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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.  

 

 

La fàbrica del “Portland” de Dénia 

 

En temps de la dictadura de Primo de Rivera, don Juan Cosmelli, va adquirir 

terrenys en l'ala nort del Mongó, donada la riquea i calitat en matèries calcàrees, 

de la zona, en el marc d’un proyecte que pretenia constituir una societat anònima, 

la que seria Ciment Portland de Dénia, pero dit proyecte no va aplegar a 

concretar-se per múltiples problemes de caràcter jurídic. Pero a mitat dels anys 50 

es va construir en Dénia la fàbrica de ciment blanc CEMESA (Cementos del 

Mediterráneo, S. A.), en una activitat i producció molt elevada. 

La producció es va iniciar en 1956, -just l'any de la tragèdia, de la que parlem més 

avant- en acabant de que l'any anterior es portara tot el material pel port de 

Dénia. La fàbrica s'abastia en fuel oil i electricitat i la maquinària era d'orige suec. 



La matèria prima s'extrea de l'ala septentrional del Mongó, de la partida coneguda com 

Coradénia; d’allí es varen aplegar a extraure sifres realment espectaculars. L'arena es 

portava del Molinell i despuix de les plages pròximes a la nostra ciutat en l'ajuda d'una 

potent draga, pero no obstant calia portar des d'Astúries un element tan important com 

el caolí (el caolí és un mineral pertanyent a la família de les argiles), que era 

indispensable per a la fabricació del pórlan. La fabricació del ciment exigia en primer 

lloc el preparat de les matèries primes, despuix es molien per a homogeneisar-les en una 

bassa, i més tart es coïa tot en el forn i en això s'obtenia el clínker, que passava a 

moldre's i del que s'extrea finalment el ciment.  El destí d’esta fabricació va ser 

nacional, tenint en conte la necessitat del ciment destinat a la construcció. En el temps 

va començar un llarc litigi en la deniense Hermandad Sindical de Labradores y 

Ganaderos, en el que s'objectava per part d'esta l'insalubritat i la polució que suponia 

per als cultius i per la proximitat al centre urbà de Dénia, i d'afegitó el dany per a 

l'image turística de la ciutat. El tribunal suprem els va donar la raó i se tanca en l'any 

1971, a pesar de les mides de millora migambiental de l'empresa en les dependències de 

la fàbrica. 

L'orige de la tragèdia en la fàbrica del pórlan 

En este relat hi ha que mencionar el tràgic accident que va ocórrer exactament a les 

quatre i quart de la vesprada del 22 de març de l'any 1956. Va ser ocasionat pel 

trencament d'una de les bastides que s'havia alçat per a colocar formigó en la volta d'una 

de les siges de la fàbrica, a una altura de 29 metros. Foren tres els treballadors que varen 

morir eixe dia, Antonio Carretón Serrano de 38 anys, Ramón Márquez Torres de 34 i 

Antonio Ronda Tur de 23. Est últim va morir al cap de mija hora, i els dos primers en 

l'acte. Dos treballadors més varen resultar greument ferits i foren traslladats en 

ambulància fins a Valéncia: Vicente Mut Puig de 39 anys que va morir a les 11 de la nit 

d'eixe mateix dia, i José Tent Martí de 28 anys que va morir a les sèt del matí del dia 

següent. 

 

El sepeli se celebrà a les cinc de la vesprada, del dissabte 24 de març, al que va assistir 

el bisbe auxiliar de Valéncia, el secretari provincial de Sindicats junt al secretari de la 

Delegació Provincial del Treball, i el secretari del Sindicat Provincial de la Construcció, 

en absència del delegat. 

També varen estar presents el Consell d'Administració de CEMESA, l’Excelentíssim 

Ajuntament de Dénia, el Magistrat decà de la Magistratura de treball de Valéncia i tot el 

poble de Dénia, en una mostra de solidaritat sense precedents. La bandera nacional 

onejà a mija asta com a mostra de dol, i es varen tancar els comerços de la ciutat i cap 

indústria va treballar. 

Va haver un atre mort, també per accident, Francisco Fuster Pelegrí va morir el 14 

d'octubre de 1955 en 43 anys, de professió encofrador que va ser traslladat a l'hospital 

de Dénia, dirigit per les monges, des d'a on el varen traslladar a Valéncia i allí muigué, 

el seu cos fon traslladat de nou a Dénia i li varen fer el sepeli en l'iglésia de Sant 

Antoni, al que assistiren els dirigents de la fàbrica.               

Roc Chabàs Associació 



  

ROC CHABÀS I LLORENS (Dénia, 1844-1912) 
 

Roc Chabàs present en la ciutat de Valencia  

La ciutat de Valencia honra la memoria 

de l’ilustre historiador i archiver al 

menys en tres elements que nos el 

recorden. El canonge Roc Chabàs, 

naixcut en Dénia en 1844, te dedicat un 

carrer, una lapida en la casa que habità i 

un monument en els Jardins del Real (els 

Vivers). El carrer es una curta via 

rotulada per acort municipal, en el nom 

de “Historiador Chabàs”, l’any 1916, la 

qual va des del carrer de l’Unió a la plaça 

de Crespins a on tenía el seu domicili.  

Està situada molt propet de la plaça de la Mare de Deu i del palau dels Borja (o 

Benicarlo), actual seu de les Corts Valencianes. 

La lapida, obra de l’escultor Aixa, s’instalà en 1918 en el numero 4 de la plaça de 

Crespins, en la que fon la seua residencia en la capital valenciana. Fon una iniciativa 

municipal i la Comissio de Monuments de l’Ajuntament de Valencia s’encarregà de 

totes les gestions. 

Per ultim el monument, erigit en els jardins de 

Vivers, es un bust fet en pedra obra de l’escultor 

José Arnal, està dispost sobre una columna en la 

que hi ha integrades tres figures femenines, “tres 

vestals”, que son alegories lliteraries.  

Tant de la colocacio de la lapida com de 

l’inauguracio del monument la prensa de l’epoca 

s’ocupà donant complida informacio, i tant en un 

acte com en l’atre participà la Corporacio municipal valenciana, familiars i un selecte 

public que admirava l’obra de qui fon l’archiver de la Catedral de Valencia. D’estes dos 

croniques fem els respectius extractes per a completar esta informacio: 

Respecte de l’inauguracio de la lapida en la plaça de Crespins, 1, podem llegir en Las 

Provincias (1-6-1918) lo següent: 

“Patrocinados por el Ayuntamiento, se celebraron ayer, muy solemnemente, los actos 

de descubrir las lápidas dedicadas al ilustre historiador Roque Chabás y al inspiradísimo 

poeta Ausias March. 

 



 

A las cinco y media de la tarde salió de 

las Casas Consistoriales la comitiva, 

cuya marcha abría una sección 

montada de la Guardia municipal, y de 

la que formaban parte, con banderas y 

estandartes, comisiones del gremio de 

carpinteros, Orfeón de la Vega, 

Agrupació Escolar Valencianista, 

Escuelas de Artesanos y Lo Rat-Penat, 

y distinguidas personas, entre las que 

recordamos á los canónigos señores 

Sanchis Sivera y Olmos, Barberá (don 

Faustino), Pérez Lucia, Castillo y 

Porta, barón de Alcahalí, Llorente 

Falcó, Almarche, Pedrer, Martí 

Grajales, Beneito, Rubió y Lluch, y 

representación de la Juventud 

Valencianista, en la que vimos á los 

señores García Conejos, Villalonga, 

Martínez Sabater, Thous (don Maximiliano) y Ferrandis.  

 

Seguían los maceros, precediendo á los concejales señores Cuñat, Martínez Aloy y 

Carreres, y á quienes acompañaban el secretario de la Corporación municipal señor 

Jiménez Valdivieso, y á continuación iba la presidencia, formada por el capitán general 

señor Tovar, el rector de la Universidad doctor Pastor, el teniente de alcalde don Juan 

Bort, en representación del alcalde señor Valentín, que se halla enfermo, y los señores 

Chabás (don Vicente y don José), sobrinos del historiador del mismo apellido. Cerraba 

la comitiva la Banda Municipal. 

 

La comitiva se dirigió primero á la plaza de Crespins, donde se halla la casa en que 

vivió el historiador Chabás los últimos años de su vida donde reunía en días 

determinados de la semana una tertulia de historiadores y amantes de nuestras pasadas 

glorias, en las que se conservaba vivo el fuego del amor hacia nuestra querida región, 

siempre bajo la presidencia de aquel venerable sacerdote, enemigo de toda vanidad y 

que ostentando como lema de su trabajo “poch á poch”, dedicó toda su vida, con 

paciencia benedictina y un amor regional intensísimo, al estudio de nuestra historia, sin 

esperar nunca el apoyo de ningún organismo oficial, y poniendo á contribución de su 

patriótica empresa su modesto peculio, con la publicación de obras de tan sólida valía 

como su revista El Archivo, uno de los monumentos históricos de nuestra cultura 

moderna, y llevando á cabo labor tan meritísima, como la ordenación del archivo de la 

Catedral. 

 



 

El teniente de alcalde señor Bort, leído que fue por el secretario del Ayuntamiento señor 

Jiménez Valdivieso el acuerdo de dicha Corporación, y después de descubrirse la 

lápida, desde la tribuna construida para el acto pronunció un elocuente discurso, 

diciendo que se consideraba honradísimo de llevar la representación de la ciudad en un 

acto como aquel en el que se tributaba justo homenaje de admiración á un valenciano 

tan ilustre, que pudiendo haber alcanzado elevadísimos puestos oficiales por su talento 

y laboriosidad, prefirió vivir retirado en constante trato con los papeles de nuestros 

archivos y laborando por hacer resaltar la historia gloriosísima de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una salva de aplausos muy entusiastas, premió las frases oportunas del señor Bort. Los 

señores Chabás y Bordehore, sobrinos del historiador abrazaron, muy emocionados al 

señor Bort, entre aplausos de la multitud. Terminó el acto ejecutando la Banda el 

Himno de la Exposición”. 

 

Respecte del monument, podem senyalar que l’idea d’erigir-lo parti de Teodor 

Llorente Falcó, director de Las Provincias, diari que gestionà la campanya de donatius 

per a sufragar-lo. Tambe s’ocupà de fer l’encarrec de l’obra a un escultor i de gestionar 

la donacio a la ciutat.  

El monument s’inaugurà el 18 de maig de 1929, acte al que assisti una representacio de 

la  Corporacio municipal, al front l’alcalde, el marqués de Sotelo, Carlos Sousa Álvarez, 

i el tinent d’alcalde i nebot carnal de Roc Chabàs, Vicente Chabàs. El dos prendrien la 

paraula despuix de l’intervencio de Llorente Falcó per a agrair aquell homenage, en el 

que el director de Las Povincias senyalava l’importancia de Roc Chabàs, destacant les 

diferents facetes de la seua personalitat, especialment l’investigadora, aixina com fent 

una crida a fer justicia a molts atres personages valencians destacats a lo llarc de 

l’Historia; finalisava la seua intervencio fent entrega a la ciutat d’este monument. 

Del diari Las Provincias (19-5-1929) transcrivim part de la cronica: 



 

“A la hora anunciada se celebró ayer el acto 

inaugural del monumento erigido en los 

Jardines del Real al insigne historiador don 

Roque Chabás. A este justísimo homenaje 

concurrieron, además de una comisión del 

Ayuntamiento, presidida por el alcalde señor 

marqués de Sotelo, de algunos familiares del 

historiador, y entre ellos el teniente de alcalde 

don Vicente Chabás y sus hermanos don José y don Andrés, nutrida representación del 

cabildo de la catedral y de la Redacción de LAS PROVINCIAS, don José Sanchis Sivera, 

discípulo predilecto de don Roque, el escultor Pepe Arnal, autor del monumento, don 

Vicente Vives Liern, con un grupo de amantes de nuestras investigaciones históricas, 

antiguos amigos del señor Chabás, periodistas, artistas y numeroso público.” 

“El escultor señor Arnal, que como hemos dicho asistía a la solemnidad descrita, fue 

muy felicitado por su obra artística, tanto más de celebrar, cuanto que sin conocer al 

eximio historiador ha conseguido darle gran parecido.  

Además la composición del pedestal es un verdadero acierto, viéndose en él 

severamente trazadas varias figuras simbólicas. El monumento es todo de piedra y mide 

unos tres metros, viéndose sobre elevado pedestal el busto del historiador.” 

 

L’informacio en el periodic es mes extensa i en algun moment valdra la pena reproduir-

la integrament. Arreplega part dels discursos que pronunciaren el director del diari, 

l’alcalde i el tinent d’alcalde en nom de la familia. 

 

Juli Moreno i Moreno. Mestre i llicenciat en Història 

Valencia, 28 de febrer de 2021 

 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 

 
Juliol 2000. 

El carrer Patricio Ferrándiz. M'entra una 

mala llet en recordar esta fotografia... 

Per lo manco han tingut la delicadea de 

posar una chocolateria per a endolcir la 

moral. 

En canvi el nom comercial "VALOR", puix 

això. 

Juan Vallalta “Gatho” 

 



Grup de teatre Denier any 1942 teatre circ de Dénia 

 

Doble funció d’aficionats locals en el Saló Modern (1944) 

Hem de parlar d’una funció representada el 30 de decembre de l’any 1942, “¡Qué solo 

me dejas!”, aparegué certa inexactitut en el repartiment -coses de la tècnica moderna-, 

que volem salvar ara utilisant allò que se diu la fe d’errates. En el permís del donyet de 

la redacció, deixem clara la qüestió; els personages Minguez i Don Jenaro foren 

interpretats per Roberto Roselló; i el de Don Gundemaro, per Luis Català. Rectificar, a 

vegades, és de sabis. 

I continuem. El 3 de febrer de 1944, en el Saló Modern, els aficionats locals, oferiren 

una funció a benefici dels familiars de les víctimes d’un accident marítim ocorregut a 

primeries d’aquell any, a on trobaren la mort quatre mariners. Representaren la 

comèdia dramàtica en tres actes, original de Pedro Muñoz Seca, titulada “La razón de la 

locura”, en el següent repartiment: María Teresa: Rosita Oltra. Jesusa: Paquita Morera. 

Luisa: Juanita Giménez. Carlotilla: María Giménez. Rosita: Antonia Roselló. Bernardo: 

Antonio Pons. D. Damián: Luís Berenguer. Espinosa: Antonio Ortiz. Doctor Montalvo: 

José Cirugeda. Arjona: Francisco Moncho, Picazo: José Guardiola. Juan: Daniel Román 

Garcia. Genaro: José Guardiola. Apuntador: Francisco Torres. Transpunt: José 

Mengual. 

Despuix representaren el joguet còmic de José María Alba i Luis Juan Alcaraz, titulat: 

“La Conferencia”. En el repartiment: Paula: Juanita Giménez. Juan: Vicente Verdú. Un 

telefoniste: Luis Berenguer; l’aguasil: Juan Moreno; l’apuntador: Miquel Vicens i 

transpunt: José Mengual. 

La funció acabà en l’intervenció de “Denia y su orquesta”, i en la d’uns atres aficionats, 

com Antonio Hostalrich en una divertida imitació de “Cantinflas”. 

 Paco Moreno 



L'estudi fotogràfic Marsal de Dénia 

José Marsal Caballero (Dénia 1881-1960) 

fundador de la saga dels fotógrafs Marsal, va 

nàixer en el carrer la Mar, i va treballar en 

esta casa, que tenia en els baixos del taller de 

Cangros i la tenda de teles d'Ignacio Vila. 

L'edifici va ser construït per Ramón Marsal, 

un bon comerciant de la pansa i pare de José. 

Un revés en els negocis va portar dificultats 

econòmiques a la família i la casa passa a ser 

propietat del banc, encara que els Marsal 

varen continuar vivint en l'edifici. 

En la primera planta d'esta casa realisava 

José Marsal la seua activitat com a fotógraf 

per l'any 1897. Tenia un modest estudi en 

entrada de llum natural que es regulava i 

dirigia per mig de l'obertura o tancament 

d'unes cortines, que conseguien diferents 

graus d'obscuritat. 

Completaven l'equip en estos primers temps 

una màquina de retratar Guerry de 24 x 30 i 

per als reportages una atra de 13 x 18. Marsal va fotografiar a personages de la vida 

quotidiana de la Dénia de principis del sigle XX. Per 1920, es modernisa i amplia 

estudis en noves dependències interiors dotades en flas de magnesi. 

En 1930 treballa en l'estudi en una Globus de 24 x 30, i per als reportages en una 

Contess Nettel de 9 x 12. Respecte d’unes atres activitats José Marsal Caballero, va 

obtindre en 1933 la concessió de l’EAJ 45 Radio Dénia d'ona mija i d'una llongitut de 

200 metros, sent esta casa del carrer la Mar la sèu de la primera emissora de Radio 

Dénia. En l'inauguració va cantar el tenor Toni Cortis i unes atres figures del cant, es 

varen instalar altaveus en l'Avinguda del Port, sent la primera locutora María Marsal. 

La programació es centrà sobre tot en la música, i representacions de ràdio teatre, 

concursos i alguna esporàdica informació local. 

Durant la Guerra Civil l'emissora va ser expropiada i en acabar l'enfrontament quedà en 

mans dels nous governants. En 1943 es formalisa el seu traspàs a l'organisació local de 

Falange Espanyola Tradicionalista i de la JONS, en el carrer Campos. En l'any 1954, 

Marsal Caballero, es donà de baixa, i continua en l'activitat fotogràfica el seu fill major, 

José Marsal Mahiques. Els Marsal varen continuar en este local fins a l'any 1985-86 en 

que es derriba l'edifici, qüestió que genera una certa polèmica pels intents infructuosos 

de salvar el patrimoni arquitectònic. 

Roc Chabàs Associació 



Desconcertats i apardalats (i VII) 

El meu parer 

Ya he expressat lo que pense moltes voltes en 

esta uep. En uns casos han segut opinions i en 

uns atres, analisis d’obres. De tot hi ha 

constancia. 

 

L’acort de giner de 2020 no està publicat ni 

en la pagina oficial de la AVLl ni en la de 

l’IEC, i es molt estrany. He intentat obtindre’l 

per conducte reglamentari i, en bones 

paraules, la resposta es que falta la ratificacio 

del president (¿?). 

En un principi accepti la contestacio, pero 

pensant... si el document està aprovat en el 

ple del 31 de giner de 2020... ¿per qué l’ha de 

ratificar el president?, ¿no es suficient la 

decisio del ple?, ¿no ha tengut temps en sis 

mesos? 

Be, tornem al document (que tingue a be penjar en u del seus articuls Abelard 

Saragossà). 

La principal critica podria ser un incompliment llegislatiu per deixacio de funcions en 

un atre organisme o que un atre ent intervinguera en la normativisacio del valencià. 

No ocorre aço, com ya he explicat, la comissio de coordinacio estara integrada pel 

personal dels tres organismes (IEC, AVLl i UIB). I els matisos: la comissio de 

coordinacio treballarà i presentarà les propostes a l’aprovacio de cada ent (punt 6); “Al 

costat d’aquesta coordinació general hi podrà haver altres comissions per a tractar 

qüestions específiques. L’elaboració tècnica de les propostes d’orientació normativa 

podrà aconsellar la creació de grups de treball específics de durada temporal, en els 

quals podrà participar el personal tècnic de les institucions. Aixi mateix, si es considera 

convenient, les institucions podran organitzar, sobre temes específics, seminaris i 

jornades obertes a la participació d’experts externs” (punt 2). 

Sempre es parla de cooperacio, sistemes de coordinacio, orientacions normatives, en 

cap moment tenen estil imperatiu o reglamentari, ya que aço s’ho reserven les que tenen 

esta capacitat (IEC i AVLl); motiu pel qual no hi ha ordens eixecutives sino 

sugerencies, possibilitats. Ademes, trobem una restriccio absoluta, per a salvar la llei 

valenciana: “Els acords formals sobre les orientacions normatives conjuntes hauran de 

comptar amb l’aprovació de cada institució, d’acord amb els respectius procediments” 

(punt 3). En conseqüencia, no hi ha cessio de competencies, les conserva totes. 

Si que hi ha una novetat i es que els tres actors: “assumeixen la unitat de la llengua 

catalana, anomenada valencià en el territori de la Comunitat Valenciana” (en 

l’exposicio).  



 

Crec que no hi havia una declaracio tan explicita, pero no es incompatible, tecnicament, 

ni en el dictamen del CVC (nom no excloent) ni tampoc en el dictamen de 2005 (que 

considera valencià el nom ‘mes adequat’, pero no unic). 

Respecte a l’acreditacio dels participants, es irrellevant que l’IEC diga que es el referent 

normatiu de la llengua catalana. Ho diu de si mateix i en el marc de “Aquesta 

cooperació parteix del reconeixement i de la complementarietat de les atribucions 

respectives de cadascuna de les institucions”. Cert que hi ha acreditacio llegal de l’IEC 

sobre la llengua catalana, com tambe n’hi ha de la AVLl sobre la llengua valenciana... 

pero com que son la mateixa cosa en dos noms... 

Un ultim aspecte son les relacions que pot establir la AVLl per a complir la seua missio. 

He escrit, contra l’opinio de la ‘trinitat’, que l’articul 9 de la llei de creacio explicíta que 

estos vinculs son horisontals. No obstant, el verp ‘poder’, que emmarca eixes 

actuacions, nos diu, per sentit comu, que no es obligatiu. I ho podem vore en el 

fragment que he copiat un poc mes amunt “Al costat [...] d’experts externs”. Observe’s 

la redaccio: “hi podrà haver altres comissions”, “podrà aconsellar la creació”, “podrà 

participar”, “podran organitzar”. Enuncia lo que es pot fer, pero sense caracter necessari 

o obligatiu: ¿podra haver mes comissions?, si; ¿obligatoriament?, no; ¿podra organisar 

seminaris?, si, ¿es imprescindible?, no; ¿impedix montar taules redones o concursos?, 

no. 

Ho podem vore millor: ‘voste podra aprimar-se si menja millor’, ‘voste podra aprimar-

se si menja fruita i verdura’, ‘en eixos diners pot comprar-se un camio’... ¿tenen 

caracter obligatori?, ¿es imprescindible que menge millor?, ¿es necessari que menge 

fruita i verdura?, ¿m’he de comprar un camio? Vostes mateixos. 

Una cosa es certa, la taranyina va fent-se cada volta mes espesa i mes ampla... que no 

ho vegen els catalanistes, pot passar, pero encara hi haura ‘valencianistes’ que no ho 

voran... no tant per impossibilitat fisica o epistemica com de voluntat. 

Documents referits en l'articul 

Acort de cooperacio (31-1-2020) 

Protocol de cooperacio 

Vot d'Angel Calpe, Saragossà i Ahuir 

Vot d'Alfons Vila 

Imagens: valenciaplaza.com 

Antoni Fontelles i Fontestad es Llicenciat en Comunicacio Audiovisual. Es 

professor i periodiste 

 

 

https://www.accionacionalistavalenciana.com/sites/default/files/acort_cooperacio_31-1-2020.pdf
https://www.accionacionalistavalenciana.com/sites/default/files/protocol_cooperacio_iec_avl_uib.pdf
https://www.accionacionalistavalenciana.com/sites/default/files/vot_acort_calpe_sarag._ahuir.pdf
https://www.accionacionalistavalenciana.com/sites/default/files/vot_acort_vila.pdf


L'Hotel Morera de Dénia 

L'hotel Morera ocupava la sèu de l'antiga 

societat Unió Comercial i Industrial, que es 

va fundar en Dénia el 6 d'agost de 1920 en 

l'objectiu de fomentar el desenroll del 

comerç i de l'agricultura. 

L'associació que contava per l'any 1923 en 

116 socis del món comercial i empresarial 

de Dénia, estava presidida per D. Manuel 

de Jesús García i entre els seus socis podem 

citar a: A. B. Swan, F. W. Rowley, J. B. 

Domenech, la Mac-Andrew, Cosmelli S. A., Juan Oliver, José Riera, R. Berto, I. Chiner 

i molts atres. 

En esta sèu del carrer Campos es realisaven reunions periòdiques per a tractar temes 

sobre el comerç i transport de mercaderies: panses, armeles, conserves vegetals i fusta, 

d'ahí la seua gran preocupació per les obres del port, pero també hi havia un cassino per 

a l’oci dels associats, a on el Sr. Fornes, soci i aficionat, tocava habitualment el piano. 

Per 1933 la deficitària economia de l'Unió, animà als socis a pensar en promoure balls i 

reunions, en l'idea d'atraure a la joventut i incrementar les quotes, pero a pesar de tot, la 

societat pronte va desaparéixer. 

Ramón Morera Puchol, obri l'hotel Morera per 1935, despuix d'uns anys d’encarregat de 

la fonda Contrí, i en el temps va fent reformes per a modernisar l'edifici i adaptar l'hotel 

a les noves exigències. El vestíbul pels anys 50 tenia un aire molt colonial en taules i 

sillons de vímen i plantes i flors en tots els llocs. En este periodo dels anys cinquanta i 

xixanta és quan el Morera es convertix en el lloc típic de celebracions en Dénia. 

Ya en l'any 1947, per a commemorar el centenari del naiximent de Cervantes, va vindre a 

Dénia el catedràtic de Lliteratura de l'Universitat de Valéncia, Francisco Sánchez Castañer 

i en l'hotel Morera 138 comensals varen celebrar un dinar i es va fer una velada lliterària 

en el Teatro Circo. 

En este lloc es feyen celebracions del món laboral, com els d’empleats de banca i 

homenages com el que es va fer a Vicent Ferrer, grans entitats del món dels bous. Una 

miqueta més tart s'estajaven allí, habitualment, Federico Díaz, singular personage que 

visitava Dénia pels anys xixanta i que en el seu llibre La Ciutat del Bon Clima, publicat 

en l'any 1969 dedicava dos capítuls al Morera. 

A principi dels 80 s'instala allí la primera oficina en Dénia de la C.H.G. 

(Construcciones Hispano Germanas). Est edifici va desaparéixer i el seu lloc está ara 

ocupat per vivendes i nous negocis. 

Roc Chabàs Associació 

 



 

ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (II) 

Poc sabem sobre aquelles lluites de la 

fe en l'iglésia mossàrap, respecte al 

nostre regne de Valéncia; pero nos 

pareix que no degueren desaparéixer 

tan fàcilment d'ell els cristians quan, 

en el sigle XI, apareixen estos en 

vida. No falta autor aràbic que diga 

que el primer rei de Dénia, 

Mochehid, era d'orige cristià; lo que 

sembla provat és que no era molt 

fervorós musulmà, puix fill d'una cristiana, que conservava en la seua companyia, i que, 

feta presonera en tota la família en Cerdenya, no va voler ser rescatada, elegint viure 

entre la gent de la seua religió, algun afecte devia professar als cristians; dels sentiments 

dels quals va haver de participar el seu primogènit Alí, educat des dels sèt anys, en que 

va caure presoner, fins al seu rescat en l'any 423 de l'hègira, o siga durant setze o dèsset 

anys en la cort del senyor, al qui havia tocat en sòrt en distribuir el botí. Rescatat al cap 

de tants anys, son pare l’educà en l'islam, que va acceptar sincerament, puix va ser bon 

musulmà; circumcidat en l'edat viril, l'operació li va produir una greu malaltia. Aixina 

és que Mochehid, que era molt astut, va tindre amistat en els comtes de Barcelona, en la 

qual cosa el va imitar Alí, el seu successor en Dénia i les Balears. 

En el cartulari de la catedral de Barcelona existix còpia d'un document, que varen traure 

a llum Marca i Flórez, i va conéixer ya Diago, el qual és una prova palmaria de que en 

la primera mitat del sigle XI existien prou cristians en esta regió. Aproven la concessió 

del senyor de Dénia els bisbes d’Arlés, Magalona, Narbona i Urgell, presents en 

Barcelona en motiu de l'inauguració del seu temple catedral. En el dit document es va 

consignar que Mochehid havia, en temps passats, posat baix la jurisdicció del bisbe de 

Barcelona, Gislaberto, les illes Balears, i, a continuació, es diu que, seguint aquella 

amistat, el rei Alí ben Mochehid concedix, a petició i en favor de dit Gislaberto, «omnes 

Ecclesias et Episcopatum Regni nostri, quae sunt in insulis Balearibus et in urbs 

Denia»: despuix hi havia ací iglésies, i per tant mossàraps. Encara està més clar lo que 

seguix, puix dispon: «ut omnes clerici, Presbiteri et Diaconi in locis preaefatis 

commorantes... minime conentur deposcere ab aliquo Pontificum ullius ordinationem 

clericatus, neque chrismatis sacri confectionem, neque cultum aliquem ullius clericatus, 

nisi ab Episcopo Barchinonensi.»  

La concessió és certíssima i consta, per documents posteriors, que va estar en vigor 

llarguíssim temps. En el major esplendor del seu poder, va tindre Dénia iglésies 

mossàraps. 

També nos proporcionen proves de l'existència de cristians en este regne, i en particular 

cap a la part de la montanya, entre les províncies de Valéncia i Alacant, les incursions 

del Sit per estos llocs.  



Està provat que l'héroe burgalés tenia assegurada la seua retaguàrdia en Penya Cadiella, 

hui serra de Benicadell, front a Mariola, i que des d'allí baixava per les goles d'aquells 

monts cap a Dénia i Gandia, o be per Xàtiva a Cullera i Valéncia. Servia de punt de 

recolzament en totes les seues ràtzies la fortalea que havia dispost en Penya Cadiella, i 

des d'ella comunicava fàcilment en Castella per Villena. Sabia ya llavors el Sit lo que 

dos sigles despuix tenia ben averiguat el Conquistador. 

Este en la seua Crònica nos referix que els moros que s'havien quedat en el regne 

«faeren cap d'Alaçrach... e combatíen Penacadel». Va convocar el rei al bisbe, rics 

hòmens i cavallers, per acordar lo necessari per a esquivar aquell perill, i en exhortar-

los a eixir a la defensa d'aquell fort castell, asil antic del Sit, els diu estes paraules: «car 

si Penacadel es perdia, lo port de Cocentayna es perdría, que no gosaría hom anar a 

Cocentayna, ni Alcoy, ni a les partides de Sexona, ni a Alacant per negun loch, i seria 

gran desconort dels chrestians.» Lo mateix que en Jaume, va conéixer abans el Sit; 

pero ¿era possible allí la seua situació, de no tindre recolzament en gent d'aquelles 

valls? Per a que li'l prestaren era necessari que hi haguera entre ells molts cristians. 

Efectivament, en una de les capitulacions del Sit en els de Valéncia, es va convindre en 

que la guarnició d'esta, fins a l'entrega definitiva, «es compondria de cristians, triats 

entre els mossàraps que habitaven la ciutat i arravals.» Llàstima que l'autor que nos 

dona la notícia no acote la seua procedència. 

Senyor el Sit de la codiciada ciutat, sabem que va restituir al cult cristià la Mesquita 

aljama, i fins i tot asseguren alguns que huit més. En Almenara, El Puig i Morvedre va 

fer lo mateix, resonant el nom de Crist durant alguns anys allí a on s'havia invocat el de 

Mahoma. Han dit alguns que la mesquita principal fon dedicada a sant Pere, pero la 

crònica lleonesa assegura terminantment que «Sanctæ Mariæ Virginis ad honorem.» 

Conegut és el seu bisbe D. Jerónimo. 

Mort el Sit, va tornar Valéncia al poder dels musulmans, i profanades les noves iglésies, 

va continuar el cult a on els antics assentaments ho permetien. Alfons el Batallador, poc 

despuix, va invadir les terres valencianes, va atacar la capital i despuix a Alzira i Dénia; 

pero, sense detindre's a rendir-les, no va parar fins a Granada i Vélez Màlaga (1125). 

No era empresa fàcil la correria d'est intrèpit rei d'Aragó; més encara, no era possible 

sense alguna connivència en els de les terres per a on va passar. No semblarà exagerat 

que supongam que eren cristians els que li ajudaven, quan a socórrer als mossàraps 

andalusos es dirigia. A finals del sigle XII fa un atre monarca aragonés el mateix camí, i 

acàs en els mateixos auxilis. Alfons II, en 1172, entra en el regne de Valéncia i 

conseguix vassallage i tributs. Com el seu antecessor, aplega fins a Andalusia i torna 

despuix pel mateix camí. Més avant vorem els resultats pràctics d'esta incursió i nos 

persuadirem més de la connivència dels cristians d'este regne per a facilitar l'èxit.  

Per una atra part, quan mig sigle mes tart va intentar en Jaume I una incursió semblant, 

solament es va atrevir a aplegar fins a Cullera; i és que els camps estaven més delimitats 

en el sigle XIII i no era possible la cohabitació de cristians i musulmans, i com les 

fronteres estaven prop es buscava en major facilitat la tranquilitat de viure entre els 

seus. 

Roc Chabàs Associació 



 

El Marquesat de Dénia, un mosaic de senyoriu 

Despuix de la conquista cristiana, el rei Jaume I organisa el territori conquistat a Al-

Àndalus en municipis, d'un terme general el qual en moltes ocasiones venia a coincidir 

en el terme catastral de 

l'época. 

El Marquesat de Dénia, 

hereu de l'antic terme 

catastral de Dénia, es va 

constituir com una unitat 

territorial i senyorial, prou 

abans de la presa de 

possessió dels Sandoval. 

Despuix de la conquista de 

Jaume l el territori del futur 

marquesat queda baix el 

domini de la corona, pero 

pronte, en l'any 1323, el rei 

Jaume II dona al seu fill 

l'infant Pere, el senyoriu de 

Dénia, pero en 1355  Pere el 

Cerimoniós, en este nou 

territori, crea el títul de 

Comte de Dénia, el primer 

títul nobiliari del Regne de 

Valéncia. 

En l'any 1431, es va 

concedir la Vila, el castell 

de Dénia i el lloc de Xàbia a 

Diego Gómez de Sandoval, membre de la noblea castellana. Des del principi tot varen 

ser problemes per al nou comte de Dénia, els senyors del terme general de Dénia, 

especialment els Cardona, senyors d'Ondara, es varen negar a acceptar la jurisdicció 

dels nous senyors, i les principals poblacions, Dénia i Xàbia en l'ajuda de la ciutat de 

Valéncia, es varen fer fortes en el Castell de Dénia i varen reclamar la seua inclusió en 

el realenc, en alegar la concessió de d’Alfons el Magnànim. 

El conflicte se prolonga i al final el comte Diego de Sandoval mor sense prendre 

possessió efectiva del comtat. 

 Els Sandoval no varen conseguir controlar el Comtat de Dénia fins a l'any 1477, 

quarantassís anys despuix de la concessió. 

Paco Moreno 

 



 

Operacio 'tio Paco' 

 

Falten dos anys per a les eleccions autonomiques i l’olla porta mesos al foc. Sempre hi 

ha persones inquietes que conserven l’esperit de servici que han tengut des de fa molts 

anys. U d’ells es l’expresident de la Generalitat Francisco Camps que, separat de la 

politica activa per raons diverses, està movent-se des de fa temps. En ell estan algunes 

‘velles glories’ que encara es reunixen de tart en tart en un forum per a debatre les seues 

coses. 

No fa molt, el periodiste Quico Arabí publicà “Lo de Paco Camps” (Levante-EMV, 30-

4-2021: 15) a on relatava les peripecies d’un personage en busca de partit (parafrasejant 

els Sei personaggi in cerca d’autore –Sis personages en busca d’autor– de Luigi 

Pirandello). Com alli s’explicava, Camps esperarà a que formalment no el criden o no 

conten en ell... perque el seu PP, fins ara, tornarà a ser controlat pels zaplanistes (si es 

que alguna volta no ha segut aixina) en la gran esperança del sur, Carlos Mazón, ungit 

per Génova-Madrit-Espanya, en detriment d’Isabel Bonig que, en acabant de carregar 

en l’herencia de les corrupcions, ha hagut de recular i retirar-se de la competicio 

autonomica. Bonig es de ‘provincies’ si hem de fer cas a l’estrela que cega als habitants 

de l’univers: Isabel Díaz Ayuso (IDA). 

A Isabel l’està mirant tota la Via Lactea i part d’Andromeda des del passat 4-M. Tambe 

la mira, en cara de corder degollat o cami de degollar, el president del PP Pablo 

Casado... perque a IDA se li queda molt rechicotet Madrit-Espanya i ella aspira a dirigir 

Espanya-Espanya.  

No crec que m’equivoque, pero el seu discurs no passa de les autovies radials pagades 

entre tots i que el govern espanyol (PSOE-UP) vol que repaguem. 

 



Deixem a l’absorbent i rutilant estrela i tornem a la misera provincia. Casi coincidint en 

l’articul d’Arabí coneixiem que Vicente González-Lizondo, fill de l’antic dirigent 

d’Unio Valenciana Vicente González Lizondo, ha inscrit un nou partit, Valéncia Unida 

(Levante-EMV, 2-5-2021: 17). Ya fa mesos, este rotatiu nos informà que n’estava 

promovent u en companyia, com a soci fundador, de l’academic de la RACV Voro 

López. 

En la noticia recent no s’especificaven participants, pero s’aclaria que hi havia molts 

contactes, que es finançaria a 25.000 euros per barra (siga barbuda o no) i que hi havia 

molta gent que de moment preferia estar a l’ombra. ¡Ah, si! Sera ambidestre, podra 

escriure en la dreta i en l’esquerra. Vaja, una cosa com Ciudadanos que es 

d’ultracentre... com en Madrit. 

Yo no descartaria en cap dels casos que vejam ‘grans valencianistes’ en qualsevol dels 

proyectes (lo de Camps ya s’intentà fa uns anys...). 

A banda d’aço, recorde que hi ha una caterva (sis, set…) de partidets, planetoides, 

autodenominats ‘valencianistes’ pero que casi tots perden l’oli per la mateixa ma... per 

utilisar una metafora. No oblide que tambe hi ha per ahi una plataforma de partits 

independents que volia presentar-se a les proximes autonomiques. 

No se. Ya veuen que el panorama politic està despereant-se i provablement es moura 

mes perque Ciudadanos te encara l’oportunitat, pero ha de correr, per a mantindre’s... 

l’unica possibilitat es acceptar, ¡ya sera hora!, la proposta del Botanic II per a rebaixar 

el llisto electoral al 3%. Fins ara estava que si si que si no, pero ara es o si o si i si no, al 

clot. 

Aço pareix una macedonia. Ho es. Perque quí no me diu que les forces teluriques 

provoquen una confluencia, suma, superposicio, agregacio, absorcio o qualsevol atra 

forma de plasmacio partidista. 

Una ultima reflexio. Es per als grups locals independents que orbiten en torn a 

Raonem... els que venen vindran apelant a les essencies i hauran d’estar molt espavilats 

perque si no, passaran la ma per la paret. 

  

* Una nota cultural-historica: ‘tio Paco’ es l’apelatiu carinyos que li donaven els 

colectius gitanos valencians a l’expresident Francisco Camps quan en epoca 

electoral s’enrecordava d’ells. L’exalcadesa de Valencia, Rita Barberà, tenía el 

titul de ‘romi lachi’ (dona bona) ... directa al Cel. 

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

Image: Pixabay (Paolo Chieselli) 

Antoni Fontelles i Fontestad es Llicenciat en Teoria de la Comunicacio i 

Psicologia.  



 

 

El Palau del Sol, el cine en estat pur 

 

 

 
 

El 22 d'octubre de 1912, aplegaren a Dénia els membres de la família Ausió-Borrás. 

Porten en carros les peces necessàries per a montar un barracó a on es faran exhibicions 

cinematogràfiques. 
 

El nomenen el “Palacio del Sol” i s'instala poc abans de la fira de Tots Sants, obtenint el 

permís per a ocupar la part central del carrer Campos, prop d'a on molts anys despuix 

s'alçaria el primer ambulatori de la ciutat. En aquells anys el carrer estava en fase 

d'obertura, i en eixe tram no hi havia pràcticament més que solars i almagasens. Cinc 

dies despuix de l'arribada dels Ausió-Borrás a la ciutat, el 27 d'octubre, el barracó 

estava completament acabat i oferia la primera proyecció cinematogràfica i l'actuació 

d’Amparito Colomer i Don Nicanor. Es varen recaptar 531,50 pessetes. 
 

En acabar la fira el Palau del Sol deixa de fer funcions públiques, pero no abandonen 

Dénia. Alguns membres tornen a Barcelona, pero una part de la família Ausió-Borrás 

s'instalen en la ciutat. Fan en Dénia el centre dels seus moviments per ad atres fires, de 

pobles valencians i de les províncies de Múrcia i Albacete i tanquen el barracó durant 

els mesos d'inactivitat. Dénia era l'últim poble d'una série de fires a on el Palau del Sol 

participava i ací es quedaven fins que començava una nova temporada, que s'iniciava en 

Dénia en motiu de les carnestoltes. D'octubre a abril, a lo manco durant els tres primers 

anys, el barracó i la família descansaven en la ciutat, provocant una queixa a 

l'ajuntament el 9 d'abril de 1913 quan dos veïns, Rafael Bordehores Romany i Juan 

Bautista Contri Castellanos, administradors dels bens de María de les Mercedes Moreno 

Aranda i Francisco Llorens Rodrigo, exponien el següent problema: 



 

1º Des de mitat del passat més d'octubre, i en virtut de celebrar-se la fira d'esta ciutat, 

sense previ consentiment dels que diuen ni dels seus administradors, s'instala un Saló de 

Cine i Novetats en el carrer Campos davant de les fronteres dels edificis, almagasens i 

cases per a habitació que en el referit carrer posseïxen els seus administradors. 

 

2º Qué dit saló cinematogràfic ocupa tota la vora del carrer Campos, a contar des de les 

vores dels precintats edificis, interceptant la via pública i l'entrada i eixida de 

mercaderies de l'almagasén. 

 

3º Qué, sobre l'instalació i ocupació de la via pública per este Saló, no varen recórrer en 

queixes els recurrents en aquells dies per considerar que acabada la fira seria desmontat 

dit Saló. 

 

4º Qué a pesar d'haver transcorregut prop de sis mesos, contínua en peu el referit Saló, 

puix ademés de perjudicar en extrems els interessos dels seus administradors, per la 

falta de ventilació i solejadament, ha penetrat l’humitat en les parets fent-les anti-

higièniques, alguns de dits edificis per a vivendes. 

 

En 1916, quan torna la fira en Dénia, el Palau del Sol s'instala definitivament en la 

ciutat a on estaria ubicat fins a finals de 1922, realisant-se proyeccions habituals ya 

durant tot l'any.  

 

Dos corredors laterals servien d'accés a l'interior del local, i distribuïen als espectadors 

segons la categoria de les seues localitats. Des del punt de vista estètic lo que més 

destacava del Palau del Sol era la frontera de fusta, coronada en un remat semicircular 

rodejat de llumenetes, a on es podia llegir el nom del saló sobre un dibuix d'un sol 

naixent, pero lo més curiós era el vestuari, a on havien instalades un conjunt de figures 

animades, conegudes popularment en el nom d'autómates.  

 

El Palau del Sol, era l'última iniciativa empresarial d'un home que podem considerar 

com un dels pioners de l'exhibició cinematogràfica en Espanya. Joan Ausió va fer un 

primer viage a Lió en 1897 i va vore el cinematógraf dels germans Lumière, visità sa 

casa i els comprà una de les màquines que havien inventat i 40 cintes de películes. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 

 

¿SABIES QUÉ… quan, en 1925, va començar a 

funcionar en Valéncia el servici de gir postal, els 

funcionaris de Correus varen tindre el bonic gest 

d'inaugurar-lo ells mateixos dirigint el primer gir -en 

l'import del qual varen participar de forma colectiva- a 

l'Associació Valenciana de Caritat? 

 

 

Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 



 

Els nostres personages valencians 
 

CONSTANTI LLOMBART 

(Valencia, 1848-1893) 

Constanti Llombart, seudonim de Carmel Navarro Llombart, naixque el 8 de setembre 

de 1848 en el sí d’una familia humil d’artesans, en el carrer de la Bosseria de la ciutat 

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

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

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

de llibres, al qual es dedicà en deixar l’escola, prengue contacte en les lletres i es 

despertà en ell, gracies a la llectura de tot lo que caïa en les seues mans, un interes per 

saber i per l’escritura.  

 

La manca de formacio academica no sería un obstacul per a que arribara a ser un 

destacat home de lletres, pero tal volta sí pogue influir esta circumstancia en el seu 

caracter introvertit o un tant acomplexat davant el conjunt de lletraferits o intelectuals 

que s’aproximarien a les mampreses per ell iniciades. La seua amistat en l’impressor 

Agusti Laborda i en el mestre Andreu Codonyer influiria notablement en la decisio que 

prengue de dedicar-se a escriure, i tambe en unes atres que marcarien la seua vida.  

Fon un esperit desinquiet i un home compromes, inclus politicament, de manera que 

arribà a ser notoria la seua militancia republicana i molt activa la seua participacio en 

la Revolucio de 1868. En este marc politic va escriure per a la publicacio satirica El 

Diablo Cojuelo i per a La Propaganda Republicana, les dos fundades per ell. De la 

mateixa manera, escrigue alguns treballs relatius ad este periodo i moviment, tambe 

referits al cantonalisme i al federalisme i, inclus, de denuncia de l’injusticia social o de 

l’esclavitut... Estos temes quedaren explicitats en obres com ara Trece días de sitio, 

Justicia contra justicia, La esclavitud de los blancos o Lo darrer agermanat, tractats i 

drames en els quals expon les seues idees lliberals. Previament havia compost tambe 

uns Cants republicans per al Centre Popular Instructiu, lo que li valdra el nomenament 

de Soci d’Honor de la Joventut Republicana i la conexio en les classes mes populars.  



Alguns acontenyiments, en especial diversos enfrontaments en les autoritats 

governatives de la Restauracio monarquica, reconduiren la seua activitat, la qual es 

concentrarà en la produccio lliteraria. Es just en este moment quan, imbuit per l’esperit 

de la Renaixença, de la qual ell sera peça clau, concep el Calendari Llemosi Lo Rat-

Penat (1875), publicacio que traura avant en colaboracions lliteraries d’uns atres 

escritors, tant valencians com mallorquins i catalans –no podem oblidar l’esperit de 

germanor que avivarà este moviment en una primera fase, i que despres divergirà i es 

fara particular en cada territori-. El seu caracter mamprenedor i la seua ansia per 

revitalisar la llengua valenciana el faran impulsor de moltes iniciatives, com la de la 

creacio d’una “Biblioteca valenciana” (coleccio en la qual pretenia reeditar als escritors 

classics valencians, i en la que nomes arribaria a publicar Lo proces de les Olives de 

Fenollar i Las alabanzas de las lenguas... de Marti de Viciana) o la concepcio d’una 

entitat que aglutinara els esforços del valencianisme cultural, idea que cristalisaria en la 

fundacio de Lo Rat Penat en 1878, societat concebuda per a treballar encaridament 

per l’exaltacio, la defensa i el conreu de les diferents arees que constituixen la cultura 

valenciana, i d’una manera molt especial la llengua valenciana, maxim exponent de la 

particularitat del poble valencià.  

En eixa llinea d’enaltiment de la llengua valenciana s’ha d’enquadrar la que es 

possiblement la seua obra escrita mes ambiciosa i representativa, Los Fills de la Morta 

Viva (1879), un estudi bio-bibliografic d’autors i obres lliteraries dels segles XVIII i 

XIX.  

El resum de la seua biografia nos el donà el mateix Llombart en la frase emblematica 

que alentà la seua vida: “Tot s’ho mereix Valencia. Per a Valencia es tot”. 

Valencia, 9 de febrer de 2011 

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

Valencianista.  

Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana 

"Com yo, millers, parlen i escriuen el valencià que escoltaren per casa. Que 

el parlarem en el carrer sent chiquets i en acabant en el treball, més que tots 

els normalisats de hui que ya ne són una barbaritat, eixos que quan els 

escoltes, te donen ganes de riure o de plorar. De riure, per l’esforç que fan 

volent obrir o tancar vocals (al dir, dèu i Deu, o dos i arròs), i de plorar, pel 

pobre i estrany vocabulari que empleen, que si els nostres besyayos els 

escoltaren, segur que dirien: estos són forasters; no vos fieu molt d’ells. I és perque dins 

de l’escola passa tot, com quan no se cern be la farina o no se cola la llet en un 

colador."  

Manuel Casaña Taroncher. Escritor i articuliste. Membre de l’Associació d’Escritors en 

Llengua Valenciana (AELLVA). 

  

Nostra dolça Llengua Valenciana 


	La fàbrica del “Portland” de Dénia
	En temps de la dictadura de Primo de Rivera, don Juan Cosmelli, va adquirir terrenys en l'ala nort del Mongó, donada la riquea i calitat en matèries calcàrees, de la zona, en el marc d’un proyecte que pretenia constituir una societat anònima, la que s...
	La producció es va iniciar en 1956, -just l'any de la tragèdia, de la que parlem més avant- en acabant de que l'any anterior es portara tot el material pel port de Dénia. La fàbrica s'abastia en fuel oil i electricitat i la maquinària era d'orige suec.
	La matèria prima s'extrea de l'ala septentrional del Mongó, de la partida coneguda com Coradénia; d’allí es varen aplegar a extraure sifres realment espectaculars. L'arena es portava del Molinell i despuix de les plages pròximes a la nostra ciutat en ...
	L'orige de la tragèdia en la fàbrica del pórlan
	En este relat hi ha que mencionar el tràgic accident que va ocórrer exactament a les quatre i quart de la vesprada del 22 de març de l'any 1956. Va ser ocasionat pel trencament d'una de les bastides que s'havia alçat per a colocar formigó en la volta ...
	També varen estar presents el Consell d'Administració de CEMESA, l’Excelentíssim Ajuntament de Dénia, el Magistrat decà de la Magistratura de treball de Valéncia i tot el poble de Dénia, en una mostra de solidaritat sense precedents. La bandera nacion...
	Va haver un atre mort, també per accident, Francisco Fuster Pelegrí va morir el 14 d'octubre de 1955 en 43 anys, de professió encofrador que va ser traslladat a l'hospital de Dénia, dirigit per les monges, des d'a on el varen traslladar a Valéncia i a...
	Roc Chabàs Associació
	L'estudi fotogràfic Marsal de Dénia
	José Marsal Caballero (Dénia 1881-1960) fundador de la saga dels fotógrafs Marsal, va nàixer en el carrer la Mar, i va treballar en esta casa, que tenia en els baixos del taller de Cangros i la tenda de teles d'Ignacio Vila.
	L'edifici va ser construït per Ramón Marsal, un bon comerciant de la pansa i pare de José. Un revés en els negocis va portar dificultats econòmiques a la família i la casa passa a ser propietat del banc, encara que els Marsal varen continuar vivint en...
	En la primera planta d'esta casa realisava José Marsal la seua activitat com a fotógraf per l'any 1897. Tenia un modest estudi en entrada de llum natural que es regulava i dirigia per mig de l'obertura o tancament d'unes cortines, que conseguien difer...
	Completaven l'equip en estos primers temps una màquina de retratar Guerry de 24 x 30 i per als reportages una atra de 13 x 18. Marsal va fotografiar a personages de la vida quotidiana de la Dénia de principis del sigle XX. Per 1920, es modernisa i amp...
	En 1930 treballa en l'estudi en una Globus de 24 x 30, i per als reportages en una Contess Nettel de 9 x 12. Respecte d’unes atres activitats José Marsal Caballero, va obtindre en 1933 la concessió de l’EAJ 45 Radio Dénia d'ona mija i d'una llongitut ...
	Durant la Guerra Civil l'emissora va ser expropiada i en acabar l'enfrontament quedà en mans dels nous governants. En 1943 es formalisa el seu traspàs a l'organisació local de Falange Espanyola Tradicionalista i de la JONS, en el carrer Campos. En l'a...
	Roc Chabàs Associació (1)
	Desconcertats i apardalats (i VII)
	L'Hotel Morera de Dénia
	L'associació que contava per l'any 1923 en 116 socis del món comercial i empresarial de Dénia, estava presidida per D. Manuel de Jesús García i entre els seus socis podem citar a: A. B. Swan, F. W. Rowley, J. B. Domenech, la Mac-Andrew, Cosmelli S. A....
	En esta sèu del carrer Campos es realisaven reunions periòdiques per a tractar temes sobre el comerç i transport de mercaderies: panses, armeles, conserves vegetals i fusta, d'ahí la seua gran preocupació per les obres del port, pero també hi havia un...
	Per 1933 la deficitària economia de l'Unió, animà als socis a pensar en promoure balls i reunions, en l'idea d'atraure a la joventut i incrementar les quotes, pero a pesar de tot, la societat pronte va desaparéixer.
	Ramón Morera Puchol, obri l'hotel Morera per 1935, despuix d'uns anys d’encarregat de la fonda Contrí, i en el temps va fent reformes per a modernisar l'edifici i adaptar l'hotel a les noves exigències. El vestíbul pels anys 50 tenia un aire molt colo...
	Ya en l'any 1947, per a commemorar el centenari del naiximent de Cervantes, va vindre a Dénia el catedràtic de Lliteratura de l'Universitat de Valéncia, Francisco Sánchez Castañer i en l'hotel Morera 138 comensals varen celebrar un dinar i es va fer u...
	En este lloc es feyen celebracions del món laboral, com els d’empleats de banca i homenages com el que es va fer a Vicent Ferrer, grans entitats del món dels bous. Una miqueta més tart s'estajaven allí, habitualment, Federico Díaz, singular personage ...
	A principi dels 80 s'instala allí la primera oficina en Dénia de la C.H.G. (Construcciones Hispano Germanas). Est edifici va desaparéixer i el seu lloc está ara ocupat per vivendes i nous negocis.
	Roc Chabàs Associació
	ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (II)
	Poc sabem sobre aquelles lluites de la fe en l'iglésia mossàrap, respecte al nostre regne de Valéncia; pero nos pareix que no degueren desaparéixer tan fàcilment d'ell els cristians quan, en el sigle XI, apareixen estos en vida. No falta autor aràbic ...
	En el cartulari de la catedral de Barcelona existix còpia d'un document, que varen traure a llum Marca i Flórez, i va conéixer ya Diago, el qual és una prova palmaria de que en la primera mitat del sigle XI existien prou cristians en esta regió. Aprov...
	La concessió és certíssima i consta, per documents posteriors, que va estar en vigor llarguíssim temps. En el major esplendor del seu poder, va tindre Dénia iglésies mossàraps.
	També nos proporcionen proves de l'existència de cristians en este regne, i en particular cap a la part de la montanya, entre les províncies de Valéncia i Alacant, les incursions del Sit per estos llocs.
	Està provat que l'héroe burgalés tenia assegurada la seua retaguàrdia en Penya Cadiella, hui serra de Benicadell, front a Mariola, i que des d'allí baixava per les goles d'aquells monts cap a Dénia i Gandia, o be per Xàtiva a Cullera i Valéncia. Servi...
	Este en la seua Crònica nos referix que els moros que s'havien quedat en el regne «faeren cap d'Alaçrach... e combatíen Penacadel». Va convocar el rei al bisbe, rics hòmens i cavallers, per acordar lo necessari per a esquivar aquell perill, i en exhor...
	Efectivament, en una de les capitulacions del Sit en els de Valéncia, es va convindre en que la guarnició d'esta, fins a l'entrega definitiva, «es compondria de cristians, triats entre els mossàraps que habitaven la ciutat i arravals.» Llàstima que l'...
	Senyor el Sit de la codiciada ciutat, sabem que va restituir al cult cristià la Mesquita aljama, i fins i tot asseguren alguns que huit més. En Almenara, El Puig i Morvedre va fer lo mateix, resonant el nom de Crist durant alguns anys allí a on s'havi...
	Mort el Sit, va tornar Valéncia al poder dels musulmans, i profanades les noves iglésies, va continuar el cult a on els antics assentaments ho permetien. Alfons el Batallador, poc despuix, va invadir les terres valencianes, va atacar la capital i desp...
	Per una atra part, quan mig sigle mes tart va intentar en Jaume I una incursió semblant, solament es va atrevir a aplegar fins a Cullera; i és que els camps estaven més delimitats en el sigle XIII i no era possible la cohabitació de cristians i musulm...
	Roc Chabàs Associació (1)
	El Marquesat de Dénia, un mosaic de senyoriu
	Despuix de la conquista cristiana, el rei Jaume I organisa el territori conquistat a Al-Àndalus en municipis, d'un terme general el qual en moltes ocasiones venia a coincidir en el terme catastral de l'época.
	El Marquesat de Dénia, hereu de l'antic terme catastral de Dénia, es va constituir com una unitat territorial i senyorial, prou abans de la presa de possessió dels Sandoval. Despuix de la conquista de Jaume l el territori del futur marquesat queda bai...
	En l'any 1431, es va concedir la Vila, el castell de Dénia i el lloc de Xàbia a Diego Gómez de Sandoval, membre de la noblea castellana. Des del principi tot varen ser problemes per al nou comte de Dénia, els senyors del terme general de Dénia, especi...
	El conflicte se prolonga i al final el comte Diego de Sandoval mor sense prendre possessió efectiva del comtat.
	Els Sandoval no varen conseguir controlar el Comtat de Dénia fins a l'any 1477, quarantassís anys despuix de la concessió.
	Paco Moreno

	Operacio 'tio Paco'
	Falten dos anys per a les eleccions autonomiques i l’olla porta mesos al foc. Sempre hi ha persones inquietes que conserven l’esperit de servici que han tengut des de fa molts anys. U d’ells es l’expresident de la Generalitat Francisco Camps que, sepa...
	Antoni Fontelles i Fontestad es Llicenciat en Teoria de la Comunicacio i Psicologia.
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