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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 Mercat Municipal de Dénia 

 

Mercat d’abast en la Plaça de la Glorieta, principi del sigle XX 

En abril de 1935 s'aprova en sessió extraordinària del ple de l'ajuntament el 

proyecte del mercat. 

 

L'alcalde, Agustí Montón, va expondre la seua estranyea davant la campanya que 

es feya en contra seua, per part dels regidors de determinat sector polític que no 

havien assistit a la sessió. El proyecte consistia en dos naus altes en forma de creu, 

en una sala central i una atra nau avall que rodejara l'edifici, l'emplaçament era 

un solar de 2918 metros quadrats, propietat de José Morand Merle i Carlos Sentí.  

 

Tenia 84 metros de frontera en el carrer Magallanes i 42 metros en el carrer 

Carlos Sentí, en una altura de 24 metros i una superfície coberta de 1891 metros 

quadrats.  



 

 

La comissió de facenda de l'ajuntament va emetre un informe favorable del proyecte del 

mercat, a on es feya constància que es tractava d'una obra en la qual es conseguiria una 

millora urbana extraordinària, que sanejaria un núcleu de la població que pel seu 

emplaçament en el centre de la ciutat, reclamava urgentment una cuidadosa 

higienisació, i proponia un presupost extraordinari per a la construcció de dit mercat. 

 

 Hi havia una forta oposició al proyecte del mercat per part d'alguns sectors socials de la 

ciutat, per això el 7 d'agost de 1935 en sessió extraordinària es tracta sobre un escrit del 

vicepresident de l'Unió Comercial i Industrial, Francisco Pastor, a on protestava pel 

préstam extraordinari com fòrmula financera.  

 

En l'escrit dia que el préstam a 50 anys, seria catastròfic per a tots els veïns de la 

població, i que seria ruïnós per als interessos del poble, ya que acceptar un préstam de 

45.000 duros, del com es tornarien en els 50 anys 160.000 perjudicaria molt al 

contribuent. Es pregava que l'acort pres per l'ajuntament quedara suspés. L'ajuntament 

contesta dient que no podia considerar-se ruïnós per a un ajuntament com el de Dénia 

en un presupost ordinari de més de 500.000 pessetes, el pago d'unes anualitats de 

15.000 pessetes. 

 

L'alcalde Agustí Montón també contesta en un full explicatiu que dia: “A l'opinió, 

davant la campanya que constantment s'està fent, contra la construcció del mercat 

d'abasts, sembrant la confusió en l'opinió sensata del poble. La fòrmula financera en 

principi concertada en el Banc de Crèdit Local d'Espanya, creat en la finalitat d'impulsar 

i facilitar el progrés de les corporacions locals, no és caprichosa, obedix a una llegal 

operació de crèdit.  

 

¿És necessària o no la construcció del nou mercat? L'actual ajuntament, interpretant 

com a necessari la construcció de dit mercat, complix en el deure “tot per i per a 

Dénia”.  

 

¿Que resulta gravós per a l'erari municipal la contractació del mencionat préstam a llarc 

determini? Desgraciadament el fruit que hui arreplega Dénia de passades actuacions es 

manifesta en estes tres paraules: 

 

 Descrèdit, abandó i burla. Resumint bancarrota, ¿perseguixen finalitat electorals, en la 

seua campanya derrotista, els directius de l'antiga política d'esta ciutat, que infantilment 

van a la caça de firmes?  

 

Una volta acabat engrandirà a Dénia, serà el seu punt d'arrancada per a reivindicar-la i 

no la portarà a la bancarrota, podent-se batejar en esta inscripció: “Este Mercado de 

abastos, que empezó a construirse el 1 de noviembre de 1935 y se terminó el 31 de 

Mayo de 1936, fue adjudicado en subasta pública ante notario, con todos los 

requisitos legales al mejor postor. Trabajo, Salud y República para todos. Agustín 

Montón”. 

 

 

 



 

El Banc de Crèdit Local d'Espanya va acordar concedir a l'ajuntament una ampliació del 

crèdit fins a 225.000 pessetes, destinades a la construcció del mercat, en un interés del 

6,40 % anual en 50 anys. Finalment esta obra es va començar a construir en 1952 i es va  

acabar en 1955. 

Roc Chabàs Associació 

 

 

 

UN AMOR D'ESTIU 
 

 
 

Eixa nit em vaig despertar empapat i ya no vaig poder dormir, l’ambient tropical feya 

que l'aire fora espes i irrespirable. 

 

Vaig decidir aguaitar per la finestra de l'hostal a on m'estajava i vaig vore que la fira 

d'atraccions encara estava en marcha.  

 

-¿Quina hora es? 

(Me vaig preguntar a mi mateix) 

 

Sabia que si tornava al llit no podria dormir-me una atra volta, aixina que vaig decidir 

eixir i donar un passeig per la fira a vore si l'oraget de la mar podia refrescar-me en eixa 

nit tan sofocant. 

 

En el carrer la temperatura era mes agradable i vaig respirar aliviat, me vaig detindre 

just enfront d'un banc que hi havia en el passeig entre el poble i el moll, estava dispost a 

assentar-me pero a lo llunt les llums de la fira me cridaven i no solament aixo, tambe 

m'arrastraven ad ella de manera inconscient aixina que em vaig dirigir a la fira sense 

saber molt be perque, pero en l'esperança de trobar alli lo que havia cridat la meua 

atencio en tanta força. 

 



 

No va ser dificil aplegar, les llums, la musica i la noria que dominava tot el recint me 

varen fer de guia i en aplegar me vaig preguntar com era possible que se mantinguera 

igual que l'ultima volta que la vaig visitar quan tenia dotze anys, era curios puix en feya 

vintiquatre que no havia tornat ad aquell poble, el meu... fins que tot es va endoblegar i 

tinguerem que anar-nos com si fora l'unica solucio.  

 

Passegi entre les atraccions i no vaig vore ni una sola persona, totes les atraccions 

estaven en marcha pero buides de chiquets i chiquetes, d’adolescents enamorats que 

pujaren a la noria per a poder besar-se en el punt mes alt en unes vistes uniques de la 

baïa i mentres pensava en aixo va ser quan la vaig vore. Estava pujada al drago i just 

quan va passar per davant meua me mira com si haguera estat esperant-me, me va donar 

el temps just per a vore que somreïa en eixe somriure del que me vaig enamorar feya 

tants anys. 

 

Vaig esperar que l'atracció se parara per a poder anar a la seua trobada pero quan va 

tornar a passar per davant de mi ella ya no estava en el vagó i seguidament escolti unes 

rialles jovenils darrere meua.  

 

Vaig correr cap ad elles passant junt els coches de choc i el lloc de roses i sols alcanci a 

vore el seu monyo solt al vent, quan vaig girar el cantó ya no estava.  

 

Començava a pensar que tot aixo era molt estrany, no podia entendre que estava passant 

i vaig sentir que me costava tragar saliva pero encara aixina vaig decidir seguir buscant-

la aixina que vaig recorrer el cami fins que aplegui al llaberint dels espills i vaig tornar a 

escoltar rialles que pareixien procedir de dins i vaig entrar en la seua busca. 

 

Quan per fi aplegui al centre del llaberint vaig fer un alt i pensi en si valia la pena seguir 

en aço quan de repent va apareixer darrere meua i va tapar els meus ulls en les seues 

mans, despuix me vaig girar i la vaig vore, no podia creure-ho, alli estava tal i com la 

recordava, no havia passat el temps per ad ella i seguia en els seus tretze anys com si 

fora cosa de magia. No sabia que dir-li i lo unic que me va eixir va ser un "Hola, estas 

aci, pero... ¿Com és possible?" i llavors me va besar, me besà com mai ningu m'havia 

besat i vaig entendre que eixe era el bes que em devia, el que mai varem poder donar-

nos i el que sempre vaig tirar en falta. 

 

Vaig tancar els ulls i me deixi portar, vaig sentir el seu aroma i volia acariciar el seu 

monyo una volta mes pero quan intenti posar les meues mans en el seu cap les dos es 

varen trobar front a la meua cara i vaig obrir els ulls de colp. 

 

Ara si que me vaig sentir estrany puix estava assentat en el banc que hi havia entre el 

poble i el moll ¿Que havia passat? Vaig decidir anar-me'n de nou a l'hostal i seguir 

descansant, de mati aço seria soles una anecdota, me vaig alçar i enfili el cami de regres 

quan de nou vaig escoltar la seua rialla jovenil a lo llunt, me vaig girar i lo que vaig 

vore me va deixar de pedra... a lo llunt estava la fira, abandonada i en ruïnes.  

 

Vaig allaugerar el pas de cami a l'hostal... 

 

Fran Martinez, escrit en Normes d'El Puig 



 

 

APROXIMACIO AL CONFLICTE SOCIO-CULTURAL-

LLINGÜISTIC I POLITIC ENTRE CATALUNYA I 

VALENCIA (II) 

 
 

IMPOSICIO DE LA “LLENGUA MODERNA” EN CATALUNYA 

 

Es important coneixer la manera en que es va impondre la “llengua moderna”, donat el 

rebuig d’alguns, prou, homens de les lletres catalanes, ademes del mallorqui Alcover. 

La poderosa Mancomunitat (de Catalunya) posà tot lo seu potencial economic en 

l’expansio i promocio de tot tipo de publicacions, en la sola condicio de que estigueren 

escrites en la normativa fabrista. En el “Institut d’Estudis Catalans” trobaren empleo 

infinitat d’escritors i artistes.  

Les publicacions, revistes, seminaris, quins editors i directors estaven vinculats al 

nacionalisme, obedien el “dictat” filologic. La Mancomunitat creà infinitat 

d’institucions, el “Institut d’Educacio General”, “quins proposits eren tan amples que 

abarcaven des l’ensenyança del “folclor “en l’inclusa, hasda la formacio atletica, sense 

oblidar l’educacio moral, del sentiment, de la voluntat, de la paraula, del sentit civic, 

vida de relacio, etc.”. “Totalitarisme pur”, comenta Garcia Venero (II, pag. 164). Per a 

totes estes institucions diverses, que abarcaven des de l’ensenyança de la cuina i llabors 

caseres, hasda l’escola de funcionaris, eren precises obres de text, que encargaria a 

editors privats, pero que totes elles respondrien a les normes de Pompeu Fabra.  

El testimoni d’un catala vinculat a tots estos events del nacionalisme de principi de 

sigle, en lo seu llibre “Cuaranta anys d’abvocat” i tret a colacio per Garcia Venero (II, 

163) es definitiu: “Dec de fer nota que en aquella epoca els correctors de proves, per 

consentiment general, eren una especie d’agents de l’autoritat, encarregats de 

l’eixecucio de les normes ortografiques i gramaticals del nostre idioma en formacio...” 

(sic). Hem volgut citar estos fets, per la similitut existent entre estos i l’actual situacio 

que s’està donant en Valencia, en relacio a l’imposicio de la normativa fabrista. 

 



 

LES ATRIBUCIONS TERRITORIALS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS 

CATALANS 

 

Josep Guia recorda en lo seu llibre “Digueu-li Catalunya”, pag 14, que esta institucio es 

una empresa significativa “per l’alliberament nacional”, per lo tant lo seu ambit 

d’actuacio no s’ha llimitat a les fronteres naturals (Barcelona, Tarragona, Lleida i 

Girona) sino que ses poderosos tentaculs s’extenen per tots aquells espais que segons 

ells es parla la “llengua catalana”. El filolec mallorqui, mos conta que, ni Prat de la Riba 

ni Pompeu Fabra, acceptaren un proyecte complementari de les normes, que tractava de 

donar solucio als problemes ortografics de Valencia i les Balears i que no s’havia tingut 

en conter per a res. 

 L’oposicio d’estos naixia del temor a que un “tortosi o lleidata o un valencià”, poguera 

elaborar atres normes distintes de les de l’Institut; mos imaginen la socarroneria del 

cureta de Manacor en lo seu comentari al respecte. “Les catalanistes s’hi son acostats 

massa poc devers Valencia,” i no coneixem l’anima valenciana mes que per la 

“corbella” i per damunt”. Yo se ho vaig avisar als de l’Institut, pero no volgueren 

escoltar-me, creguen-se ells que els de Valencia hi havien de rebre a “genollons” lo que 

els digueren des de Barcelona...” (F. Carreras Candi. “Geografia General del Reino de 

Valencia”).  

Tot aço ocorria en el primer terç d’este sigle. En la actualitat i recentment segons 

declaracions del president de l’entitat, arreplegades en “El Periodico” del 9.1.86, al jujar 

l’actitut del Ministeri d’Educacio cap al “Institut” per la concessio de la subvencio al 

“...comprendre que la nostra llabor investigadora sobrepassa l’àmbit merament local...” 

“...Casasus recordà que la llabor de l’Institut s’extens a la comunitat autonoma catalana, 

valenciana, balear i part d’Arago...”. Segons el periodiste que fa l’informacio, “...els 

estatuts de l’Institut, este, te jurisdiccio sobre totes les terres de llengua catalana...” (“El 

Periodico”, 8.1.86). Quede clar, puix, qui es l’àmbit territorial d’actuacio, que s’han 

apropiat. 

ESTRATEGIES DE PENETRACIO 1932 I SES ANTECEDENTS 

Esta es una data clau per a comprendre tot el proces seguit, pel catalanisme, en sa 

penetracio en Valencia. Per estes latituts els nacionalisme sempre ha trobat a grups i 

persones receptives a ses postulats. No anem a analisar les raons en profunditat, a soles 

constatarem els fets. Victor Balaguer trobà a Vicent Boix, un erudit valencià coetaneo 

d’ell. Jacint Labaila tambe es deixà seduir i li fon publicat un llibre de poesies en 

Barcelona “Flors del Turia”. 

Este poeta assistia a les classes nocturnes del Liceu Valencià, en el qui donava classes 

gratuïtes Boix, es est un detall a considerar. La polemica es suscità pel prolec d’este 

llibre, que corregue a carrec de Victor Balaguer. Entre atres coses dia: “Lo valencià no 

es mes que una branca del catala: una branca del gran tronc de la llengua d’oc...” Corria 

l’any 1868, en Barcelona i en motiu dels Jocs Florals, hi hague una concentracio de 

poetes.  

 



 

De Valencia assistiren Teodor Llorente, Ferrer i Bigne, Querol, etc., aixi com de 

Mallorca i Provença. “L’asombro de la delegacio valenciana fon trobar-se a Jacint 

Labaila sentat entre els personages del consistori dels Jocs Florals. I Labaila fon 

l’insolit mantenedor d’aquella ocasio.” En la polemica tercià el periodic de Madrid “El 

Figaro”, que prengue partit en contra de Victor Balaguer i l’autor del desaguisat. 

Labaila, el poeta valencià que “vengue s’anima per la publicacio d’un llibre i per un 

pergami d’una academia”. Ya en aquelles feches la polemica es plantejava sobre bases 

llingüistiques que ocultaven el transfons politic que tancaven (sic) (J.L. León Roca. 

“Raco de l’Olla”. “Levante”, 1982. Valencia).  

Creem necessari aportar estes cites que d’alguna manera ajudaran a una major 

comprensio del problema que tractem d’explicar. Clarificaor es el testimoni d’un dels 

valencianistes que va viure els avatars del nacionalisme valencià d’escomençament de 

sigle i inclus posteriors, Miquel Adlert Noguerol (juriste). Vinculat al catalanisme, de 

bona fe, repudià d’este en la década dels 70-80, fent publica declaracio i denunciant les 

intencions del pancatalanisme. Aixi explica sa proclivitat: “...el valencianisme naixque 

sentint el catalanisme com sa germa major que, ademes, ha triumfat en la vida i ha 

alcançat la prosperitat.  

Aço fea que els valencianistes mos mirarem en els catalanistes com en un espill que 

mos havia de donar la visio de lo que hi havia de ser la nostra image...” “...aço mos 

dugue un ansia d’emulacio, a una autentica limitacio del catalanisme; llançant-mos a la 

proteccio de ses poderosos braços, sense intents identificaors sino fraternisants...” “...el 

nacionalisme catala ha arrastrat en ansia unificadora als valencians caiguts en el 

pancatalanisme...” (M. Adlert Noguerol. “Generalitat.No.” “Levante. 1982.Valencia). 

 

LA “TRAMPA DE CASTELLO” 

Poc mesos despres d’haver-li concedit a Catalunya l’estatut d’autonomia, 15 de 

setembre de 1931, els profabristes de Castello i Valencia, promouen una reunio en la 

capital de La Plana, en l’únic objecte d’acceptar, per a la LLENGUA VALENCIANA, 

la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans inspirà per Fabra. No fon gens dificil, per 

les raons que hem apuntat ades.  

Poc despres es promulgarien i divulgarien en el titul de “Normes d’Ortografia 

Valenciana”. Com lo nom indica a soles afectaven a l’ortografia, una de les parts de la 

gramatica que es pot considerar el mes convencional, com diu Mossen Alcover: 

“...sense sistema ortogràfic fixaren les llengües sabies i les neollatines ses gran 

lliteratures...”.  

Evident contrast d’est erudit en les intencions que el pancatalanisme fabriste li tenia 

reservat a l’ortografia. Pero sigam. Acompanyava ad estes normes una declaracio 

d’intencions dels firmants. I encara es reconeix el sentit unificaor, es prou llegir el text 

per a adonar-se que els redactors respectaren escrupulosament, tant el lexic com les 

flexions verbals, etc. pròpies de la llengua valenciana, cosa que mai s’ha complit. 

 



 

 Seguixen afirmant que “es un acort transacional...” i que no hi ha cap de vençut, 

“...puix les autoritats filologiques (a soles firmà una, Fullana, i es va reservar el primer 

espai en el fi de donar-li prestigi a l’acort per ell mai estigue en llinea en elles) que 

firmen mantenen ses punts de vista científics...” u deixa'n “...a les noves generacions la 

missió...” “...d’anar rectificant i millorant el sistema...”. 

La realitat es que la millora que s’ha seguit ha segut en transformar la multisecular 

llengua dels nostres classics, la LLENGUA VALENCIANA, aixi denominà per ells, en 

l’inventà per Fabra. Aixi s’òbrigueren les portes per a que s’introduira el catalanisme 

lliterari, a base del politic, que estem sofrint des de fa mes de mig sigle. Despres hi ha 

tota una estrategia desenrollà, pas a pas, que va des de la bona fe dels escritors 

valencianistes que junt en els profabristes, foren oblidant la “Declaracio” per a abocar-

se en el catala-barceloni.  

Hasda el titul originari de les “normes”, que ha anat sofrint distints canvis, com l’actual 

de “normes de Castello”, de clara intencionalitat politica en el fi de que els naturals 

d’eixa provincia les consideren com a propies i les accepten, juant d’esta manera en el 

sentiment de rivalitat entre Valencia i Castello.  

Sentiment este que es fomentat i auspiciat per sectors interessats, que fan vore com a 

centralista la Ciutat de Valencia. En fi, tota una estrategia digna de Maquiavelo, en la 

que no manca l’insult i la descalificacio personal, per a tots aquells que no accepten els 

dictats del nacionalisme catala en general. 

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

Ramon Garcia i Hernandez 

 

Casa de la Marquesa de Valero de Palma 
 

Situada en el centre antic de la 

ciutat, en el carrer Cavallers, la Casa 

de la Marquesa de Valero de Palma 

ha segut vivenda en época àrap, pero 

també palauet, escola, hospital i sèu 

del Conservatori de Música Tenor 

Cortis de Dénia. Moltes són les 

energies que han passat entre eixes 

parets, i algunes d'elles encara 

perduren. Fa uns anys, uns 

investigadors varen accedir a 

l'interior de la casa durant la nit, i el 

resultat va ser la gravació d'unes sicofonies en les que es pot escoltar clarament «Anar-

vos d'ací» fins a tres voltes. Professionals del sò varen afirmar en analisar la gravació 

que no es tractava d'un sò humà… 

Roc Chabàs Associació 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROGLE CONSTANTI LLOMBART DE 
CULTURA VALENCIANA  

Comunicat del Rogle Constanti Llombart 

El Rogle Constanti Llombart, associacio cultural valencianista, mostra i vol fer constar 

la seua indignacio davant les noticies relatives a una exposicio sobre festes i tradicions 

“Falles i fogueres. Focs festius als PPCC”, amparada per l’Ajuntament de Barcelona, en 

la que s’inclouen manifestacions festives i culturals valencianes, especialment les falles 

i fogueres. 

Resulta dificil de comprendre cóm una institucio d’eixa importancia pot donar 

cobertura, quan no coorganisar, events que usurpen patrimoni que no es seu, catalogant-

lo com a tal. Entenem que estes actuacions no son desinteressades, sino que 

s’emmarquen en un proyecte imperialiste que necessita justificar els seus deliris a base 

de falsejar la realitat, apropiant-se de lo alie per a omplir les seues carencies. De fet, 

esta noticia no podem dir que siga una sorpresa, puix apropiacions similars de patrimoni 

valencià (llengua, arquitectura, gastronomia...) per part del nacionalisme catala venen 

produint-se des de fa decades en una total falta d’escrupuls per part dels seus promotors. 

 

Mes dificil encara resulta comprendre que les autoritats valencianes no reaccionen -com 

tampoc ho han fet mai en el passat- en la dignitat i contundencia que l’ocasio reclama, 

defenent l’identitat indiscutible dels valencians i de les festes a les que la seua 

creativitat ha donat vida. 

Sería elegant i de justicia per part dels organisadors eliminar referencies i mencions a 

manifestacions valencianes fent-les passar per lo que no son, i sería lo natural que les 

autoritats valencianes els ho reclamaren formalment, i de no fer-ho, que la societat civil 

valenciana reaccionara per fi, demandant als seus representants que actuen com a tals, 

exigint el respecte que el poble valencià se mereix. 

L'Associació Cultural Roc Chabàs s’adherix ad este comunicat del Rogle 

Valencia, 5 de març de 2020 



 

EL MAL COS 

 

Mec-mec-mec-mec... com tots els matins el despertador va sonar a les 07:00 pero no me 

vaig alçar fins a les 07:20 quan ya havia fet dos intentones més de despertar-me... 

Menys mal que sempre me deixe tot preparat la nit anterior i aixina soles tinc que 

llavar-me i vestir-me abans del desdejuni pero hui no era igual, dins de mi sabia que 

alguna cosa havia canviat puix ni el café que m'enchufa a la vida tots els matins 

m'apetia i això era un clar indicador de que el dia seria diferent, aixina que vaig llavar-

me la cara i me vaig vestir, vaig anar a la cuina i me vaig quedar mirant el fondo de la 

tassa "gentilea del Banc de Valéncia" en la que desdejune tots els dies i en eixe mal cos 

en el que me vaig alçar vaig decidir anar-me'n sense desdejunar. 

 

A l’eixir al replà i tancar la porta de casa vaig sentir darrere de mi l'ascensor, no sabia si 

s'obria o si se tancava pero vaig córrer cap ad ell en l'intenció d'entrar en més raó encara 

puix no volia coincidir en l'estúpit del meu veí. 

 

Era un tipo estrany, les voltes que havíem coincidit en l'escala havia baixat el cap i ni 

tan sol m'havia saludat, fins i tot una volta que va aplegar a casa 30 segons més tart que 

yo i me pillà en el pati dins de l'ascensor, en conte de pujar en mi el tio va preferir pujar 

per les escales a risc de trobar-se en mi de nou en el replà del segon pis a on els dos 

vivim... en definitiva... Un sicópata. 

 

S'estava tancant la porta quan vaig aplegar i posi la mà davant del sensor per a que 

s'obrira de nou... me vaig quedar de pedra al vore que el meu benvolgut veí estava dins i 

mirava cap a mi sorprés... per un moment nos quedarem els dos callats mirant-nos l'un 

cap a l'atre fins que vaig reaccionar i entrí dins de l'ascensor. 

 



 

-Bon día. Li vaig dir des de l'atra paret a on ell se trobava, pero solament se llimità a 

mantindre la mirada perduda sense respondre'm. 

 

¿Pero que s'haurà cregut el toti este? 

 

Sabia que era estúpit pero açò ya rullava el rull... Es va obrir la porta de l'ascensor i el 

tipo va eixir com si res. No se que esperava, no a dit res al vore-nos tampoc ho anava a 

fer ara per a despedir-se. 

 

Vaig pensar que ya era suficient aixina que començí a caminar darrere d'ell pel garaig, 

volia demanar-li explicacions de perqué havia segut tan estúpit en mi. 

 

Quan apleguí a la seua plaça vaig vore que estava darrere del seu coche, en la porta del 

maleter obert. 

 

-Ehh, ehh... escolta tu... Pero el tio ni tan sols va alçar el cap aixina que rodegí per un 

costat el vehícul i quan anava a tocar-li l'esquena per a cridar la seua atenció va ser quan 

vaig poder vore l'interior del seu maleter i me vaig horrorisar... Un cadàver enrollat en 

una manta ocupava el maleter del seu 4x4 i ans que poguera articular qualsevol paraula 

vaig sentir el fret recórrer la meua esquena puix coneixia perfectament a la víctima... 

Era yo. 

 

Fran Martinez, escrit en Normes d'El Puig 

 

 

LA GLORIETA 
 

La nova Glorieta s'ubicà en intramurs, confrontant en la muralla est.  

La planificació de la Glorieta ya 

estava prevista en el pla Geomètric de 

1867, redactat per Patrici Ferrandis, 

en l'expedient se cita a una “especiosa 

plaça en l'orige de la prolongació del 

carrer del Pare Pere”. 

En 1873 els mestres d'obra Agustí 

Llobell i Josep Cardona redacten el 

proyecte de l'actual Glorieta, seguint 

segurament les directrius emanades 

del pla de Patrici Ferrandis. En el mateix any els mateixos mestres redacten un nou 

proyecte, eixamplant les dimensions a nort i sur. 

És molt provable que en menys de cinc anys la Glorieta estiguera totalment edificada. 

Sabem que en el 1876 el mercat en dos coberts en columnes de fundició i coberta 

inclinada de teules àraps ya estava en funcionament. 

Roc Chabàs Associació 



 

La missa de la caríssima acadèmia de català À Punt 

No hi ha diners per a combatre el 

coronavirus, pero sobren millons per a 

catalanisar-nos. És un guany de Chimo 

Puig, Mònica Oltra i demés gentuça 

enfollida en l'immersió. En la paràsita 

À Punt no tenen més proyecte que 

catalanisar valencians, i els nostres 

imposts estan a la seua disposició per a 

enverinar-nos i que, despuix de 

l'adoctrinament, sigam sumissos a la 

futura Gran Catalunya fins a la Vereda 

del Regne. Esta colla, que estaria en la 

desocupació, desigen audiència per a 

justificar els millons d'euros que 

cremen i que falten per als sacrificats 

professionals de la Medicina i Forces 

de l'Orde, més maixqueretes, medicaments, etc 

Ara, aprofitant el terror a la pesta i les pors ancestrals a la mort i el més allà, algun 

pícaro de À Punt ha cregut que oferint misses en valencià catalanisat podia matar varis 

pardals d'un tir. La gent major, marejada per la situació i sense poder eixir de casa, 

creurà escoltar la veu de Deu, quan només és la del comissari en sotana de À Punt, un 

tal Jesús Corbí (eixe nom lligc en la prensa) en una iglésia de Torrent. Hui, 22 de març 

a les 10 del matí, he sintonisat per primera volta la vil À Punt per a observar cóm 

actuava este artiste, i el pijor pronòstic s'ha complit: arcaismes i catalanismes eixien 

dels morros del comissari per a complir la missió de À Punt: catalanisar-nos per a ser 

pastura de les ambicions expressionistes dels catalanazis de Torra. 

 L'iglésia de Torrent es contaminava en els nosaltres, nosaltres, nosaltres, amb, amb, 

amb, segles, segles, segles, veure, veure, veure… El valencià modern, el de mos pares i 

mos yayos, el del pronom mosatros, la preposició en, el substantiu sigle, el verp 

vórer…, era escopinyat pel retor. Nosatres diem «per mig», no «per mitjà» que dia el 

sardaner ensotanat. En fi, ¿qué podem esperar d'una À Punt ideada per a generar 

autoodi i la destrucció del poble valencià? I menys mal que este Jesús Corbí no té res a 

vore en aquell atre retor valencià Jesús Corbí, la fama del qual va aplegar fins a l'atra 

punta d'Espanya (en perdó). 

I tot seguix igual. Els valencians moren de coronavirus per falta de diners per a 

professionals i material mèdic; pero la follia i el balafiament catalaniste va vent en popa 

gràcies als benefactors de l’Humanitat: Chimo Puig, Mònica Oltra i, especialment, el 

feliç acabalat conseller Vicent Marzà, mecenes del catalanisme en diners dels imposts. 

Ricart Garcia Moya és Llicenciat en Belles Arts, Històriador i Catedràtic 

d’Institut de Bachillerat en Alacant 



  

El ‘valencià’ del metro de Valencia 

 
 

Fa uns dies viajant en el metro de Valencia vaig llegir en la part superior d’un cartell 

d’indicacions, a un costat de la porta del vagó, lo següent: “No entre ni isca del tren 

quan senta el senyal acústic”. I en la part inferior: “Atenció al buit entre el tren i 

l’andana”. Vaig reflexionar un poc i vaig pensar que este simple cartellet donava per a 

un articul perque algunes de les paraules que apareixen en ell necessiten ser aclarides 

per a que el valenciaparlant, sobre tot, sapia quin model –antivalencià– de llengua 

seguixen usant les institucions valencianes, en este cas Ferrocarrils de la Generalitat 

Valenciana. 

Entrare en materia analisant algunes paraules de la primera frase. En principi tenim 

“isca” –forma verbal de subjuntiu, infinitiu “eixir”– quan en valencià parlat tot lo mon 

diu “ixca”. Puix be no es nomes aço lo que podem aduir en defensa d’esta ultima forma 

valenciana, sino que des de fa mes de cinccents anys, com a minim, els valencians 

venim escrivint “ixca”. Podiem posar eixemples a cabaçades, pero en uns quants n’hi 

haura prou per a documentar esta forma verbal ya en epoca medieval: 

“fins que ixqua” (Tirant, c. 1460-1465) [i] 

“Hixca tost per lloch dispost” (Spill, 1460) [ii] 

“pregau-lo ixcha” (Spill, 1460) [iii] 

“ixca de aquell la mia anima” (Vita Christi, c. 1475-1490) [iv] 
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Com podem comprovar, una volta mes, la forma patrimonial valenciana –ixca– viva i 

classica es substituida impunement, com ve fent-se en infinitat de paraules. I ara es 

podria preguntar ¿quín es el problema que impedix usar la forma valenciana? ¿Es tracta, 

acas, d’un castellanisme? Es evident que no, pero els te igual. Aci l’objectiu es anar, a 

poc a poc, eliminant totes les caracteristiques diferencials de la llengua valenciana per a 

acabar en la convergencia per tots coneguda. D’esta primera frase del cartell hauriem de 

tindre en conte tambe que, en valencià, en lloc de “el senyal acústic” diriem “la senyal 

acustica”, substantiu –senyal– que tambe feya femeni Sant Vicent Ferrer: “ni fa la 

senyal de la creu” [v]. Els valencians, normalment, nomes solem fer masculi –i no 

sempre– este substantiu quan nos referim a una marca fisica (arrap, cicatriu...): “mira 

quin senyal se li ha quedat al chiquet del bac que caigue l’atre dia”. 

De la segona frase analisarém la paraula “andana”. Lo primer que pensi quan la vaig 

llegir fon que el buit entre el tren i l’andana, en el millor dels casos, sería prou gran 

perque dependria de la distancia que hi haguera entre l’estacio del metro i la part 

superior de la casa de camp o tradicional mes proxima. 

Deixant a banda l’ironia, dire que els 

valencians mai hem conegut en eixe nom 

l’espai o plataforma allargada i estreta d’obra 

–antigament tambe de fusta– que hi ha en les 

estacions de tren o metro, vora les vies, en el 

que se situen els passagers esperant a pujar a 

qualsevol dels dos mijos de transport i que en 

castella es coneix en el nom de “andén”.  

Be, anem a consultar alguns diccionaris per a 

situar-nos. El DCVB quan parla de “andana”, 

en l’accepcio equivalent al castella “andén”, 

fa la corresponent descripcio pero la 

documenta minimament, nomes du una cita 

treta d’una obra de Xavier Casp, Proses en 

carn: “La tristor d’aguaitar a la finestreta 

del tren i veure apropar-se l’andana sense 

parents”. Es necessari aclarir que esta obra 

fon publicada per Editorial Torre, en 1952, 

epoca en la que l’editorial usava una llengua 

que en realitat era una barreja de catala, 

valencià i balear, en moltes concessions als 

catalanismes. En el mateix diccionari quan 

consultem la paraula “moll” trobem: 

“Andador o grada d'una estació 

ferroviària, per a facilitar el pujament i 

descens de passatgers i mercaderies; 

cast. andén”, i posa el següent eixemple: “Lo primer que buscà en Deberga al entrar 

al moll de l'estació del Nort, fou un compartiment ben buyt”. 
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 Al final, l’autor d’esta entrada deixa clara la seua posicio: “En aquesta 

accepció, moll substitueix amb avantatge els mots andel, andén i andana.  Queda 

clar que en el DCVB, en esta afirmacio, es decanten clarament per la forma “moll” 

en perjui de “andana”, de la qual ya haviem vist la falta de tradicio i el seu orige 

obscur. Pero no acaba aci la cosa, perque sera el mateix Pompeu Fabra qui nos aclarirà 

el misteri i, per tant, l’orige de la “andana” catalana equivalent al castella “andén”. 

Quan busquem esta paraula en les Converses filològiques comprovem que es tracta d’u 

dels molts termens que foren inventats en temps de Fabra, referits, sobre tot, ad aquells 

elements relacionats en objectes creats modernament –cas del ferrocarril– i que, per 

tant, no els podiem trobar en la llengua antiga. Pero tornant a les Converses vejam lo 

que escriu Fabra en comentar el terme “andana”: “Algu ha suggerit que el mot 

andana podia ésser utilitzat per a reemplaçar el mot andén [castellanisme]. 

Andana té, en el llenguatge rural, significacions que permetrien, per analogia, de 

fer-li significar andén” [vi]. Tant si la promocio d’este terme fon obra de Fabra, com si 

ho fon del personage desconegut que l’havia sugerit, es evident que estem davant d’una 

paraula inventada, com a pronte, en els anys vint del segle passat. Per tot aço 

l’alternativa valenciana equivalent al castella “andén” no pot ser-ne una atra que 

“moll”, com expliquen tambe els diccionaris valencians de la RACV tant el bilingüe 

(Valencià-Castellà), com el General de la Llengua Valenciana, en els que queda molt 

clar que tant en els ports de mar, de riu i de llac, com en les estacions de ferrocarril –i 

per extensio de metro– es coneix en el nom de “moll” tant la plataforma a on es 

descarreguen les mercaderies, com aquella a on se situen els passagers quan van a pujar 

al barco, tren o metro. 

Resumint, en valencià dir-li “andana” al “andén” es una verdadera barbaritat, perque 

els valencians no necessitem amprar-li al catala l’invent de l’epoca de Fabra, sobre tot 

quan tenim la paraula “moll” que referida als ports venim usant els valencians des de 

temps immemorial, i mes modernament –des de que es coneix el ferrocarril– tambe 

l’hem utilisada per a referir-nos a la plataforma elevada que hi ha en les estacions a on 

es descarreguen les mercaderies que, posteriorment, son transportades pel ferrocarril. 

En el meu poble –a principis dels xixanta– els chiquets, en quant podiem, anavem a 

jugar al “moll de l’estacio”. Acabare en l’interessant observacio que fa al respecte el 

Diccionari General de la Llengua Valenciana de la RACV: “Substituir moll, del tren, el 

metro o l’autobús, per la forma andana, com fa el català modern resulta absurt en 

valencià, ya que l’andana en valencià és la part superior d’una barraca o casa 

tradicional”. 

Manuel Gimeno Juan, llicenciat en Filologia Valenciana 

 

[i] Martorell, Joanot, Tirant Lo Blanch. Facsimil de l’edicio feta en Valencia en 1490, cap. XLVI. 

Valencia. Del Cénia al Segura, 1980. 

[ii] Roig, Jacme, Spill, vers 3227. Valencia. Del Cenia al Segura, 1990. 

[iii] Ibid., vers 3249. 
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[iv] Acadèmia Valenciana de la Llengua. “Corpus Informatitzat del Valencià”. (CIVAL). 

[v] Ferrer, Vicent. Sermons, vol. I, “Els Nostres Classics”. Barcelona. Barcino. 1932, p. 236. 

[vi] Fabra, Pompeu. Converses filològiques, volum VII, p. 32, conversa 390, vols. VI-X. 

Barcelona. Barcino, 1955. 

 

El meu dret (a la mort digna) 
 

 Fa temps que en la societat s’està 

plantejant el tema de l’eutanasia (eu + 

tanatos = bona mort) i m’afecta perque 

ya estic mes prop d’alla que d’aci. Es 

delicat perque toca les conviccions 

personals i es des d’unes atres 

conviccions personals, vinculades a unes 

creences religioses, des d’a on s’està 

atacant per a que el llegislatiu espanyol 

no regule esta situacio. 

Yo entenc els plantejaments catolics pero 

no els compartixc, per la senzilla rao de 

que una religio, siga la que siga, no està 

per damunt del meu interes en una 

qüestio que m’atany individualment i 

que entra dins de l’ambit de les decisions 

personals (com no menjar carn, jugar a 

futbol o comprar-se un 4x4...). ¿Ara ya 

no val la sacratissima llibertat 

individual? Quan perilla la vida, p.e., la 

justicia ha sentenciat contra els 

mormons, que s’oponen a les 

transfusions de sanc. No està la concepcio religiosa per damunt del dret a salvar la vida. 

Tambe entenc que hi haja meges que es neguen a aplicar este procediment per a acabar 

en la vida, a pesar de ser solicitat pel pacient o pels familiars responsables. El seu dret 

no pot ser obstacul per al meu. I exigixc el mateix respecte a la meua voluntat. I l’estat 

ho ha de garantisar. 

Entre les barbaritats que s’han dit... un partit d’extrema dreta afirmava que en esta llei 

es reconeixia el dret a matar, pero no, es el dret a morir, molt distint, i en circumstancies 

molt concretes; un atre de dreta pura assegurava que era una mida per a retallar gastos 

medics, per sort, el sistema public espanyol es capaç de soportar molt millor les 

malalties finalistes que els sistemes privats.  
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Conec el cas recent d’una persona proxima... huit mesos terminal i sens esperança... 

perfectament ates per la sanitat valenciana fins que ha faltat.  

Per contra tambe conec, per les pelicules, els casos en els sistemes ultralliberals –de 

sanitat privada– en els quals les asseguradores privades cobrixen fins a un temps-cost a 

partir del qual l’hospital passa la factura als familiars o els envia a casa si no paguen, i 

si el malalt es mor, es mor, ¿han vist aço en un centre public?  

Per a mi, i ara que no estic en la situacio, es una qüestio d’empatia (fora de les 

conviccions religioses) cap a la persona que no vol patir mes, que els meges han 

certificat que no hi ha remei i que pren una decisio complicada i valenta. Que ningu 

crega que u decidix que li lleven la vida o que els deixen morir perque si. 

De totes les maneres, el que la llei regule l’eutanasia, en les cauteles i la prudencia 

necessaries, no pressiona a ningu dels que s’oponen. Es com el matrimoni homosexual, 

l’aprovacio unicament beneficia als interessats. Els adversaris no ixen perjudicats ni 

se’ls obliga a res. ¿Coneixen un cas, nomes u, en el que una dona heterosexual haja 

segut obligada a casar-se en una atra dona? Aci passaria igual. El que no vullga sera 

tractat adequadament pel sistema sanitari i el que vullga podra optar per una mort digna, 

per ad ell, i sense que aquells que l’ajuden familiars o meges siguen imputats per 

ningun delit. 

Els que s’oponen radicalment, en els seus arguments, haurien d’intentar posar-se en el 

lloc del pacient i provablement pensarien d’una atra forma. Igual no els ha tocat ningun 

cas de prop i no saben lo que es. Cadascu es lliure de pensar lo que vullga, pero la meua 

vida no pot dependre dels interessos religiosos d’uns atres –per molt llegitims que 

siguen–. 

Antoni Fontelles i Fontestad, es professor i periodiste 

Imagens: Pixabay-Stefan Keller 

 

EL RAVAL DE LA MAR 

 

A l'est del castell existix un menut atracador 

resguardat dels temporals del nort per la 

punta del Raset i de plaers continguts fins al 

Cavall, pero no existix cap infraestructura 

portuària, llevat el Pont, plataforma de fusta 

que permet la càrrega i descàrrega de 

menudes embarcacions. 

S'accedia al Pont des del portal dels Socors, comunicació de la Vila nova en la mar, o 

des del camí de la Mar, a través del Portal de la Mar.  



 

El dos accessos es fonen en l'últim tram, en lo que hui és el carrer del Pont. En est últim 

tram s'ubicaran els almagasens, comerços i tallers, relacionats en l'activitat portuària. La 

seua superfície és de 0,84 Ha. 

Carix d'elements defensius, exceptuant dos torres d'orige andalús, provablement, 

arruïnades en el moment de la fundació de la Vila, per lo que és un arraval desprotegit, 

sense activitat residencial, que quedaria desert de nit, ya que els seus habitants 

pernoctarien dins dels recints amurallats.  

                                                                     Roc Chabàs Associació 

 

REVISTA Rogle  

                EDITORIAL  

Per tots els costats 

Als habituals atacs que denunciem en estes pagines se’n 

sumen de nous i sense descans un dia si i l’atre tambe. Atacs 

que nos arriben per tots els costats: de ponent i de tramontana, 

de dins i de fora, per la llengua o per qualsevol atre tema... 

Fets que no resultarien normals en cap atra societat que no 

fora esta, puix serien rebujats pel conjunt dels seus membres.  

En estos dies, proxims a les festes falleres, hem assistit a casi 

una traca de desproposits, començant pel saluda que ha rotulat la Fallera Major de 

Valencia sobre una foto seua que ha enviat a les falles de la ciutat: “Gaudeix al màxim 

d’aquest any. Amb molt d’afecte.”.  

 

La reaccio en les rets socials ha segut immediata, encara que al nostre parer 

desproporcionada, sobre tot quan s’ha aplegat a l’insult personal. Al cap i a la fi, aixo es 

lo que li han ensenyat en l’escola baix el nom de “valencià”. Encara que, tenint en conte 

que a una fallera major se li ha de supondre un vincul estret en el mon faller, costa 

treball pensar que no sapia que la majoria dels llibrets de falla s’envien al concurs de 

Lo Rat Penat, en lo que aço implica respecte a les preferencies llingüistiques del mon 

que se supon representa. O a lo millor estem equivocats i la Fallera Major no representa 

a les falles sino al govern municipal de tanda. Per cert, i com en esta societat mansa i 

sense esme l’excusa de l’oficialitat la tenen sempre en la boca, podem dir que, sense 

eixir-se’n de lo que accepta la AVLl, podia perfectament haver escrit: “Fruïx al màxim 

enguany. Afectuosament.”, o cosa pareguda. Si haguera volgut, clar.  

 

I, seguint en l’ambit faller, ¿hem de caure en la coentor mes profunda per a assimilar 

com a himne de les falles una canço d’un fracassat en Eurovisio? I, quína casualitat, que 

es un cantant catala que canta una canço en catala. ¿Esta decisio se pren en mires a 

representar al mon de les falles o a seguir una planificacio llingüistica traçada per les 

autoritats, per molt contraria al sentir popular que esta siga?  



 

Per una atra banda, ¿es esta la forma que tenen de potenciar lo propi? ¿Per qué no 

seguir fruint dels himnes que ya te la festa? ¿Quants fallers sabrien cantar El Fallero, 

himne per excelencia?  

 

En tot cas, si es vol una canço anual per a cada eixercici faller, que es convoque un 

concurs cada any en el que es puga triar un bon tema i un millor interpret; i a ser 

possible per eleccio popular.  Pero l’acossament a la llengua valenciana no ve nomes 

dels qui volen canviar-la per la catalana, sino tambe de l’atre costat, dels qui la volen 

constreta al lloc en el que es troba encara, subordinada a la castellana. Com en les 

millors epoques de la repressio castellanista estem assistint a un involucionisme. A les 

manifestacions en protesta contra l’extensio de l’us del valencià en l’ambit educatiu 

s’unix ara l’ultima ocurrencia de VOX presentada al ple de l’Ajuntament de Alacant el 

30 de giner, en l’objecte de que esta capital se declare zona castellaparlant, aço es, que 

la llengua valenciana continue sent “l’atra llengua”, la que no cal que coneguen ni 

conreen tots els habitants del territori valencià.  

 

El fet de l’existencia d’arees castellaparlants no es excusa per a deixar de respectar, de 

deprendre i de potenciar eixa atra llengua, la valenciana. Exigir respecte per als drets 

dels castellaparlants no pot passar per no reconeixer els drets dels valenciaparlants que 

veuen cóm, a pesar de les mides preses fin a la data, la situacio de diglossia actual a 

favor del castellà no fa sino incrementar l’us d’esta llengua en perjuï de la valenciana. I 

no es excusa dir que en realitat no s’està ensenyant valencià en les escoles, sino 

l’horrison “normalitzat”, perque en eixe cas les protestes haurien de fer-se en el sentit 

de substituir este per aquell, no reduir encara mes el seu us.  

 

Pero no nomes la llengua rep estos atacs, son molts els ambits de la societat valenciana 

que patixen les conseqüencies de decisions que se prenen llunt de les nostres terres en 

una absencia total de sensibilitat cap a les nostres necessitats i, lo que es pijor, en una 

permissivitat suïcida per part dels valencians. El llaurador valencià –singularment el 

de la taronja– ha eixit perdent en quantes negociacions han mantengut els governs 

espanyols en Europa. Sorpren la correja que han tingut a lo llarc d’estes decades. No 

tant si pensem que, al cap i a la fi, son valencians, i tan sumissos com tots els demes. 

 

 No obstant, el passat divendres 14 de febrer, mils de llauradors i ganaders, i uns atres 

que acodiren a fer-los costat, es manifestaren en el Cap i Casal. Confiem en que no es 

detinguen i que seguixquen exigint lo que en justicia els correspon i, de pas, que esta 

desestructurada societat faça per recolzar-los. Nosatres estiguerem i estarem junt a qui 

treballa i respecta la terra.  

 

Pero eixa docilitat nostra seguix impedint-nos ser un poble que exigix i demanda als 

politics millora de les infraestructures, corredor mediterraneu, ampliacio racional del 

port de Valencia, aigua per a tots, turisme de calitat, presencia internacional, capacitat 

de decisio sobre lo que nos es propi, dret civil... i solucio a tanta precarietat que nomes 

el sol i la llum de la nostra terra conseguix disfrassar de societat benestant. 

                                             Rogle 162-Març 2020  



 

El Riachol 

 

El Riachol abans del seu cobriment definitiu, en l’any 1920. El barranc representava un 

fre per a la comunicació, en el sur de la ciutat, en el Saladar i en les Rotes. (AMD. Fons 

Família Lanàquera). 

 Roc Chabàs Associació 

 

EL CARRER MARQUÉS DE CAMPO 

 

El carrer Marqués de Campo, any 1913. Al fondo es veuen els almagasens que 

impedien l'accés directe al port (Figueres Pacheco. Geografia del Regne de Valéncia). 



 

Un dels principals objectius d'esta etapa, és l'obertura de l'últim tram del carrer Marqués 

de Campo, tancat pels carrers Sandunga i Fontanella, de desenroll paralel a la mar. 

L'obertura es va portar a terme en 1917, demolint-se dos almagasens. En això es 

conseguia la comunicació física i visual de la ciutat en el port, i la configuració 

definitiva del carrer més emblemàtic de la ciutat. No obstant, part del seu traçat des del 

carrer de Carlos Sentí fins a Sandunga, permaneixerà sense edificar fins a ben alvançat 

el sigle XX, evidenciant els efectes de la crisis. 

Roc Chabàs Associació 

 

¿Sabies que el millor pilotari de l'història és 

valencià? 

 
  

El deport de pilota a mà és practicat cada volta en més nacions del món. No obstant, el 

millor jugador de tots els temps és valencià. Es tracta de Paco Cabanes “El Genovés”, 

naixcut en 1954, en l'homònima localitat valenciana. De chiquet jugava a raspall en el 

seu poble i analisava la tècnica dels hòmens majors, dels qui deprenia. Després va 

abandonar esta modalitat per a centrar-se en la d'Escala i Corda. Als 17 anys, quan 

treballava d'obrer en Benissa, va provar sòrt en el joc professional.  Solament en un any 

va passar de novell a tractar de tu a tu a les grans figures del moment com era Antoni 

Reig Ventura “Rovellet”. 



 

La Federació Espanyola de Pilota només va reconeixer les modalitats vasques del joc i 

va rebujar les valencianes (pese a ser molt més antigues), per lo que es va crear la 

Federació de Pilota Valenciana. Varen ser temps difícils puix l’autoodi i els complexos 

d'inferioritat dels valencians ningunejaren este deport, que era considerat de poble, pero 

el carisma de Paco, juntament en l'arribada de la televisió autonòmica, va ajudar a 

popularisar-ho i fer-ho renàixer. Paco va ser el gran artífex de la resurrecció d'este 

deport, que cada dia creix en seguidors. El seu fill Josep Cabanes “Genovés II” també 

és pilotari professional, com son pare. 

El Genovés colpejava en la dreta i en l'esquerra, acceptava partides desiguals per a 

donar espectàcul (com jugar en només una mà o en inferioritat numèrica (dos contra 

tres), tenia una força devastadora capaç d'enviar la pilota a la galeria jugant a mig gas, 

mai donava una bola per perduda i passava com una aplanadora per damunt dels seus 

contrincants.  

Les finals contra el seu etern rival, Enric Sarasol “Sarasol I”, eren èpics duels de titans. 

Va guanyar també a genis emergents com Alfret Hernando “Fredi” i es va retirar en 

1995 despuix de proclamar-se campeó en véncer a un fabulós Àlvar Navarro de 20 

anys, al que doblava en edat. El seu palmarés és impressionant. Sobre títuls el 

“Genovés” va guanyar 8 Campeonats Especials (1975, 1976, 1978, 1979, 1981, 1983, 

1984 i 1989) i 6 Campeonats Individuals d'Escala i Corda (1986, 1988, 1989, 1990, 

1991 i 1995). En la Selecció Valenciana va ser campeó del I Torneig Cinc Nacions a 

Llargues (1993), del I Campeonat Mundial a Llargues (1996) i va ser designat millor 

jugador del I Campeonat Mundial a Llargues (1996). Està considerat el millor jugador 

de pilota de tots els temps, el millor deportiste valencià del sigle XX i el Trinquet de 

l'Universitat Politècnica de Valéncia porta el seu nom en el seu honor. 

Pere Fonts. 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 

 
Decembre 1993. 

Carrer la Via abans d'eixamplar-lo. Hui en dia encara seguix en algun tram en zones 

estretes. Els peatons aguaitaven el morro en eixe pas de zebra i a més d'un li han afaitat 

els bigots. 

 Juan Vallalta “Gatho” 



 

El tesor del Mongó de Dénia 

         
Benimàquia - Coll de Pous (Mongó) 

El tesor del Mongó es va trobar en la primavera de l’any 1895, en una pendent que hi ha 

sobre el Coll de Pous, fins al caseriu de Jesús Pobre. 

El prestigiós historiador Roc Chabàs, publicà en la revista El Archivo, una apreciada 

descripció del contingut i la valoració històrica del lloc. 

Es va trobar en l'interior d'una àmfora, arrimada a un forn sense conéixer el lloc exacte, 

i se supon la seua relació en el naiximent arqueològic del Coll de Pous. 

Es componia de setze monedes d’argent, d'un conjunt de 

monedes d'aproximadament 108 grams de pes i més de 

1.000 grams d'argent fos en lingots. 

Es calcula l'etapa d'ocultació de les peces com el moment en 

que circulaven eixe tipo d’acunyament i quan encara no 

havia aparegut la dracma en el llitoral de la península. 

El posible lloc de la troballa, en la localisada colònia 

Hemeroskopeion, fa pensar que l'acunyament de les 

monedes anteriors a les dracmes, foren realisades pels 

forenses establits en la península. 

 Pero no es poden valorar sino solament com una interessant 

anotació d'esta composició del “Tesor del Mongó” en objectes d'argent que ya estaven 

en mal estat quan varen ser ocultats i en lingots, en reunir i guardar coses de valor per 

part d'un artesà argenter o d'una persona relacionada en l'ofici. 

Roc Chabàs Associació 

 



 

El treball en Dénia en 1917 

 

Les condicions laborals per aquells anys eren 

prou roïnes: tenim que recordar que no hi 

havia seguritat social alguna, ni prestacions de 

jubilació ni retribucions per estar parat. 

Les dificultats s'agravaven pels treballs de 

temporada: el negoci de la pansa es 

concentrava en a penes quatre mesos, des de 

setembre en que s'obrien els almagasens i 

aplegaven els primers vapors, fins a 

decembre, de modo que Dénia travessava una 

espècie de letàrgia durant la major part de 

l'any. 

En els mesos de treball, acodien dònes de les 

valls de l'interior, puix el treball femení era 

molt abundant, casi exclusiu, els salaris eren 

generalment molt baixos i lo que era lo pijor, 

solament es cobrava quan es treballava. Les 

dònes guanyaven prou menys que els hòmens, 

fins i tot pel mateix treball. 

Segons fonts oficials de: “El Instituto de Reformas Sociales” en 1917, treballaven en els 

almagasens de pansa en Dénia, uns 500 hòmens i unes 3.000 dònes. Els primers 

guanyaven entre 2 i 3 pessetes al dia i les dònes entre 0’75 i 1’25 pessetes diàries. Els 

salaris varen aumentar prou entre 1917 i 1920, pero no varen aplegar a millorar la 

situació dels treballadors i les treballadores, perque la carestia de la vida aumentà molt 

més.  

Des de principis de sigle va començar a parlar-se de la possibilitat turística de la 

comarca i en especial de Dénia: en el semanari “Exportación de pasa Valenciana” 

apareixien una série d'artículs elogiant les ventages de Dénia com a “estació hibernal” i 

en un d'ells s'afirma que en poc esforç i decidida voluntat, poguera obtindre's ací la 

concurrència dels europeus del nort que fugen del fret, puix el termómetro en dies clars, 

aplegava a l'ombra a 25 graus i en l'interior de les habitacions, sense calefacció a 19. 

Llevat contats dies, els vents no tenen molta violència i no solament per la costa, sino 

per l'interior hi ha uns païsages d'una varietat admirable i sobretot un silenci absolut, 

que constituïx per a molts el millor atractiu. El problema ere les comunicacions, puix a 

poc que ploguera, els camins deixaven incomunicades a les principals poblacions, pero 

es varen prendre ya algunes iniciatives propagandístiques per a favorir la seua arribada. 

Roc Chabàs Associació 
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