diverses activitats artístiques. El grup de teatre Llebeig 

representà, entre 1970 i 1975, Les velles difícils, Sabor a mel, La farsa de Pathelin i 

la comèdia de la guerra.  

 

El 9 de maig de 1971 se celebrà en este local la primera actuació de caràcter cultural 

valencianiste a càrrec del grup de Folk d’Alberic. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 



 

 

“La llegenda del gosset de Selene”, Dénia 

 

Conta la llegenda que, per motius no coneguts, Zeus, el més important deu del Panteó 

grec, visitava periòdicament la ciutat-estat de Hemeroskopeion (antic nom de l'actual 

Dénia, com ya hem vist, en ocasions anteriors) i s'alloja en el cim del Mongó. 

Estant en esta zona, va decidir baixar a primera hora del matí des del cim d'esta 

montanya a la zona de la costa nomenada Les Rotes.  

Estant en este lloc, va vore a la jove Selene embarcada en un jove i un dels seus gossos 

en una barca. Selene s'havia consagrat a la deesa Artemisia, protectora de la ciutat, i per 

a convertir-se en la seua sacerdotesa, l'aspirant s'havia oferit en cos i ànima a la deesa i 

havia promés conservar la seua virginitat i servir-li en el temple que tenia dedicat en 

Dénia. Zeus, davant la possibilitat de que Selene trencara el seu vot de castitat, va 

decidir provocar una tempestat per a castigar-la. 

 El resultat va ser que tant Selene i el seu amant es varen ofegar. L'únic supervivent va 

ser el gos que estava en ells en la barca. El «gosset», per l'amor que tenia a la seua ama, 

la va traure com va poder a la vora i, allí mateixa, al costat d'ella, va llançar l'últim 

sospir. Zeus, davant el gest del gos, va decidir eternisar-lo en roca, en el lloc a on es va 

produir el seu ardit. I allí està encara, en mig d'una menuda cala, el «gosset» de les 

Rotes.  

Roc Chabàs Associació 

 

 



CARRER HISTORIADOR CHABÀS 

 

L’Ajuntament de Valéncia dedicà el 4 d'agost de 1916 

un carrer a l'historiador i canonge archiver de la 

metropolitana de Valéncia, Dr. D. Roc Chabàs i Llorens 

(1844-1912).  

Chabàs des de molt jove es va dedicar a l'estudi de 

l'història en els archius, llegint en suma facilitat els 

documents més antics en els que va conseguir trobar moltes notícies ignorades que 

varen obrir nous horisons als que es dediquen a l'estudi i investigació dels assunts 

històrics. 

En 1891 va obtindre una canongia en la metropolitana de Valéncia gràcies a la qual va 

poder consagrar-se de ple a la catalogació de l'archiu metropolità. Va publicar baix la 

seua direcció la revista de Ciències històriques El Archivo (1888 – 1892 – 1893). Va 

ser croniste de la província d'Alacant, director del Centre de Cultura Valenciana. Va 

pertànyer a la Real Acadèmia de sant Carles de Valéncia i era membre corresponent de 

la Real Academia Española de la Historia i de les Reales Academias de Bellas Letras de 

Sevilla i Buenas Letras de Barcelona. 

En la plaça Crespins, a on havia vixcut, va ficar l'Ajuntament de Valéncia el 9 de 

novembre de 1926 una làpida conmemorativa, i en maig de 1929, se li va erigir un 

monument en els Jardins del Real. 

Roc Chabàs Associació 

 
 

El negoci de la lengua 
                                       

 

El valencià, la llengua, ha segut un tema 

recurrent en els nostres editorials; 

desgraciadament casi sempre com a 

protagonista de noticies desmoralisadores, 

quan no, com en esta ocasio, d’exabruptes, 

com el que se li ha atribuit en la prensa a 

Francis Puig, el germa del Molt Honorable, 

en el context d’unes investigacions a les seues 

empreses i les dels seus socis. Tot apunta a 

que havien montat una trama que es dedicava 

a captar contractes de manera fraudulenta en 

un pes notabilissim dels que eren destinats a la 

promocio del “valencia-no” i que 

especialment rebia a grapats de la Conselleria de Cultura, Educacio i Deport, 

ademes d’unes atres contractacions, conseguides tambe privilegiadament, 

d’organismes publics, la majoria ajuntaments governats pel partit de Ximo Puig. 



Les paraules de Francis Puig, obteses d’uns mensages creuats en un soci en tot est 

entramat, califiquen al personage i mostren lo molt que “s’estima” la llengua, pero 

nomes per lo util que li resultava per a enriquir-se de forma fraudulenta a base de 

campanyes publicitaries i de televisions que regentava. En una d’eixes conversacions 

diu lliteralment “aquí estoy con la mierda del valenciano”. Sense comentaris. 

La justicia dira si s’ha malversat, si ha hagut trafic d’influencies, falsetat documental, 

assignacions enganyoses...; per cert, delictes massa freqüents en la politica i en molts 

que dien anaven a regenerar-la i a ser eixemple de virtuts. 

 

Els mils d’euros d’estes campanyes i d’unes atres similars per desgracia no 

contribuixen al progrés de l’us del valencià ni al seu apreci; per contra, va perdent 

parlants, i en gran part gracies al model implantat, cosa de la que els talibans 

catalaneros no volen sentir parlar, pero es en lo que s’ha d’insistir: la causa principal 

de la desafeccio social es eixe llenguage artificial –el normalitzat– que es el model 

que s’ensenya en el sistema educatiu, s’usa en els mijos de comunicacio i el que es fa 

precis per a prosperar laboralment. 

 

De lo que tampoc es parla es de que pocs superen els nivells mes alts en les proves de 

la Junta Qualificadora, i, d’eixos nous “competents” aprovats, ben pocs usen en 

normalitat l’idioma en el que han demostrat estar capacitats. Perque, ¿quants d’ells 

canvien d’idioma? I diem canvien d’idioma perque els no valenciaparlants son els que 

en mes facilitat superen els examens, sent castigats per incompetents idiomatics els 

natius valenciaparlants.  

 

Estos, a base de memorisar la gramatica i els diccionaris, poden passar la part escrita, 

encara que siga en dificultat, pero cauen en l’oral perque, al mantindre una 

conversacio en un examinador, els resulta impossible soltar sobre la marcha les 

catalanades que els fan deprendre, sent lo mes facil que se’ls escape el valencià 

autentic depres dels llavis de sos pares, falta imperdonable que els costa el suspens. 

 

Continuant en el tema de la llengua, l’ultima iniciativa sorgida de l’imperialisme 

redentor –de la que dona noticia la prensa– es la serie de declaracions institucionals 

de diversos ajuntaments catalans i algun mallorqui en defensa de la “unitat de la 

llengua”; lo qual no tindria mes trascendencia si no hagueren segut dirigides a les 

Corts Valencianes. Es tracta d’una ingerencia rebujable que atenta a la sobirania 

valenciana pero, com sempre, no hi ha contestacio per part de les nostres institucions. 

Benevolament, en els texts –atenent a l’informacio de la prensa– tenen un gest de 

tolerancia a l’afirmar que aixo no ha de supondre “ningunear otras denominaciones 

existentes”. Damunt haurem d’estar-los agraïts. 

 

El tema, a pesar de tot, no sería tran preocupant si eixa campanya vinguera nomes 

d’ajuntaments no valencians –no podem, des d’aci, curar este cas d’histeria 

imperialista colectiva que patixen alguns en aquelles terres–, pero es mes greu que ad 

ella se sumen corporacions valencianes, com pareix ha ocorregut en el cas de 

l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna, i mes encara que la societat valenciana 

estiga tan anestesiada que ya ni se commoga davant d’esta sistematica traïcio al nostre 

idioma, a la nostra cultura i a la nostra identitat per part de les nostres elits politiques i 

culturals. 



 

Desgraciadament, el mercantilisme i els interessos politics que envolten a la llengua 

fa que tots parlen i se n’aprofiten d’ella a la seua conveniencia, pero cada vegada 

siguen menys els qui l’utilisen en la seua vida quotidiana. Ara be, al cap i a la fi lo 

que no conseguixen que se parle es eixe horrison seudodialecte oficial, lo qual es 

natural.  

 

La pena es que eixa desafeccio s’acaba estenent a la llengua valenciana autentica, 

donades les trabes que posen al seu coneiximent i us. 

 

L’esperança es troba en els mils de valencians conscients que no desmayen en la seua 

defensa i conreu. Enguany, com se menciona en un articul d’opinio de l’interior d’este 

numero, se complixen 40 anys de la firma de les Normes d’El Puig, normativa en la 

qual s’han publicat, i continuen publicant-se, un fum de llibres i revistes (com este 

modest bolleti, per eixemple), i que gogen d’una vitalitat que fa desesperar als qui 

voldrien fer desapareixer ya tota resistencia per a acabar de consumar els seus 

objectius imperialistes. 

 Que s’esperen assentats. 
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Antic Hospital 

Encara que originàriament pertanyia a 

l'Ajuntament de Dénia, un alcalde va 

decidir permutar est edifici en el 

terreny existent entre l'Iglésia de 

l'Assunció i l'edifici, per a construir 

en eixa zona un aparcament per als 

funcionaris. Des de llavors, esta 

construcció va passar a ser propietat 

de l'iglésia i ha albergat un hospital i 

actualment les classes de catequesis i 

confirmació, aixina com la sèu dels 

Juniors de la mateixa. 

A pesar de que els jardins estan molt cuidats ara, gràcies a un acort alcançat entre 

l'ajuntament i l'iglésia per a la seua obertura al públic, el halo de misteri que alberguen 

les seues històriques parets convertix ad esta construcció del centre de la ciutat en una 

de les més sobrecollidores del terme. 

Roc Chabàs Associació 

 



Desconcertats i apardalats (VI) 

El dr. Voro López (academic de la RACV) 

En un articul publicat en Las Provincias (22-

7-2020) nos recorda que el catalanisme ha 

intentat des de fa decades anular la 

personalitat valenciana. El conflicte fon 

especialment violent en la denominada 

‘Batalla de Valencia’ alla pels 80 del sigle 

passat: nom, llengua, Senyera, festes, 

himne..., tot lo que olguera a ‘fet diferencial’ 

s’havia d’eliminar o canviar. 

Arremata en un pronostic: “Si els valencians 

acabem parlant català, el domini llingüístic 

català donarà pas a un atre domini, un domini 

polític i econòmic a on Barcelona serà el 

centre de tots els «països catalans». Podem perdre la segona Batalla de Valéncia i pot 

ser que també la guerra si no passem a l’acció com férem en èxit fa anys”. Sería creible 

l’alegat si ignorarem l’importantissim paper que tingueren ell, uns quants academics 

mes i un bon grapat de personalitats ‘valencianistes’ quan firmaren el manifest defenent 

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

vespra de les eleccions autonomiques de 1998... en les quals, per unes centesimes (que 

li furtà un atre partit ‘valencianiste’ creat ad hoc per significats ‘valencianistes’), Unio 

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

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

reintroduccio innecessaria de l’accentuacio en 2003... algu dels destacats defensors ho 

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

reconeiximents...). 

Alguns partits politics 

En un articul precedent ya expliqui un poc la posicio del PP, que no deixa de ser una 

mostra del cinisme al que nos te aveats. No cal esperar ninguna reaccio del PSOE, ni de 

Podemos ni de Compromís (alineats en l’institucio i el seu catalanisme), i desconec si 

Ciudadanos ha comentat alguna cosa o si Vox (a banda d’equivocar-se en quína 

institucio ha de ser la normativa s’entera de res mes). 

En el microcosmos del valencianisme, un mon paralel, Accio Nacionalista Valenciana 

ha tret dos comunicats (19 i 21 de juliol de 2020) a on fonamentalment demana la 

derogacio de la llei i la supressio de l’institucio. 

Per la seua banda Poble (18-7-2020) tambe reclama la supressio de la AVLl i exigix la 

dimissio del conseller d’Educació, Vicent Marzà, i del president de la Generalitat, Ximo 

Puig. 

 

https://www.accionacionalistavalenciana.com/segon-comunicat-oficial-dacnv-secretaria-general


L’Institut d’Estudis Valencians 

Esta entitat es pronuncía (27-7-2020) contra el protocol firmat i recorda que “La llengua 

valenciana requerix una normativa que done resposta a les necessitats dels 

valenciaparlants, des del nostre punt de vista eixa normativa es la coneguda com les 

Normes d’El Puig, que continuant els treballs del filolec Lluïs Fullana, conjuga el parlar 

actual dels valenciaparlats i la rica tradicio de la lliteratura valenciana.” 

Igualment es ratifica en l’autonomia de la llengua valenciana i rebuja qualsevol 

intromissio dels poders factics catalans en la cultura o en l’economia valencianes. 

 

Imagens: Pixabay (Annalise Batista) 

Antoni Fontelles i Fontestad es Llicenciat en Teoria de la Comunicacio 

i Psicologia. Es professor i periodiste 

 

 

LA LLENGUA VALENCIANA (i III) 

  

A les investigacions d'estudiosos de reconegut prestigi dins dels estudis migevals, 

també arabistes, romanistes, etc., es pot afegir la següent relació de poetes i escritors 

valencians que sempre utilisaven la llengua valenciana en les seues creacions lliteràries. 

Deixant constància en els pròlecs o colofons de les seues obres: 



 - La Bíblia Parva de sant Pere Pasqual (naixcut en 1226 -ans de la conquista cristiana-

) és un dels documents més antics de la llengua valenciana. 

 - Arnau de Vilanova, mege i clerc, va escriure en llengua valenciana en el sigle XIII. 

Les seues obres són: Raonament d’Avinyo, De adventu Antichristi et fine mundi, 

Antidotarium entre unes atres. 

 - Sant Vicent Ferrer, sigle XIV, predicà sermons per tota Europa en llengua valenciana, 

en la qual fon entés per les gents de tots els territoris en els que practicà la seua oratòria, 

sempre en la seua llengua materna. 

 - Fra Bonifaci Ferrer, germà de sant Vicent Ferrer, sigle XIV, cartoixà, prior de 

la Cartoixa de Porta-Coeli en el Regne de Valéncia, va traduir la Bíblia de la llengua 

llatina a la valenciana. Existix un full d'esta Bíblia en l’Hispanic Society de New York, 

precisament el colofó en el que parla de que la traducció s'ha realisat en llengua 

valenciana. 

 - Sor Isabel de Villena, sigle XV, en el seu Vita Christi escrit en llengua valenciana. 

 - Joanot Martorell, en el seu Tirant lo Blanch, sigle XIV, escrit en llengua valenciana 

“per a que la nació d'a on soc natural es puga alegrar”. 

 - Jaume Roig, sigle XV, en el seu Llibre de les dones, llibre escrit en llengua 

valenciana, en el que plasma una série de consells per a les dònes de vida honrada. 

 - Jaume March, poeta del sigle XIV, en el seu primer còdic per a la poesia de llengua 

valenciana. 

 - Fra Antoni Canals, sigle XIV, en el seu Valeri Màxim extret del llatí en la nostra 

volguda llengua valenciana. 

 - Mossén Ausias March, sigle XV, escrigué les seues obres en un llenguage que respon 

a la realitat del valencià:  obres en vers, agrupades en càntics d'amor morals, espirituals 

i de mort. 

 - Joan Esteve, sigle XV, notari públic de la ciutat de Valéncia, autor de Liber 

elegantiarum. Ell mateix explica que la seua obra està escrita en llengua valenciana. 

Impresa en Venècia en 1489. 

 - Mossén Jaume Roig de Corella, Jordi de Sant Jordi, Bernat Fenollar, Joan Escrivà, 

Lluís de Fenollet, Bernardí Valmanya, Miquel Pérez i molts atres més que sempre varen 

escriure en llengua valenciana.  

Ells varen conformar lo que es coneix com el Sigle d'Or de les Lletres Valencianes, el 

primer sigle d'or de la península ibèrica, en el primer llibre lliterari imprés en Espanya 

que ho va ser en Valéncia en l'any 1474 Les trobes en lahors de la Verge Maria. 

 - Francesc Eiximenis, un català que va deprendre la llengua valenciana en Valéncia, 

sigle XIV. 



En fi, i com a colofó, podem indicar que la llengua valenciana té identitat pròpia, 

totalment diferent i diferenciada del català, per a permetre's la seua gramàtica i 

diccionari propis. 

El Poble valencià solament reconeix com a pròpia la seua llengua materna valenciana. 

Llengua que es rig per una normativa pròpia, la coneguda com les Normes d’El Puig 

realisada per la Secció de la Llengua i Lliteratura, Real Acadèmia de Cultura 

Valenciana, entitat que té més de cent anys d'existència i que goja de gran predicament 

entre els valencians. 

Per raons polítiques es produïx en la nostra Comunitat Valenciana una guerra 

llingüística. Els poders polítics pels seus interessos particulars pretenen que Valéncia, la 

Comunitat Valenciana, adopte la normalisació de l'idioma català; i per part de 

Catalunya s'estan invertint cantitats molt considerables de diners públics per a conseguir 

la “unitat de les llengües valenciana i catalana”, sobre la base de que si “parlem la 

mateixa llengua, som el mateix poble” frase que recorda unes atres situacions de molt 

trist recort com la de “si parlem alemà som alemans”. 

Per això, els que defenem la valencianitat del nostre idioma nos trobem sumits en una 

lluita contra els poders públics, universitaris i mijos de comunicació, com la televisió 

autonòmica valenciana, per a conseguir que els interessos polítics no acaben en la 

nostra més preciosa senya d'identitat, la LLENGUA VALENCIANA. 

Roc Chabàs Associació 

 

ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (I) 
 

Iglésies mossàraps. 

 

De dia en dia aumenta la curiositat 

per la desburgació de l'importància i 

modo de ser d'aquells cristians, que 

entre els musulmans varen quedar 

despuix de la conquista de Tarik i 

Muza. Es dia pels historiadors, com 

a veritat inconclusa, que els àraps 

avassallaren tota Espanya en molt 

poquet de temps i que varen obligar 

a tots els seus habitants a elegir 

entre abjurar de la seua religió i 

acceptar el Corà, o emigrar a 

Astúries. Segons estos escritors, els pocs cristians, mereixedors d'este nom, que 

voluntàriament varen preferir abandonar les seues llars, varen aclamar per rei a Pelayo, i 

varen començar a resistir a l'audaç moro en Covadonga. A penes nos indiquen, en 

avant, l'existència de cristians en Córdova i en Toledo. 

 



Per fortuna va obrint-se pas la veritat i posant-se les coses en el seu lloc, en les seues 

justes proporcions. Seria absurt creure que els millons d'habitants que existien en la 

Península en el temps de l'invasió, varen mudar en pocs anys la religió que, durant 

sigles, havien professat els seus pares. Planta tan arraïlada no és fàcil arrancar-la de 

quall i d'una sola tirada. Quanta major és la diferència que media entre la doctrina de 

Crist i la de Mahoma, tant més difícil es fa admetre com un fet històric este resultat, 

encara suponent totes les violències imaginables. Resulta, puix, que el sistema de 

conquista de la raça invasora ha segut desconegut dels historiadors a que nos referim 

anteriorment. Està posat ya en clar per diligents investigadors, que els àraps, seguint en 

açò les prescripcions del Corà, varen adoptar una política més humana que l'atribuïda 

fins ara als seus conquistadors. Quan els cristians se'ls entregaven sense lluita, els 

deixaven les seues possessions pagant una moderada contribució. En cas contrari, la llei 

del vencedor declarava exonerats als vençuts, i gràcies si, com parcers o arrendataris, 

continuaven cultivant les seues terres i heredades, pagant gravíssima contribució.  

De tot tribut es lliurava el que feya declaració de seguir la llei del Corà; pero desgraciat 

d'ell si tornava arrere, puix era castigada en la mort la seua apostasia. Els efectes 

resultants d'esta conducta eren per al poble cristià la servitut i el martiri.  

L’omnipotència del vencedor era l'opressió per al vençut, que tenia que acodir al mateix 

en defensa de les capitulacions.  

 

Gràcies a que els estrangers eren pocs i els naturals numerosos, i que, per tant, estos 

s'imponien pel número, conseguint en això fer respectar, encara que no sempre, la fe 

jurada. L'ambició dels emirs, desijosos de conquistes més allá dels Pirineus, i forçats 

ademés a gastar moltes de les seues forces en consolidar la seua dominació en la 

península, va ser la causa de que, per espai de llarcs anys, aplicaren una política de 

tolerància, de que es varen valdre aixina mateix en Orient i en Àfrica. Com a 

conseqüència, el cult cristià, per regla general, va ser respectat.  

 

Quan els àraps varen conquistar la capital del regne visigòtic, Toledo, varen concedir al 

poble vençut sis iglésies per al servici dels cristians; en Córdova varen fer lo mateix, 

encara que no falta qui crea que era allí major el número d'iglésies de que gojaven els 

mossàraps; en Saragossa se'ls va deixar un temple en un barri junt al mur; en Mèrida 

l'iglésia de Santa Eulàlia, i ad este tenor en Màlaga i en unes atres ciutats. La jerarquia 

eclesiàstica es va conservar llarc temps en els metropolitans de Toledo, Sevilla i Mèrida 

i en els bisbes de Córdova, Màlaga, Ástigis, Acci, Eliberis i uns atres; en les històries 

anteriors al sigle XI, cíten en freqüència refloriments de monasteris en terra musulmana, 

particularment en les serres de Córdova. Tot açò manifesta que no es va arrancar tan de 

quall com se suponia l'arbre de la fe cristiana. 

 

En el tractat del 713 otorgat per Abdelacis en Oriola, veem que es deixa a Teodomir 

tota la seua autoritat i que queden les coses en el mateix ser i estat que abans de la 

conquista, en solament el reconeiximent del que podríem cridar feu i la contribució 

corresponent. I farem notar de pas, que les traduccions que porten Conde, Lafuente i 

uns atres, discrepen notablement de la que hem donat en el lloc citat, i creem fidel i 

exacta. «Durant quarenta i dos anys, diu el Sr. Fernández Guerra, ni tan sols es va 

afluixar el menor dels benèfics llaços en esta capitulació de Teodomir, segons afirma 

Isidoro Pacence (754); més be, per benignitat dels califes, es vorà templada la durea del 

pactat tribut... I ¿qué va succeir despuix?...  



Solament podem assegurar que a principis del sigle IX, havia deixat d'existir el regne 

catòlic i independent de Teodomir, sense dubte per la apostasia de moltes famílies 

ambicioses de càrrecs públics... Cap a l'any 814 apareix allí el Cadí». 

 

Fins als temps si més no d’Hixem, segon califa cordovés, varen gojar els cristians 

espanyols d'alguna independència religiosa i fins a civil. Eren governats pel comte de la 

seua nació, descendent de l'antiga noblea, i cristians eren el censor o juge, l'arrendador 

dels tributs i el tesorer.  

 

En les cerimònies externes del cult es toleraven les campanes i fins a la creu alçada en 

els sepelis. El rigor de la repressió es guardava per a castigar en assots al públic blasfem 

de Mahoma. Quan, despuix, el califat va anar consolidant-se i la apostasia tenen, les 

mesures d'opressió es varen multiplicar per a forçar als cristians a acceptar el Corà. Es 

va començar per prohibir l'us de la llengua llatina i es va manar assistir a les escoles 

aràbigues als chiquets dels cristians. Varen protegir els califes les discòrdies religioses 

entre estos i varen fomentar els cismes; pero varen passar sigles, i la llavor cristiana 

encara rebrotava. 
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Els nostres personages valencians 
 

ANTONI MONTÓN CORTS (ANTONIO CORTIS) 

(Dénia, 1891 - Valéncia ciutat, 1952) 

Commemorem el 69 aniversari de la seua mort 

Antonio Cortis, nom artístic d’Antoni 

Montón Corts, tingué un naiximent 

singular. Segons conta el seu biógraf, 

Francisco Vercher Grau, son pare, 

Antoni Montón, sabater en Dénia, volia 

buscar millor fortuna i s’embarcà cap a 

Argèlia. La seua dòna, Vicenta Corts, i 

el fill, Joan Batiste, d’onze anys, 

l’acompanyaven. Als pocs dies d’arribar, 

el 4 d’agost de 1891, Antoni morí, 

decidint Vicenta, que se trobava en 

alvançat estat de gestació, tornar a casa. 

En l’ajuda econòmica d’uns veïns 

d’Altea, que li pagaren el passage, 

embarcà en el port d'Orà. Aquell mateix 

dia, 12 d'agost de 1891, en mig d’una tempestat en la mar, va nàixer Cortis, sent batejat 

en Altea i empadronat en Dénia. 



La mare hagué de posar-se a treballar d’aiguadera i netejant cases. Veent l’afició i el 

talent que Batiste i Tonet –com els coneixien en casa– tenien per a la música, procurà 

per la seua millor formació.  

Se traslladaren a Valéncia ciutat quan Cortis tenia cinc anys. Tres anys més tart anaren 

a Madrit, a on acodiria a l’escola i al conservatori a dependre solfeig; era un excelent 

alumne, destacant en el violí. Provablement fon ací, cantant en el cor de chiquets del 

Teatre Real, a on sorgiria en ell el desig de ser tenor. En 1909 van a Barcelona, a on el 

seu germà, gran músic també, és baríton.  

Allí Cortis completa els estudis de violí i inicia els d’Harmonia i de Composició. La 

seua magnífica formació fon un valor que li permeté alcançar la gran perfecció formal 

del seu cant. 

Comença la seua carrera cantant papers de comprimari en el Liceu de Barcelona i en el 

Teatre Real de Madrit, pero és en 1916 quan debuta com a tenor primer en el Teatre 

Espanyol de Barcelona, en el paper de Cavaradossi de Tosca de Puccini. Poc despuix 

cantarà en Carmen i Cavalleria Rusticana en el Teatre Principal de Valéncia. Eix any se 

casa, en la basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, en Carmen Arnau. 

L’any 1917 firma en el Teatre Real de Madrit i el mateix any Enrico Caruso el contracta 

per a la seua companyia, visitant Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo... Durant este 

viage naix en Barcelona la seua primera filla, Carmen.  

En 1919 se trasllada a Itàlia. Aplega a Milà i s’instala en la Pensió de Gina Bonini, al 

costat del teatre de la Scala, a on acodien els nous cantants degut als contactes que tenia 

l’ama. Cortis cantarà en Nàpols, Salerno, Bari i, finalment, en el Costanzi de Roma, a 

on firmà un contracte de tres anys. La gerent, la ex soprano Emma Carelli, li prendrà 

afecte i l’ajudarà en la seua estada en Itàlia.  

En 1921 cantà en el Teatre Real d'Estocolm; prop, en el Grand Hotel a on s'hostajava, 

en el seu honor onejà la bandera d’Espanya.  

Cortis es l’únic tenor que ha eixit a muscles de l’òpera; fon en 1924, en el Teatre 

Nacional de La Havana, pel seu paper de Cavaradossi. Se trobava entre el públic el 

director d’orquesta del Civic Opera House de Chicago, Giorgio Polacco, que oferí al 

valencià un contracte per a la temporada 1924-25. Fins a huit temporades consecutives 

se mantingué el víncul. A l’estrena de les òperes en Chicago seguia una gira pel país. 

Boston, Filadelfia, Baltimore, Washington, Pittsburgh, Cincinnati, San Francisco, Los 

Angeles o Dallas admiraren el talent de Cortis. Ha alcançat el cim del seu èxit. El 

Chicago Daily News el presenta com el “tenor espanyol reconegut com a rival de la veu 

de Caruso”.  

El contracte en Chicago l’ocupava onze semanes i mija a l’any, per lo que continuà 

cantant i incrementant el seu renom en Suramèrica i Europa. També és l’época en la que 

deixa registrada la seua magnífica veu: més de xixanta gravacions d’òpera en 

companyies discogràfiques com ParloPhone de Berlín o La Voce del Padrone de Milà. 



A destacar les 19 cares discogràfiques d’esta última (editades hui en CD pel sagell 

Lebendige Vergangenheit).  

És en esta época, 1928, quan naix Dolores (Lolita), la segona filla. 

A pesar de tanta activitat, passava en algunes ocasions per Alger per a visitar la tomba 

de son pare, i reservava el més de juliol per a tornar a Dénia a visitar a sa mare en Villa 

Carmen –també coneguda com la Campanera–, la vivenda que li havia construït en 

Campús, en les faldes del Mongó. Ell i el germà cantaven en les festes de la Santíssima 

Sanc i alguns anys participaren en recitals benèfics per a l’hospital de Dénia. També era 

assidu dels programes musicals de la Fira de Juliol de Valéncia.  

Dénia, orgullosa i agraïda, en 1922 nomenà a Antoni i Batiste fills predilectes de la 

localitat, i en agost de 1926 la plaça Redona, a on la seua mare havia treballat 

d’aiguadera, fon rebatejada com a plaça del Tenor Cortis.  

El “crack” del 29 i la conseqüent Gran Depressió no afectà al principi massa a la seua 

carrera, continuant les actuacions en els millors escenaris; ademés dels ya nomenats, 

cap mencionar Santiago de Chile, Verona, Turín, Montecarlo o el Covent Garden de 

Londres.  

Estava domiciliat en Milà pero, per precaució davant dels rumors de guerra entre Itàlia i 

Etiopia, decidix tornar a Espanya. Fon fugir del fòc i caure en les brases. En principi 

pensava instalar-se en Valéncia ciutat, pero la tensa situació política del moment li 

aconsellà retirar-se a Dénia. Durant la Guerra Civil cantarà en el Liceu de Barcelona, en 

el Principal de Valéncia o en el Calderón de Madrit, entre uns atres llocs. A l’acabar la 

guerra hagué d’obrir una escola de cant en el Cap i Casal ya que li havien requisat la 

seua fortuna. Marginat per la Dictadura degut a la seua llealtat republicana, la beguda 

fon el refugi que trobà per soportar este trist panorama.  

En 1950, en un concert benèfic en Saragossa, feu la seua última actuació, i, com la 

primera, representant en la seua prodigiosa veu l’òpera Tosca, de Puccini.  

Morí en Valéncia el dos d’abril de 1952.  

 

 
 

Pedro Fuentes Caballero i Josep Peiró Bertomeu 

(Dénia-Valéncia, 21 decembre de 2019) 

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

Valencianista.  

 

 



 

LA CORONA D'ARAGÓ. CONTRA LA 

MANIPULACIÓ DE L'HISTÒRIA D'ARAGÓ I 

CATALUNYA 

 
 

L'Història és una matèria propícia per a la manipulació. En este sentit, el cas de 

l'història de la Corona d'Aragó és paradigmàtic. A mitan del sigle XIX un moviment 

cultural, i polític, naixcut en Barcelona i denominat “la Renaixença” es va empenyorar 

en canviar l'història a pur de alterar definicions i d'imaginar símbols i espais que jamai 

varen existir. 

En el seu desvario historiogràfic, alguns erudits d'eixe moviment varen començar a 

falcar conceptes que mai varen existir com “la Corona catalana-aragonesa”, “els 

comtes-reis”, “els reis-comtes”, “els reis de Catalunya”, la “Confederació catalana-

aragonesa” i unes atres denominacions falses, d'eixe mateix estil, que va culminar en la 

peregrina ya històrica denominació, ya en el sigle XX, de “Els Països Catalans” per a 

definir un inexistent territori "històric" comú en el que s'incloïen les actuals Catalunya, 

Roselló, Cerdenya, les comarques orientals d'Aragó, la Comunitat Valenciana i les Illes 

Balears. 

Proyectant idees polítiques nacionalistes del present en el passat, es va alterar l'ordinal 

dinàstic dels reis d'Aragó, de modo que Alfonso II el Cast va passar a ser Alfons I i 

Pedro II el catòlic, Pere I de Catalunya; i aixina seguixen sent denominats estos 

sobirans en els fichers de l'Archiu de la Corona d'Aragó i en les denominacions d'alguns 

polítics ultranacionalistes catalans. 

La nomenada Corona d'Aragó va tindre el seu orige en una unió dinàstica basada en una 

aliança matrimonial, seguint el dret medieval successori navarrés i aragonés i el dret 

canònic. La Corona d'Aragó no es va cridar aixina des del principi. En el sigle XII ni els 

reis d'Aragó ni els comtes de Barcelona tenien com a distinció del seu ranc una 

"corona". El primer d'ells en ser coronat va ser Pedro II, i ho va fer en Roma en 1204 de 

mans (o millor de peus, segons una llegenda) del papa Inocenci III. Per a ser rei llegítim 

d'Aragó era necessari haver naixcut de matrimoni canònic, jurar els furs d'Aragó, i 

després els de els demés territoris de la Corona, i ser coronat en la catedral de la Sèu de 

Saragossa. 



 

Des de 1068 els reis d'Aragó eren vassalls de la Santa Sèu, i per tant devien jurament 

d'homenage als papes. Per això, la monarquia aragonesa va adoptar els seus colors 

heràldics, el roig i el groc, copiant els dels seus senyors feudals, el papat, puix eixos 

eren els que usaven els pontífexos en l'Edat Mija. 

La Corona d'Aragó es va sostindre en els seus sobirans i en la continuïtat del seu 

llinage, i això a pesar de que els tres primers, Alfonso II, Pedro II i Jaume I varen 

accedir al tro en minoria d'Edat, en algunes dificultats. 

 

Els Estats fundacionals de la nomenada Corona d'Aragó varen ser el regne d'Aragó (en 

la reina Petronila) i el comtat de Barcelona (en el comte Ramon Berenguer IV, que 

també ho era ademés d'Ausona, Cerdenya, Besalú i Girona). Pero no d’Urgell, per 

eixemple. Des de 1137 es varen anar sumant uns atres territoris; en alguns casos per 

incorporació pacífica, com el marquesat de Provença o els comtats de Pallars i Urgell; 

en uns atres per conquista als musulmans, com les terres de Lleida, Fraga, Tortosa, 

Terol, el regne de Mallorca, el de Valéncia o el senyoriu d'Albarrasí; i en uns atres 

durant el procés d'expansió mediterrànea, com els regnes de Sicília, Cerdenya, Nàpols o 

els ducats d'Atenes i Neopàtria en Grècia. 

Estos sobirans mai es titularen “reis de la Corona d'Aragó”, sino que ho varen fer en 

tots i cada u dels seus títuls privatius. Aixina, Petronila va ser reina d'Aragó, com a 

hereua de Ramiro II, i comtesa de Barcelona, pel seu matrimoni en Ramon Berenguer 

IV, que va ser príncip d'Aragó i comte de Barcelona; Alfonso II va ser rei d'Aragó, 

comte de Barcelona i marqués de Provença; Jaume I, rei d'Aragó, rei de Valéncia, rei de 

Mallorca, comte de Barcelona i senyor de Montpeller; i Pedro IV rei d'Aragó, rei de 

Valéncia, rei de Mallorca, comte de Barcelona i duc d'Atenes i Neopàtria, i fins i tot rei 

de Jerusalem, entre uns atres títuls. I quan s'abreviaven els títuls i només es colocava un, 

sempre prevalia el més antic i important en l'orde protocolari: rei d'Aragó. 



 

Despuix, els sobirans de la Corona mai es titularen com a “reis o comtes de Catalunya”, 

puix encara que des de fins del sigle XII ya apareix la toponímia "Catalunya", l'idea 

d'un territori anomenat Catalunya, d'extensió similar a l'actual Comunitat Autònoma 

espanyola del mateix nom, que englobara a la majoria dels comtats cristians 

medievalistes del noroest hispà, i a les terres de Lleida, Tarragona i Tortosa no es va 

concretar fins al regnat de Jaume I, ya en el sigle XIII, quan varen començar a definir-se 

les fronteres polítiques entre els regnes i Estats d'Aragó, Catalunya i Valéncia, que no 

varen quedar perfilades definitivament fins a ben entrat el sigle XIV. 

Dins de l'unitat dinàstica de la Corona d'Aragó, cada u dels Estats que la varen integrar 

va mantindre les seues institucions polítiques, la seua autonomia fiscal, la seua llengua, 

els seus drets, les seues costums, les seues normes cíviques, la seua moneda, el seu 

sistema de mesures i la seua cultura fins als Decrets de Nova Planta imposts per la 

dinastia del Borbó al començament del sigle XVIII. La Corona d'Aragó va ser un 

eixemple de convivència i tolerància que, en la seua pròpia història, pot deixar no 

poques ensenyances a l'Espanya i a l'Europa contemporànees. 

Llamentablement, ultranacionalistes indocumentats o tergiversadors estan empenyorats 

en falsificar esta història. 

José Luis Corral Lafuente  

Professor d'Història i escritor. Llicenciat en Filosofia i Lletres 

 

Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana 

 

"Recentment, en el sigle XIX, quan va esclatar la 

Renaixença lliterària de la llengua valenciana en 

Valéncia, i la de la llengua dels catalans en Barcelona, 

comproven que els primers renaixentistes que utilisaren 

la denominació de llemosí o llengua llemosina foren els 

catalans, no els valencians. Aixina demostraven els 

catalans la resistència que han manifestat sempre per a 

nomenar valenciana la llengua clàssica que ells no tenen 

i que ha influït i millorat el seu parlar." 

 

Font: Pomell de valencianitat (Alacant, 1987). Josep 

Boronat Gisbert.  

 

Josep Boronat Gisbert (Alcoy, 1922-Valéncia, 2002). 

Mestre i Llicenciat en Filosofia i Lletres i en Ciències Químiques. 

Nostra dolça Llengua Valenciana 
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