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

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

debat, pero no de divisio, entre nosatres.  

 

El barri de Baix la Mar: breçol de peixcadors 

 

El barri de peixcadors, també conegut com Baix la Mar (per la seua rodalia al port i 

al tram coster) és visita obligada o, a lo manco, mereix una tranquila passejada en la 

que poder anar descobrint places i racons en encant en els quals encara s'endevina la 

vida i costums d'aquells deniers vinculats durant tantes décades a la peixca, al 

comerç i, en definitiva, a la mar. 

La trama urbana actual del barri Baix la Mar manté el seu orige en el sigle XIX, 

encara que molts dels seus carrers ya varen estar ocupats pels àraps en el nom de 

Raval de la Mar o Raval Marítim. De fet, dels quatre ravals de l'época islàmica, est 

últim era, en tota provabilitat, el més rellevant de tots. Aixina que, durant el nostre 

recorregut haurem de fixar-nos en l'escassa altura de les vivendes i edificacions 

(màxim de dos altures) ademés d'en la forma dels seus carrers estrets i placetes 

característiques, en moltes de les quals serà possible identificar algun element 

històric o artístic que explica la seua trayectòria vital.  



És el cas de la plaça de Sant Antoni la coneguda com placeta de la Creu, reconeixible 

perque hi ha una creu ubicada en la part central junt a una menuda font i un panel de 

ceràmica de sant Pere. 

 

Per a repondre forces o simplement prendre una cervesa vos recomanem que feu un alt en 

el camí en la plaça Mariana Pineda, lloc ideal per a gojar de la brisa per la vesprada o 

reservar taula per a sopar durant els mesos d'estiu.  

Precisament en est emplaçament, ademés d'haver-se rodat en el passat multitut de 

películes, se celebrava sempre cap a finals d'agost un festival de varietats i expressions 

lliures nomenat la Flexió Verbal, que contribuïa a dotar d'un aire bohemi ad este punt 

ubicat en el cor de Baix la Mar.  

Hui en dia este bulliciós pero encantador racó és una referència, no només per al turisme 

de la ciutat sino també per als propis deniers, testics del pas del temps en este punt 

neuràlgic. 

Tornant cap a la frontera marítima una passejada coneguda com El Raset (lloc en el que va 

ser proclamat rei l'archiduc Carles d'Àustria, donant lloc, al l’inici del sigle XVIII, a la 

Guerra de Successió), a on les antigues tavernes i cases de peixcadors han deixat pas hui a 

tendes de recorts, restaurants i locals de copes.  

I és que poblada de terraces, pubs i bars a on es poden prendre unes tapes, Baix la Mar s'ha 

convertit en un barri tan pintoresc com emblemàtic, concentrant bona part de l'oferta 

gastronòmica i d'oci de la ciutat, la qual conviu en esta idiosincràsia reposada i tranquila 

que sempre ha distinguit ad esta zona de la ciutat. 

Roc Chabàs Associació 

 



La Real Senyera i la «Corbata de la Orden de Alfonso 

X el Sabio» 

 

En octubre de l’any passat (2020) vaig tindre el plaer d’assistir a l’exposició ‘La festa del 

9 d’Octubre’ que molt encertadament organisà la Diputació de Valéncia en el Saló de 

Reines de dita institució. 

L’exposició consistia en un recorregut a través dels 800 anys d’història de la celebració del 

Dia Nacional Valencià a través de les fotografies que la Diputació de Valéncia, l’Archiu 

Municipal de Valéncia i la Biblioteca Valenciana custodien en els seus rics fondos. 

D’entre les decenes de fotografies expostes hi hagueren dos que me cridaren 

clamorosament l’atenció: les referents a la celebració del 9 d’Octubre de l’any 1944 i 

1945, degut a que la Real Senyera desfilava portant en l’asta una crespó o un tros de llenç 

del que desconeixia completament la seua existència o la seua procedència. 

Vaig pensar que podria ser algun crespó negre per la mort d’algun càrrec del règim 

franquiste o inclús pels “Caídos por España” ya que la culminació de la fatídica Guerra 

Civil era encara recent i en moltes localitats per aquella época s’estaven construint creus i 

plaques commemoratives al respecte. Intentí investigar més sobre este tema, pero no trobí 

res. 

Pero casualment fa uns dies aplegà a les meues mans l’Almanac de LAS PROVINCIAS 

de l’any 1944. És sabut que els almanacs del diari decà de Valéncia són fonamentals per a 

poder estudiar l’història del Regne de Valéncia de l’últim sigle, gràcies als erudits artículs 

que en ells se recopilen.  



Entre les seues pàgines i per a sorpresa meua u d’estos artículs a que em referixc portava 

per títul “La Senyera Valenciana y la Corbata de la Orden de Alfonso X el Sabio”, escrit 

pel valencià Eduardo Julià Martínez, que fon Inspector d’Ensenyança Mija i Conseller 

de la Mutualitat Nacional de Catedràtics. 

En ell l’autor nos narra que dins dels actes celebrats per l’inauguració del nou edifici de 

l’Universitat de Valéncia en 1944 destinat a la Facultat de Ciències —edifici, per cert, 

situat en l’actual avinguda Blasco Ibáñez, número 13, i que fon obra de l’arquitecte 

Mariano Peset Aleixandre—, la Real Senyera va rebre la Corbata de l’Orde d’Alfons 

X el Sabi de las mans de José Ibáñez Martín, ministre d’Educació i president del Consell 

Superior d’Investigacions Científiques. 

Esta institució és una orde civil 

espanyola que té la finalitat de premiar a 

les persones físiques i jurídiques i a les 

entitats, tant espanyoles com 

estrangeres, que s’hagen distinguit pels 

mèrits contrets en els camps de 

l’educació, la ciència, la cultura, la 

docència i l’investigació o que hagen 

prestat servicis destacats en qualsevol 

d’ells en Espanya o en l’àmbit 

internacional, tal com resen els seus 

principis fundacionals. 

La Corbata, concretament, és el guardó 

que s’otorga a corporacions, 

institucions, persones jurídiques, 

organismes o entitats públiques o 

privades i consistix en una cinta llarga i 

estreta que es nuga junt a l’asta de les 

banderes, estandarts o guions i que sol 

acabar en flocs dorats. 

El motiu pel que la Real Senyera fon condecorada en este reconeiximent, en calitat de 

bandera del rei En Jaume, és que Múrcia celebrava eixe any el centenari de la conquista 

cristiana de Lorca i Mula. Jaume I, una volta guanyat el Regne de Valéncia, conquistà en 

acabant el de Múrcia, portant en ell la seua ‘Senyera Real’, que s’hissà en les muralles de 

la capital murciana una volta conquistada. El rei aragonés cediria més tart el territori 

murcià al seu gendre Alfons X el Sabi, segons s’havia pactat prèviament. 

Hui sabem que la ‘Senyera Real’ de Jaume I no era la Real Senyera coronada sobre franja 

blava, sino la de dos pals de gules sobre fondo d’or, pero la creència de que la Real 

Senyera tricolor era originària del sigle XIII i pròpia del rei Jaume I se venia sostenint per 

una llarga tradició, acceptada per no pocs historiadors fins fa escasses décades; si be 

investigacions més recents han mostrat que l’aparició de la Senyera valenciana és un 

sigle posterior, a partir del privilegi concedit per Pere el Cerimoniós. 



Siga com siga, esta condecoració, que per cert també tenen la Banda de Música de 

Valéncia i la Capella del Misteri d’Elig, demostra el gran amor que tenien els valencians 

a la Real Senyera, i el poc apreci i identificació que tenien cap a un ‘Penó de la Conquista’ 

d’autenticitat històrica més que dubtosa. 

Estaria be que en la Sala Foral de l’Ajuntament de Valéncia, que és a on està exposta la 

Real Senyera del sigle XVI, s’afegira en una vitrina pròxima la Corbata de l’Orde 

d’Alfons X el Sabi que li fon concedida a la bandera de tots els valencians, per a 

coneiximent i orgull del poble valencià. 

Javier Navarro i Andreu 

 

Vall de Gallinera "Marina Alta" 

 

La Vall de Gallinera és un municipi de la Comunitat Valenciana. Situat en el nordest de la 

comarca de la Marina Alta.  

És prou normal vore en les valls de l'interior de la Marina Alta, vestigis del pas dels àraps 

per esta terra, els quals l’ocuparen durant casi sis sigles. Despuix de la l'expulsió dels 

moriscs, la Vall de Gallinera va quedar tan despoblada que el Duc de Gandia, al que 

pertanyia este territori, va portar de Mallorca 150 famílies per a repoblar-la.  

Just I. Sellés va escriure un llibre Al-Azraq, el Blau. Crònica de la conquista de la 

Muntanya és la crònica de la conquista que gira al voltant de la Vall de Gallinera, està en 

valencià i vos el recomane perqué és un llibre de temàtica històrica molt bo. 
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Aclariments a “Una rèplica necessària” 

 
Transcric part de la noticia (Las Provincias, 12-6-1999) orige de 

la discrepancia en Voro López: (titular) “Destacados 

valencianistas reconocen la labor desarrollada por el presidente 

Zaplana”, (entradeta) “Diversas personalidades de la cultura y la 

sociedad valenciana reconocen, a través de un documento, la 

labor en favor del valencianismo que ha desarrollado en los 

últimos cuatro años el presidente Eduardo Zaplana. Un total de 

84 valencianistas, todos ellos defensores de la cultura, la historia 

y las señas de identidad de los valencianos, avalan este 

manifiesto en el que se asegura que «Zaplana ha respetado y 

defendido la lengua valenciana, la Real Senyera, el himno 

regional y la denominación de Comunidad Valenciana, como 

únicos símbolos representativos de la identidad valenciana». Entre otros firmantes: Voro 

López, Vicente Boluda, José Aparicio, Ramón Ferrer, Enrique Esteve, Arturo Virosque, 

Antonio Puchades, Carles Recio, Alfonso Vila y Francisco Antequera”. 

 

 Te rao Voro López, vist aço no es lo mateix “Reconeiximent valencianista al 

President Eduardo Zaplana” que lo que yo escrigui en l’articul: “el manifest defenent la 

valenciania de l’expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana”. No senyor. No es lo 

mateix. 

 

 Si, he llegit el llibre (Sense pèls en la llengua) a on Voro López dona explicacions. 

La AVLl naixia del dictamen del Consell Valencià de Cultura que, en majoria teorica de 

membres ‘valencianistes’, aprovà (13-7-1998), un document nefast. Sabem que el 16 de 

setembre de 1998 les Corts Valencianes aprovaren la llei de creacio de la AVLl per 

majoria 73 vots a favor (PP, PSOE i Nova Esquerra –Esquerra Unida–) front a 12 en 

contra (Unio Valenciana, Esquerra Unida i Iniciativa de Progres de la Comunitat 

Valenciana –Rafael Ferraro, transfuga d’Unio Valenciana que acabà en el Partido 

Popular–). I com ell diu en la replica i en el llibre: “[llei] totalment tendenciosa en el seu 

preàmbul, ya que arreplega el tendenciós dictamen del Consell Valencià de Cultura” (p. 

185). 

 

 I els firmants, 84, del manifest de “reconeiximent”: “La majoria érem sabedors de 

les falsetats que contenia i del marcadíssim caràcter electoraliste que tenia, pero la 

promesa de tindre majoria en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua pesava molt” 

(reproduit en la replica). Ademes, nos descobrix que “vaig patir moltes pressions”. Alguns 

acabaren decepcionats perque Zaplana era un mentiros, pero haurien de saber que qui no 

escarmenta en una (p. e. dictamen CVC), no escarmenta en ninguna. Afegire que el 

conseller d’Educacio Francisco Camps gestionà (personalment o en intermediaris) el 

soport a la AVLl en les principals entitats valencianistes del moment (estigui en la reunio 

en la Junta de Lo Rat Penat, en la papereria del president Enric Esteve).  

 

Segons me vaig enterar... a totes els prometien lo mateix: majoria de valencianistes i que 

donaren tres o quatre noms per a elegir als academics...  



Casi tots hem vist els resultats, perque l’objectiu global era acabar en UV i tindre lliure el 

cami del pacte previ Aznar-Zaplana-Pujol. 

 

 Certament, cadascu sap a ón te el llimit... pero si la majoria eren coneixedors de les 

falsetats... Curiosament no ‘enganyaren’ ni ‘pressionaren’ a persones com Marivi 

Ferrandis, Manolo Gimeno, Chimo Lanuza, Josep Boronat, Lleopolt Peñarroja, Jesu 

Masia, Juan García, Josep Maria Guinot, Josep Lluïs Llorens, Juli Moreno, yo mateix (fins 

a 25)... que firmarem un contramanifest que Las Provincias, tan solicit en el 

“reconeiximent” la jornada de reflexio, no volgue publicar perque hauria d’eixir a 

l’endema (13-6-1999) dia de les votades... i ho se perque anarem Chimo Lanuza i un 

servidor al diari. Levante-EMV si que trague la noticia... 

 

 ¿Qué dir de Xavier Casp? No entenc l’acerada i agra critica a Ramon Ferrer i la 

benevolencia i tacte en Casp (que no firmà el “reconeiximent”) (Sense pèls... pp. 186-193). 

Hauria de saber que la peça important a caçar no era Ferrer sino Casp, perque trencava 

tota, dic tota, la consistencia grupal del valencianisme quan entrà en la AVLl... i d’aço hi 

ha qui ha escrit i escriura molt mes. 

 ‘Pos’ sera que no, no llevare les cometes a ‘valencianistes’. I si escric es per a que 

no s’oblide... 

         

N. b. A banda del llibre de Voro López, recomane concretament el capitul 9, tambe poden 

llegir, si volen: Construint realitats en paraules (El dictamen del Consell Valencià de 

Cultura i la Llei de Creacio de l’Academia Valenciana de la Llengua) (Antoni Fontelles, 

1998, en Revista de Filologia Valenciana, n. 5); Les claus del pacte de la llengua (Juan 

García, 1999), Actituts i accio (Jesu Masia, 1999), El valencià, el dictamen de la llengua i 

l’AVLL (José Vicente Gómez, 2003)...  

 

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

 

Antoni Fontelles i Fontestad es Llicenciat en Comunicacio Audiovisual, professor i 

periodiste 

        14-5-2021 

 

Anècdotes de Dénia de Paco Moreno 

 

 



Transformacions agràries en Dénia 

 

En la vila mediterrànea de Dénia, en la que l'agricultura a principis del sigle XlX era 

només un policultiu de subsistència de secà, el principal producte de la qual era el blat, 

seguit a gran distància pel vi i l'oli, va sofrir una metamorfosis ràpida cap al monocultiu 

d'exportació panser, despuix de la Guerra de l'Independència. El seu floriment es degué a 

la demanda per part dels consumidors estrangers fonamentalment britànics. Eixa demanda 

promou el creiximent, i just quan este decau entren en crisis tots els sectors econòmics de 

la ciutat, el port de la qual era l'única eixida natural de la pansa del Marquesat de Dénia i 

de les comarques veïnes. 

En esta Dénia, a partir de la mitat del sigle XIX, la pansa era el motor del desenroll, i a la 

seua vora varen aparéixer activitats auxiliars per a la seua exportació, com la de 

consignataris de bucs, la fusteria d'embalage i la tipografia, en igual fi, creiximent que 

haguera segut retallat sense l'existència del port natural en experiència comercial (i 

contrabando).  

Les innovacions en matèria de transport, i la pèrdua momentànea de competidors -Màlaga 

o França- per la filoxera (un insecte, paràsit de la vinya), permetran una primera etapa 

d'expansió en els anys setanta i huitanta d'este sigle XIX, de l'exportació de la pansa i 

raïm. Pero una volta recuperats estos, i en aparéixer nous competidors, faran decaure el 

sector que sofrirà una decadència ya irrecuperable en vespres de la Primera Guerra 

Mundial. 

Roc Chabàs Associació 

 

¿SABIES QUÉ… l'actual plaça de l'Ajuntament de Valéncia, en el sigle XIX, durant el 

bieni progressiste, se li va donar el nom del seu cap, Espartero? Posteriorment, i segons els 

canvis polítics, ha estat dedicada la plaça a la Reina Isabel II; despuix de la Revolució de 

1868 va ser plaça de la Llibertat, plantant-se en ella el simbòlic arbre que la representava. 

Anys més tart seria la plaça d’Emilio Castelar, del Caudillo, del País Valencià i de  

l’Ajuntament. En anterioritat a tots estos noms, s'havia denominat Baixada de Sant 

Francesc. 

Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 



El sectarisme ho impregna tot 

EDITORIAL 

 

Tot lo que ocorre en politica està amerat d’ideologia. Aço fins a 

cert punt es normal ya que se supon que els representants politics 

han segut triats per a defendre una determinada orientacio. Lo que 

no es normal es que se duga als extrems de perjudicar a la societat a 

la que hauries de servir barat a una ventaja partidista. 

Llamentablement es just aço lo que nos està passant als valencians. 

L’ampliacio del port de la ciutat de Valencia està paralisada i 

tot son traves per a que se  duga a terme. Pero en esta ocasio no venen de fora, sino que 

son formacions que participen en el govern de la Generalitat les que estan posant estos 

impediments, en els quals està d’acort el mateix alcalde capitali, Joan Ribó. Durant 

decades el port de Valencia ha hagut de competir en desigualtat de condicions en el de 

Barcelona o el de Algecires, els quals han estat rebent unes partides presupostaries molt 

majors, i a pesar de tot no ha deixat de creixer. ¿Hem de creure que tanta malvolença 

està motivada unicament per motius ecologistes? ¿I aixo a pesar d’haver modificat el 

proyecte i de contar en una Declaracio d’Impacte Ambiental avalada per Ports de 

l’Estat? Resulta dificil imaginar que politics d’aci busquen delliberadament perjudicar 

interessos propis per qüestions partidistes, pero quan el mateix partit Esquerra 

Republicana de Catalunya demana al govern central que se paralise l’ampliacio, la 

sospita d’un intent de favorir al port de Barcelona se justifica. 

 

Continuem en el Cap i Casal, pero ara ya no en una sospita, sino en la certea de que 

l’ideologia partidista està darrere de l’instalacio en la plaça de l’Ajuntament d’un 

monolit commemoratiu del 15M en complir-se 10 anys d’aquella movilisacio. A ultima 

hora, la pressio davant l’evidencia de la parcialitat de l’emblema ha fet decidir a 

l’alcalde canviar l’ubicacio. Tampoc se pot negar que el sectarisme està darrere de les 

sucoses subvencions i privilegis que cada any reben els organisadors de la cavalcata de 

les “Magues de Gener”, celebracio per la que nomes una minima part de la poblacio sent 

alguna aficio. Subvencions que soterren en euros qualsevol moguda pancatalanista pero 

que se transformen en escarransides almoines quan se tracta de sostindre entitats 

culturals centenaries, com la RACV o Lo Rat Penat, per la simple rao de que encara 

resistixen al proces de catalanisacio. 

 

No, Joan Ribó no governa per a tots els valencians, sino nomes per als de la seua corda, 

els que son catalanistes o esquerrans, i millor si ho son a l’hora.  

Sera per aixo que se troba tan a gust en Barcelona, ciutat a la que recentment ha anat a 

entrevistar-se en la seua alcaldesa, Ada Colau, en qui, com ell diu, “compartix llengua i 

cultura” –cert, en el seu cas; no oblidem que ell es catala–.  

 

No sabem si ha anat a preguntar-li cóm fan alli per a que el seu port reba els  diners que 

rep de l’Estat i per a que no tinga obstaculs per a creixer. O simplement ha anat en 

missio de vassallage, eixes visites tan propies dels politics que eixercixen en Valencia –

regne o nacio– que no tenen mes punts de referencia –perque per si mateixos no saben 

ser referents– que les estacions terme que son Madrit o Barcelona. 

 



 

 
 

I parlant de vassallage, una mostra mes nos aplega a conte de les Bandes de Musica; 

una manifestacio cultural valenciana propia, autoctona i original a la que ara li han trobat 

una vinculacio catalana en el seu naiximent, segons assegura el Decret 229/2021, de 30 

de maig (BOE, 108, de 6 de maig de 2021) sobre la declaracio de les societats musicals 

valencianes Manifestacio Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial en 

Espanya. Lo pijor no es que esta afirmacio siga absolutament falsa, al cap i a la fi estem 

aveats a que des de  Catalunya reescriguen la nostra historia per a subjugar-nos, com ho 

estem a que en Madrit colaboren gojosament en la labor, lo mes trist es que se basa en 

una “tesis doctoral” escrita per una professora valenciana; aixo si, en una trayectoria 

lligada al catalanisme. 

 

Penoses han resultat certes actituts de politics de les Corts Valencianes que, remugant, 

han hagut de reconeixer que s’ha publicat una aberracio i una falsetat vinculant bandes de 

musica valencianes en corals catalanes, quan res tenen que vore ya que estes son 

posteriors a un bon grapat de bandes creades en terres valencianes. Puix a pesar d’aixo 

encara ha hagut algun “compromisari” –que s’intitula “music i valencianista”– que a 

tenor de lo que diu la prensa (ABC. Comunitat Valenciana, 27-05-2021), davant 

l’exigencia de rectificacio en el BOE duta a les Corts pel PP, “justificó el voto a favor de 

ellas (las bandas) y no por la propuesta de PP, ya que la ve irresponsable, surrealista i 

ridícula” i llamenta “se arrastre un elemento de unión del pueblo valenciano por el 

fango político”. Es curios que parle d’unio qui forma part d’un partit que si per alguna 

cosa se caracterisa es per la seua intolerancia sectaria. Perque quan fan us de la 

“marfega” com a bandera valenciana, parlen d’una “mateixa llengua i cultura”, o quan 

colaboren (aixo si, “en l’intimitat”) en la construccio dels “països catalans”, ho fan, clar, 

per l’unio dels valencians. 

 

Confiem, almenys, en la rectificacio del Ministeri i que en el BOE es publique una 

esmena corregint una difamacio i una falsetat de ranc historic. 

 

                                                                             

ROGLE 177-Juny 2021 

 



 

Els nostres personages valencians 

VICENT PERIS (1478-1522) 

(¿Sogorp, 1478? - Valencia, 1522). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrià d’Utrecht rep als caps de la Germania. (La Junta dels Tretze). Llenç de Josep Benlliure 

Membre del Gremi de Velluters, formà part de la comissio gremial, organisme en el que fon 

elegit per a la revisio dels imposts. Va ser capità general de l'eixercit agermanat, durant la 

revolta de les Germanies i membre de la Junta dels Tretze. Des dels inicis de la revolta 

armada, els agermanats van mostrar fortes discrepancies internes, puix el moviment estava 

conformat per grups socials que tenien interessos distints i inclus, a vegades, contraposts. 

Vicent Peris fon un lider de la revolta, calificat per alguns cronistes de radical, que a la mort 

de Joan Llorenç -verdader ideolec de les Germanies i dirigent molt mes moderat- el va 

substituir. Peris es va opondre a qualsevol negociacio per a suprimir la Germania, arribant a 

expulsar de Valencia a Juan González de Villasimpliz, secretari de Carles I, en 1521, a qui se 

li havia encarregat pacificar la situacio. Vicent Peris obtingue dos grans exits militars en 

l’ultima fase de les Germanies, com a capità general de l’eixercit: la presa del castell de 

Xativa, el 14 de juliol de 1521, i la victoria en la batalla de Gandia, el 23 de juliol del mateix 

any, enfrontant-se al virrei Diego Hurtado de Mendoza, comte de Melito. Saquejà esta ciutat 

i feu diferents incursions per Dénia, Vilallonga, Penagila, Polop i Ondara, llocs a on va 

impondre el bateig forços a gran cantitat de mudeixars. El moviment dels agermanats pergue 

unitat, produint-se discrepancies entre els seus liders, lo qual els portaria a que les següents 

campanyes militars conclogueren en derrotes per ad ells, la mes sonada la d’Oriola i despuix 

la de Morvedre. Peris, es feu fort durant uns mesos en Xativa, des d’a on tornà a Valencia la 

nit del 18 de febrer de 1522, en l'objectiu de reviscolar la revolta i evitar qualsevol 

negociacio, puix, des de la capital, la burguesia rebel estava pactant una eixida negociada en 

el virrei. En una desesperada aventura, Vicent Peris s'instalà en la seua propia casa i 

congregà als seus partidaris, lo que va desembocar en un dur combat durant tota aquella nit 

pels carrers del Cap i Casal, fins que l’eixercit, a les ordens del Marques de Zenete (virrei de 

Valencia), en la colaboracio de part de la burguesia local consegui posar sege al seu domicili 

i incendiar-lo. Peris acabà entregant-se.  



No tingueren pietat d’ell i, el 3 de març, vençut per les tropes reals, fon capturat i 

immediatament degollat; el seu cap fon arrossegat pels carrers de Valencia i clavat en el 

Portal de St. Vicent, mentres que el seu cos fon penjat pels peus en la forca del Mercat.  

La capital valenciana li dedicà una plaça, rotulant-la en el seu nom, la qual cosa es cita en 

una providencia del Mustaçaf de 1659.  

 

El cap de Vicent Peris mostrat al poble. Ilustracio de Josep Segrelles 

Segurament, esta plaça, estava situada prop del carrer de Gracia a on es diu que s’emplaçava 

la seua residencia, en el solar de la qual, despuix de ser incendiada, s’ordenà enramar sal. 

L’actual carrer Vicent Peris, rebe esta denominacio, substituint el rotul de C/ Galindo, per 

decisio municipal d’abril de 1969, i es una boca de carrer que dona a l’Av. Dr. Pesset 

Aleixandre, enfront de l’Av. Joan XXIII (zona Zaidia-Tormos). 

Juli Moreno i Moreno 

Valencia 9 d’abril de 2011 

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

 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (IV) 

 

Nos referixen les actes del martiri del diaca Sant Vicent, que mort el sant en 304, va manar 

Dacià que tiraren el seu cos a un camp, per a que carira de l'honor de la sepultura. Els 

milacres que va obrar Deu per a la conservació d'aquell sant cos, varen irritar i provocar el 

furor del pretor, que va manar tirar-lo en alta mar, ficat dins d’un sac i nugat a una gran mola. 

A penes tirat, ya es va trobar el seu cos en la plaja i allí se’l va ocultar en les arenes, fins que 

una virtuosa viuda nomenada Jónica, inspirada per una celestial visió, va traure d'aquell lloc 

les despulles i, en companyia de molts cristians, les va traslladar a un lloc immediat als murs 

de Valéncia i les va ficar baix d'un altar. En estes paraules: Cessante perfidorum crudelitate 

et fidelium crescente devotione, beatissimus Martyr ad sepulturæ honorificentiam inde 

levatus, digna cum reverentia deportatur, et sub sacre Altari extra murs ejusdem Civitatis 

Valentiæ ad quietem reponitur. Una constant tradició, senyala encara este lloc en Sant Vicent 

de la Roqueta, a l'extrem del carrer de Sant Vicent Màrtir, extramurs. Ya vorem cóm esta 

tradició té sòlits fonaments. 

No és difícil calcular la forma que tindria el lloc de la sepultura del màrtir valencià. 

Construïda immediatament despuix de la pau de l'Iglésia, devia estar disposta en el modo i 

forma de les de la seua classe en el seu temps.  

Encara permaneix la sepultura de santa Engràcia en Saragossa, construïda per aquell temps i 

en idèntic objecte; semblant ad esta degué ser la de sant Vicent en Valéncia. En subterrànea 

cripta, baix estreta volta, es colocaria un sarcòfec de marbre i sobre ell, convertit en altar per 

conservar els ossos d'un sant màrtir, se celebrarien els divins misteris.  

Que el sepulcre que hui està en el Museu Provincial (ara en el Museu de Belles Arts) fora el 

de sant Vicent, o be fora un atre, no ha de ser objecte de polémica, encara que consignada 

està la que en pro va sostindre Martínez Aloy i en contra Francisco Danvila i el que açò 

escriu, en els toms I i II de la revista El Archivo.  



Pero si els atributs, posats en el del museu, no permeteren admetre fora aquell el sepulcre del 

nostre sant, molt paregut degué ser el que va contindre les seues relíquies. 

Prudenci, en el Peristéphanon, descriu en bells versos el lloc d'esta sepultura, i despuix de 

dir-nos que vençuts els enemics, i restituïda la pau als justs, un altar dona el degut descans 

als benaventurats ossos del màrtir, afig: 

«Subjecta nam sacrario, 

Imamque ad aram condita, 

coelestis auram muneris 

perfusam subtus hauriunt.» 

Ve a dir que «els ossos de sant Vicent, posats en lloc sagrat, i colocats en una ara, o altar, que 

ocupava lloc inferior, aspiren allí baix l'aura del celestial guardó». Si no referim tot açò a un 

lloc colocat baix terra, no podem comprendre les repetides indicacions d'esta estrofa, que 

totes signifiquen dita colocació: Subjecta, imam, subtus. 

Célebre va ser en tota la cristiandat el màrtir Sant Vicent, 

i no menys célebre la basílica a on estava sepultat el seu 

cos, i en que es conservava el seu llit. Ningú, que sapiam, 

ha senyalat esta circumstància, que consta textualment, 

com anem a vore. Sabuda és la benaventurada mort d'este 

sant, quan postrat en un llit format de testos, es varen 

convertir estos en flors odoríferes. Aixina ho cantava en 

un himne l'iglésia mossàrap: 

«Cernit deinde fragmina 

Jam testulorum, molibus 

Vestiri semet floribus, 

Redolente nectar carcere». 

Puix be; el Breviari Mossàrap, que en el seu himne de Laudes porta l'anterior estrofa, en el de 

Vespres canta: 

Per te, per illum carcerem 

Honoris augmentum tui 

Per fragmen illud testeum 

Per quem trementes posteri 

Exosculantur lectulum 

Miserere, etc.» 

 

Esta invocació al sant per la seua presó, per les seues cadenes, per les cremades, que va 

sofrir, pels garfins que el varen dilacerar, acabà per aquell llit (lectulum) que la posteritat 

(posteri), en el temps en que l'himne es va compondre, anava a besar, en religiós respecte, 

tots els anys, com es consigna clarament en la capítula que seguix a dit himne: Annua 

devotione tanti Martyris solemne festum suscipimus.  



 

I en la missa, despuix del sanctus, s'afig: Precamur ut istic, ubi nobis reposita est ejus 

reliquiarum portio, erecta sit patrociniis plenitudo. No pot senyalar-se més directament el 

santuari de Valéncia i el lloc de la sepultura del màrtir. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 

Joan Chabàs 

 

Joan Chabàs naix en Dénia en una família acomodada de talant lliberal i progressiste. Son 

pare, que era nebot de l'historiador Roc Chabàs, va eixercir durant anys de juge en la ciutat. 

En 1910 es traslladen a Madrit, a on el futur escritor estudia el bachillerat en el Liceu Francés 

i cursa estudis de Filosofia i Lletres i Dret. 

Acabats estos, marcha de professor de Lliteratura Espanyola a Gènova, pero és expulsat 

d'Itàlia per antifasciste.  

 Despuix viu en Madrit, Barcelona i Valéncia, pero durant els mesos d'estiu preferix residir 

en la casa familiar de Les Marines de Dénia. 

En la ciutat a on havia naixcut, ademés d'escriure, intervé en la vida social i va fundar un 

semanari, El País, subtitulat Periódico Republicano Regional de la Marina. 

En esclatar la guerra, s'allista en les milícies de Izquierda Republicana i més tart s'afilia al 

Partido Comunista. Tindrà que exiliar-se en sos pares a França; despuix viurà en la 

República Dominicana, Cuba i Veneçuela; de nou viaja a Cuba, a on s’instalà 

defenitivament, lloc a on muigué l’any 1954. 



L’estreta econòmia i les peripècies que sofrix repercutixen en la seua producció, cada volta 

més centrada en la crítica lliterària com a conseqüència, en gran part, de la seua dedicació a 

l'ensenyança. Des de 1947 eixercix de professor en l'Universitat de Santiago de Cuba, 

activitat que ha d'abandonar, perseguit pels simpatisants del dictador Batista, mesos abans de 

la seua mort. 

Com a poeta, encara que participa de 

l'amistat de l'anomenada generació 

del 27, deixa solament dos llibres. El 

primer, Espejos (1921), escrit segons 

les novetats estètiques del moment. 

Durant uns anys, alluntant-se 

progressivament de l'estètica 

vanguardista, continua publicant 

poemes en revistes lliteràries. 

 El seu segon poemari, Árbol del 

Tinacido (1956), ya és pòstum i té 

com a eixos temàtics l'amor i el dolor 

que genera l'exili. També la seua 

dedicació al gènero narratiu minva 

en els anys, i abans dels 30 escriu les 

tres noveles que nos ha llegat: Sin 

velas, desvelada (1927), Puerto de 

sombra (1928) i Agor sin fin (1930). 

En les tres priva la calitat de 

l'expressió, molt pròxima al 

llenguage poètic, i s'advertix 

l'influència de Gabriel Miró. 

 La primera és segurament la més 

autobiogràfica, i tant la protagonista 

com uns atres personages secundaris 

pertanyen a l'entorn familiar de 

l'escritor. 

Dénia i la seua comarca seran el seu escenari, especialment la mar i el seu accidentat llitoral. 

Fábula i vida (1955) arreplega un conjunt de sèt narracions breus. Potser les més interessants 

de les seues aportacions siga la d'ensagista i crític lliterari. 

Títuls a destacar són: Italia fascista (política i lliteratura) 1928, fruit de la seua 

estància en terres italianes; Vuelo i estilo, (estudis de lliteratura contemporànea 

de 1934, en uns plantejaments teòrics molt pròxims a Karl Vossler i Benedetto 

Croce) i, el més conegut de tots, Historia de la Literatura española (1898-1950-

1952), a on predomina l'enfocament marxiste. 
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El colege dels Maristes de Dénia 

 

 
 

El colege dels germans Maristes de Dénia, encara que ha sofrit reformes, conserva sense 

canvis la seua antiga fisonomia i la frontera manté les mateixes característiques. 

Per 1920 l'ensenyança en Dénia era un autèntic problema per al consistori, que en escassos 

recursos econòmics no podia fer front a l'escolarisació dels chiquets de la població, els quals 

rebien les seues classes en aules repartides en cases llogades, que carien de llum i sense 

condicions higièniques. 

Sensibilisats en esta situació, els germans Felip i Josep Gavilà Ferrer varen deixar un llegat 

per a construir un colege per a chiquets dirigit per religiosos dedicats a l'ensenyança. 

I va ser en 1928 quan els germans Maristes es varen fer càrrec d'este llegat. Ángel Urbán 

solicità permís per a fer un colege de tres plantes en el carrer Gayarre, pero l'insuficiència del 

llegat dels germans Gavilà Ferrer per a poder fer front a totes les despeses, va fer que 

Càndida Carbonell propiciara un important donatiu en el qual es varen poder finalisar les 

obres, adquirir els terrenys al voltant del colege i un antic chalet, construït en 1866 per 

George Graham, que es va convertir en la residència dels germans Maristes. 

L'edifici, que tenia planta baixa i dos pisos, posseïa una frontera d'estil eclèctic prou 

harmoniosa, en grans finestres decorades en frontons clàssics i una balconada en balustre a 

on es ficava la bandera, únic element que encara perdura. 



Les necessitats d'ampliació del colege, que havia 

passat de 40 alumnes en la primera promoció 

(1929-1930) a 462 en 1971, feu que els germans 

Maristes decidiren construir un pis més i 

aprofitar les obres per a donar a la frontera un 

aire més adequat als anys 70, pero també més 

impersonal. 

Moltes promocions de deniers han passat i 

continuen passant per les seues aules, entre els 

que podem citar a Vicente Buigues, Emilio 

Oliver, José Crespo, Pedro Perles, Manolo Roda, 

José Carrasco i Juan García Caballero. 
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El mestre Cardona 

José Cardona Cerdà, conegut en Dénia com el mestre 

Cardona, va ser una persona molt popular en la ciutat. 

En el carrer la Mar, en el primer pis d'un edifici, impartia les 

seues classes el mestre Cardona, carrer conegut per 1943 com 

l'avinguda de José Antonio. D’este pis a on impartia les 

classes es va traslladar al carrer Loreto conegut popularment 

com a carrer de les monges, a on anys despuix li varen ajudar 

les seues filles que havien estudiat magisteri. 

A les seues clases acodia, en horari nocturn, gent adulta de 

diferents edats i cada u en un nivell de formació distint, el pis 

tenia diferents quartos en diferents grups. 

 El mestre Cardona havia segut un pres polític, era un demócrata republicà. Preparava als 

alumnes per al bachiller, la banca, correus, etc.  

Ensenyava ademés contabilitat i lo que llavors es dia cultura general, era una persona culta 

que va saber transmetre en facilitat els seus coneiximents. 

Per les classes del mestre Cardona varen passar diferents generacions perque en Dénia no hi 

havia llavors cap institut de bachillerat. 

 En l'ajuda de les seues dos filles, Piera el pintor, veí del carrer la Brecha i Pep Pastor junt en 

uns atres veïns varen crear la que va ser la Falla Estudiantil, de la que va ser la seua filla 

Paquita, la fallera major i el president Antoni Timoner Villó.  
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El colege de segona ensenyança en 1879 

 

 

Dénia està d'enhorabona. A les millores materials que s'han realisat, s'ha unit ara una tan 

important o més que aquelles, ya que pertanyen a l'orde moral. Acaba d'inaugurar-se en la 

nostra ciutat una institució de segona ensenyança, gràcies a l'iniciativa del nostre ilustrat retor 

Sr. Rocafull, i la cooperació d'unes atres persones no menys amants del país i de la ciència. 

És incontrovertible el principi de que l'educació intelectual és la palanca més poderosa per a 

espentar als pobles per les verdaderes vies del progrés. Dénia, l'importància material del qual 

és de tots coneguts, reclamava ya des d'algun temps, l'establiment d'un centre instructiu en el 

qual es difongueren els coneiximents elementals dels diversos rams del saber humà, i en el 

que es preparara a la nostra joventut per a mamprendre estudis superiors. 

Pero l'institució que acaba d'obrir-se, si be satisfarà pel moment les necessitats de la nostra 

ciutat, no ompli per complet els desijos de tota la comarca, ya que els jóvens de les 

immediates poblacions es retrauen d’assistir al nostre colege, perque la vida i esta ciutat és 

cara i per tant no els va a convindre a les famílies tindre als seus fills absents, costant-li més 

la seua subsistència que en qualsevol de les nostres capitals.  

Les aspiracions d'esta comarca que són també les de Dénia i les nostres, consistix en 

convertir en colege d'interns el local que hui ocupa dita institució, i d'esta manera, els 

alumnes forasters podien estar en economia i reclusió lo mateix que molts de la nostra ciutat. 

Podrien ingressar com a pensionistes en més seguritat per als pares i més aprofitament per ad 

ells. 

Una atra de les millores a les que hem d'aspirar i és nostre deure senyalar-la, és la que tendix 

a establir en el mateix centre d'ensenyança una bona escola i tal volta en el pas del temps una 

atra de nàutica, per la qual hi ha especial predilecció i això supondria immenses ventages que 

reportarien als nostres païsans d’escassa fortuna que no els permet portar als seus fills a 

l'estranger, a on les escoles de nàutica de les nostres capitals de província.  



Dénia anirà conseguint tots estos propòsits i l'obra que modestament ha començat en este 

curs, s'anirà eixamplant i completant en un futur immediat. De totes les maneres nos 

congratulem al vore que en la capital de tota esta comarca, renaix l'esperit científic i que es 

va imitant l'eixemple d'Oriola i Alcoy, a on existixen des de fa molts anys excelents centres 

d'ensenyança. Confiem que la llavor sembrada, ha de fructificar i ser cultivada en atenció i ha 

de produir rics i òptims fruts, i mestrestant reba l'institució de segona ensenyança els nostres 

aplaudiments, i la promesa de la nostra pobra, pero sincera i entusiasta cooperació, perque 

veem en ella a la mare de qui ha de nàixer totes les millores morals d'este país, que són la 

pedra de toc de la civilisació i del progrés. 
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El cine en Dénia en els anys 30 

Els anys 30 porten a Dénia el cine sonor i el 

final del cine mut. La primera proyecció sonora 

va ser en el Salón Moderno, en el 27 de febrer de 

1931, en la película “El precio de un beso”. El 

19 de març d'este mateix any, s'estrena el cine 

sonor en el local del Palau de Sol, era el dia de 

sant Josep i es proyecta la película “Doña 

Mentiras”. Les películes eren en castellà, i va ser 

el dumenge 1 d'abril de 1934, quan es proyecta 

la primera película rodada en Valéncia, cridada 

“El Faba de Ramonet”. Durant l'estiu, el cine es 

trasllada a les terraces a l'aire lliure, al bar 

Agulló i al Negresco, a on es proyectaven 

películes ya exhibides durant l'hivern anterior en 

el Teatro Circo o el Salón Moderno. El dissabte 

18 de juliol de 1936, el bar Negresco tenia 

programada una reposició de: “El negro que 

tenia el alma blanca”. La proyecció va començar 

en normalitat, pero un tall en la corrent elèctrica 

la va interrompre. En tornar la llum, Jaume 

Llorca, el propietari del bar, anuncia als espectadors que se suspenia la sessió en conéixer per 

la ràdio que s'havia decretat l'estat de guerra. Durant el conflicte armat, la censura va ser més 

rígida, les autoritats varen extremar el control sobre els mensages que es donaven a través de 

la pantalla, mensages contra la guerra eren un perill, per lo tant es varen prohibir películes en 

alegats pacifistes, com “Adiós a las armas”. També les que tingueren referències religioses 

com “El cura de la aldea”, o les que tenien que vore en la monarquia de qualsevol païs i 

época, com “La vida privada de Enrique VIII”. A banda existia la censura parcial d'escenes, 

diàlecs i fins i tot ròtuls. 

Roc Chabàs Associació 
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