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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.  

OBERTURES PUNTUALS: CARRERS DE LA 

MAR I DE CARLOS SENTÍ 

Carrer de la Mar 1940-1950, ya conectat en el port. A l'esquerra el teatre Principal, abans de la seua 

adequació a INEM (Fondo Toni Reig). 

El carrer de la Mar s'havia edificat seguint el traçat del Camí de la Mar. El primer 

tram, a l'eixida del Portal de la Mar, que era de traçat rectilíneu, es bifurcà a 

l’esquerra, en direcció al port migeval i a la dreta al Camí dels Pontarrons.  

Des de la redacció del Pla Geomètric de 1867 per Patrici Ferrandis, estava prevista 

la seua conexió en el port, pero el creiximent de l'arraval marítim en els carrers 

Sandunga i Fontanella, obstruïa la seua conexió. 



Esta es realisarà segons proyecte redactat en 1943, aprofitant que “les cases del carrer 

de Sandunga i Fontanella que actualment constituïxen el taponament que impedix que 

esta avinguda desemboque directament en el Passeig del Port, estan totes elles afectades 

per l’acció directa de la guerra”. 

L'eixecució de les obres degué ser immediata, canviant radicalment la perspectiva del 

carrer, ara en la mar com a fondo, de la mateixa manera que el carrer M. de Campo, en 

la que en un principi rivalisaria, pero en desplaçar-se el port cap al sur, el carrer va cedir 

centralitat en favor dels carrers M. de Campo, Colón i Patrici Ferrandis. 

De característiques similars és l'intervenció en el carrer de Carlos Sentí. L'edificació del 

primer tram del carrer de la Mar, sobre el camí homònim, no va tindre en conte la 

conexió d'este carrer en el sur. En l'urbanisació del carrer Marqués de Campo es 

proyectaria l'actual carrer de Carlos Sentí, de difícil obertura pel nort, ya que el 

denominat almagasén de Morand ho impedia. 

    
Carrer de Carlos Sentí (1920-1930), abans de la conexió en el carrer de la Mar (Fondo família Cardona-Far) 

El proyecte de 1935, no eixecutat, justificava la necessitat de la seua obertura: “En 

elegir el solar per a emplaçar el Mercat d'Abasts entre els carrers de Magallanes i Carlos  

Sentí, es va vore que encara sent el lloc més adequat de Dénia per a emplaçar este 

edifici per estar en el centre de la ciutat, la prolongació del carrer de Carlos Sentí fins al  

de Canalejas era necessària per a la bona circulació en aquella zona i per al bon servici 

del veïnat”. 



 El proyecte va deure eixecutar-se en 1950, poc abans o en el moment de la construcció 

del nou mercat. La seua obertura era necessària per a una millor comunicació del nort 

de la ciutat en el nou mercat. 
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LA VIVENDA ESPECULATIVA EN ALTURA 

  
Edifici HEVATRON en construcció, 1963. Observe's, al fondo, l'ocupació en disseminat de les Rotes. 

En este periodo s'inicia la promoció de vivendes en altura, que tindrà el seu màxim 

desenroll en la década dels 70. 

 

Estos blocs es construïxen principalment en llocs cèntrics ben urbanisats, evidenciant el 

distanciament en la vivenda social o protegida, i s'ocupen per les classes més favorides, 

procedents dels núcleus històrics. 

 

Al final del periodo es construïxen varis blocs entre amijanadors, d'entre 5 i 6 altures, 

en ubicació cèntrica, contrastant en l'edificació de l'entorn, de màxim de 3 altures i 

escasa frontera, com els construïts en el carrer Olivera, 2 (6 altures) i 4 (5 altures), c/ 

Nou, 2 (5 altures), pl. Tenor Cortis, 50 (5 altures), c/ Moncada, 9 (6 altures), etc. 

Suponen una important afecció sobre el paisage tradicional del centre urbà. El primer 

bloc de major altura el construïx l'empresa HEVATRON S.A., en l’any 1963, al final 

del carrer Marqués de Campo, prop del port, en una zona llavors en més naus que 

finques residencials, pero en la que la pressió residencial expulsarà a la cada volta més 

debilitada indústria. En els seues 12 altures era, i és, l'edifici més alt de la ciutat.  

És una edificació ¡entre amijanadores! en 4 vivendes per planta, dos racaments al carrer 

Marqués de Campo i dos al carrer Calderón, en accés únic pel carrer Marqués de 

Campo. El seu impacte cal ser calificat d’aterrador. 
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ELS HORTS I LES ROTES  

EL TURISME RESIDENCIAL 
 

 
Vista de les Rotes (1920-1930). S'aprecia una incipient ocupació del camp, en el que es distinguixen les 

vivendes associades a l'activitat agrícola i les de segona residència. 

 

Des de principi del sigle XIX el camp de Dénia s'ocupa en casetes relacionades en la 

producció de raïm pansa. La seua ocupació solia ser estacional, pero cada volta es 

detecta una major tendència a l'ocupació durant tot l'any. En les Rotes es dona el mateix 

fenomen, pero no tan intens per l'escassa calitat de les seues terres. 

  

Esta tendència canvia a finals del sigle XIX, quan les noves construccions es deslliguen 

de la producció agrícola: apareixen les residències de la burguesia valenciana i 

d'estrangers, anglesos principalment. En les décades 20-30 el nou fenomen urbanístic 

està consolidat; es construïxen ara residències generalment de planta quadrada i una 

altura, que mostren en la seua arquitectura algunes tímides manifestacions modernistes.  

 

L'ocupació de les residències sol ser temporal. 

  

En un primer moment es tendix a ocupar l'espai situat entre el camí d’Aranda i el 

barranc de la Raconà, i entre la carretera i la mar. La carretera de les Rotes construïda 

en l’any 1930, constituïx l'eix vertebrador d'esta ocupació. 
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LES MARINES 

 
En primer pla les Bassetes. Al fondo, una de les primeres manifestacions de l'ocupació de les Marines. 

 

L'insalubritat dels terrenys en part de les Marines, en nivell freàtic elevat i 

característiques palustres, unit a la salobritat de la zona, retarden l'ocupació de la 

primera llínea de costa, en fins agrícoles. Més a l'interior, passant el camí de Gandia, el 

sol està més elevat, presentant excelents qualitats per a l'agricultura de secà: des de la 

segona mitat del sigle XIX s'establiren cases de llabor dedicades principalment al cultiu 

de la vinya i l'elaboració de raïm per a la pasa. 

 

Les primeres construccions residencials de les Marines, en les décades 20-30, tendixen 

a establir-se en la franja llitoral pròxima a la ciutat. És una ocupació que aplega fins a 

les Bassetes, a on fins el camí de les Marines; presenta pautes pròpies, pero en punts de 

contacte en el model de les Rotes -absència de planificació, vivendes aïllades de planta 

quadrada, d'una altura, reproduint aspectes formals del modernisme popular, ocupades 

per la classe mija dianense. No es detecten els grans caserones de la burguesia 

valenciana i la local dianense, ni la presència d'estrangers-. 

  

L'element estructurant de l'ocupació el constituïx el camí de les Marines, pero també la 

llínea de plaja en el seu cordó dunar, sobre el que s'establiran moltes vivendes. 
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EL GRUP DE VIVENDES DE PROTECCIÓ PER 

A PEIXCADORS (1949) 

 

 
Plaça de Pere Eiximen d’En Carròs en l'actualitat 

 

Els habitants del barri de Baix la Mar han estat, des de sempre, lligats a activitats 

portuàries o marítimes: peixca, càrrega i descàrrega, construcció i reparació de barcos, 

etc. Les condicions sanitàries i d'habitabilitat de les seues vivendes sempre han segut 

deficitàries. El problema es va solucionar dràsticament en la década dels 40: no es 

procedix a una renovació o una millora de les edificacions –difícil per un atre costat, 

donada la reduïda superfície dels solars–, etc, sino que s'intervé fòra del barri, per mig 

de la construcció de nous edificis als que es traslladarà en bona part la seua població. El 

buidat de l'element humà del barri, ajudava, indirectament, a la futura degradació de la 

zona més sensible de Baix la Mar, el Raset. 

I aixina, formant part, segurament, d'un programa més ampli, l'Institut Social de la 

Marina va construir en 1949, segons proyecte de 1945, el grup de vivendes per a 

peixcadors, sobre part de l'antic Fortí andalús, lindant en la carretera de les Rotes, per 

on s'accedix. Es construïxen vivendes de dos altures, configurant dos places 

independents, les actuals Pere Eiximen d’En Carròs i de la Marina Alta. La primera és 

de planta quadrada, i s'obri per l'oest a un carreró posterior. La segona és de planta 

rectangular, de menors dimensions, sense comunicar en l'anterior. Són uns espais 

urbans casi tancats, aïllats del seu entorn, aliens al traçat urbà del Saladar, del que queda 

separat per l'estació ferroviària Alacant-Dénia i les seues dependències. L'arquitectura 

és de llenguage seudo popular, en detalls barrocs, com l'emfatisat rebanc i el derrame 

d'alguns buits, atípica en la zona, pero típicament “espanyola”, ya que en el mateix 

formalisme es podria implantar, llavors, en casi qualsevol lloc de l'estat. El caràcter 

tancat i casi amagat li conferix particularitats pròpies: constituïx un menut barri aïllat 

del seu entorn, en espais centrals molt aptes per a la convivència social, si be alterats 

per l'utilisació d'estos espais com a aparcaments dels residents. La recent construcció de 

blocs de vivendes en altura, al nort i sur del barri, accentua encara més l'aïllament urbà, 

pero en res li favorix.  

En l'actualitat, el component social ha variat notablement. Els primers ocupants s'han 

desplaçat cap a atres zones de la ciutat, mentres que algunes de les vivendes han segut 

ocupades per personal alòcton, en us com a segona residència. Gran part de les vivendes 

ubicades en la franja de contacte en la carretera de les Rotes s'utilisen per a estiuar.                                                                                          
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CAMÍ DEL LLAVADOR 
 

 
El camí de la Muralla -actual Ronda de les Muralles- abans de la seua urbanisació. A la dreta les chaboles 

adossades a la muralla, parcialment abandonades; a l'esquerra aguaita el Grup Sant Andreu, residencial, i una 

nau industrial, el dos en l'inici del camí del Llavador (1970). (Foto Guillen) 

 

El Pla Especial proyecta la creació d'una zona industrial al nort de la ciutat, al voltant 

del camí del Llavador. Els efectes del Pla són immediats: s'instalen noves indústries 

sobre camins rurals, com el camí del Llavador als dos costats i camí de la Muralla, 

actual Ronda de les Muralles.  

 

En general s'implantaran indústries de transformats, relacionades en el joguet, d'escàs 

potencial i mínima inversió econòmica. L'image externa d'estes indústries va contribuir 

a crear un païsage urbà degradat, parcialment recuperat a finals del sigle XX i principi 

del XXI. 

  

La plantificació d'esta zona no supon ni l'extracció a la totalitat de l'indústria establida 

en la ciutat, principalment en el Saladar, Baix la Mar i avda. de Valéncia, ni el fre a la 

construcció d'activitats de nova planta, puix els menuts focs en atres zona, com en el 

camí de les Alqueries i en el carrer Senieta, en Baix la Mar.  

 

A est i oest d'esta zona industrial el PE proyecta dos zones de tolerància industrial, 

l'ocupació de la qual serà més tardana, posterior a l'aprovació del PGOU de 1972. 
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SANT PERE 

 

 
L’hort, entre el camí de la muralla i el barri de sant Pere, encara sense edificar 

 

El PE proponia noves alliniacions per al barri de sant Pere, en la previsió d'una gran illa 

de cases, que el seu traçat estava associat a la trama de l'Extensió Nort. Donat lo 

consolidat del barri, l'operació caria de qualsevol tipo de llògica i, per tant, lo planificat 

no va tindre cap repercussió. 

 

Pero el barri es va eixamplar per l'oest, ocupant una finca agrícola, fins a l'actual carrer 

de Sanchis Guarner, el perímetro del qual encara es rastreja sobre el parcelari urbà. Els 

vials del barri es prolonguen per esta chicoteta extensió, integrant-se perfectament. 
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¿SABIES QUÉ… un cas singular en l’anecdotari històric valencià no és que, l'any 

1427, s'havia celebrat la Processó del Corpus el mateix dia de dita festivitat religiosa, 

com és tradicional, sino que es va tornar a celebrar la processó el dia 3 d'agost? Este fet 

inaudit, va ser degut a que el rei Alfonso el Magnànim i la seua esposa la reina na 

Maria, estant el més d'agost en Valéncia, varen expressar reiteradament el seu desig de 

presenciar la processó del Corpus valencià, que era famosa per la seua espectacularitat, 

la seua lluentor i la participació en ella de numerosos personages bíblics. 

 

Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 

 



 

Les muralles urbanes de Daniya 

La medina i el fortí 

 

L'Arraval de la Medina de Daniya, conegut per les fonts àraps com rabad amir, de 

planta trapezoidal, ocupa un espai de 12 hectàrees, al surest de la Medina. Està cercat en 

una sòlida muralla. Conectava en la mateixa a través d'un pont. En un dels ànguls de la 

frontera marítima una torre, possible Corachà, senyalisava i controlava l'espai portuari. 

És la denominada per la toponímia històrica com la Torre d’En Carròs. Desapareguda fa 

casi un sigle, apareix reflectida en la cartografia històrica i en el registre fotogràfic 

d'entre 1870 i 1900. 

 

El recint fortificat de l'Arraval presenta un disseny i una concepció unitària sobre 

organisació de l'espai. Ho enquadraríem cronològicament en les primeres décades del 

sigle XI. És llavors quan es construiria el sistema de fortificació del mur occidental del 

Fortí, en un llenç reforçat en torres de planta semicircular. 

 

En la segona mitat del sigle XII se li dotaria d'una barbacana complementària, reflex de 

noves concepcions en la fortificació i defensa. 

 

El text d’Al-Idrisi, geógraf del sigle XII, entre les traces que definien esta pròspera 

ciutat portuària andalusí, es referix a elles: “Dénia és una ciutat situada sobre la vora de 

la mar, molt populosa i bella. Té un gran arraval i murs molt forts, que per la part 

d'orient, estan construïts dins de la mateixa mar, en molt art i saber [sic]. Té una 

alcassaba en gran manera inaccessible, que domina una campinya completament 

cultivada, i plantada particularment de figueres i vinyes”. 

 

Text: Josep A. Gisbert Santonja.  

Fotografies: Josep A. Gisbert Santonja 

 



 

Roc Chabàs, Història de la Ciutat de Dénia  

Dénia, 1874 

 

¨Separat de la ciutat cap al sur estava el seu arraval emmurallat també i en les seues 

torres de tros en tros com els llenços de muralla d'aquella. Les seues ruïnes estan tan 

manifestes que nos descobrixen completament el seu perímetro. 

 

Deixant l'espai que hem dit entre l'antiga ciutat, seguien els murs i torres per la vora de 

la mar en una extensió de cinccents metros fins a la torre d'En Carròs. 

 

Despuix d'un espai de trenta metros continuava en la mateixa direcció dita muralla, pero 

sense torre alguna recorrent un espai de trescents setanta metros. 

 

Estos llenços de muralla que corren de nort á sur tenen atres perpendiculars d'est á oest 

de trescents metros en els dos extrems, que venen á juntar-se en una atra muralla igual i 

paralela á la de la vora de la mar”. 
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DES DE LA TRINCHERA 

(diari d'un empleat en epoca del coronavirus) 

Hui he aplegat a la faena i en plena quarentena la veritat es que poca gent ve a comprar 

perque els tecnics nomes fan les urgencies mes precises, aixina que he aprofitat per a 

possar la musiqueta en l’almagasen i m'he ficat a fer cosetes per aci dins, pero de 

pronte, una canço m'ha traslladat a una epoca a on mai en la vida haguerem pensat que 

viuriem lo que estem vivint ara 

mateix, una epoca a on la 

maxima preocupacio era viure 

a tope lo mes que pogueres, i 

en el meu cas aquell dia o 

millor dit, aquella nit yo anava 

en el meu germa i de pronte 

m'he sentit com me sentia 

quan eixia en ell: a tope, 

euforic, feliç i sobre tot i lo 

que mes recorde es que mai 

tenía por de lo que poguera 

pasar, puix estava en el meu 

germa major. 

Hui vullc traure-li un somriure 

puix per ad ell, com per a tots 

segurament corren temps 

estranys i trunca els plans de 

vida que tenim per lo manco a 

curt determini. 

Andres, sempre has segut 

especial, tots ho som a la seua 

manera, pero mentres la 

majoria busquem assentar-nos 

en la zona de confort, el teu 

esperit te demana seguir buscant aixo que sents que no tens o que te falta i encara que 

sapies que pot ser no siga facil, tu seguixes buscant-ho i per aixo t'admire. 

A vegades patim per tu, i nos agradaria que parares en torreta d'una volta, pero nomes tu 

saps quan aplegarà eixe dia, i segur que eixe dia el cor t'ho dirà. 

Un abraç. 

Fran Martinez, escrit en Normes d'El Puig 

 



El femer d'Acció Cultural en Valéncia 
 

El repugnant paràsit rei de les subvencions, Eliseu 

Climent, apareix en les bicharracas del fascisme 

expansioniste Carme Forcadell i Muriel Casals, en una 

manifestació independentista en Barcelona. Ya saben, 

clar, independència d'aigüera. L'escarabat Climent 

només tracta de destruir Espanya i convertir a Valéncia 

en sumissa colònia de Catalunya.  

 

 

 

Ferint el cor de Valéncia, prop del Mercat Central, tenim un pudent abocador que es fa 

cridar ‘Octubre Centre de Cultura Mediterrània’. La seua missió és contaminar de 

catalanisme als valencians. Prototip d'organisme paràsit, la Generalitat el va blindar en 

millons d'euros procedents dels imposts. Allí, entre lux, pedanteria i ostentació, la casta 

del catalanisme creix i es propaga a plaer. Les edicions de llibres tendenciosos i els 

actes que fomenten l’autoodi a tot lo valencià i espanyol és una constant des de que 

Eliseu Climent, Acció Cultural del País Valencià i l’Institució Cívica i de Pensament 

Joan Fuster, varen comprar l'edifici de ‘El Sigle’ en els nostres diners. 

 

Els professors immersors, en horari lectiu, porten i inciten als estudiants per a que, 

borreguilment, acodixquen a l'antre i admiren les maravelles de la nova religió del 

fascisme expansioniste català, que els permetrà viure opulentament. Sobra els diners per 

ad estes empreses improductives d’Eliseu Climent, ser reptilià que, si veu perillar la 

pluja d'euros, des de la seua revista El Temps o el diari Levante, mana a colectius com 

la falsa Escola Valenciana a arborar les quatre barres, bramar pels carrers lo de ‘País 

Valencià’ i amenaçar als polítics de tanda. Al sendemà, cau una atra andanada de 

millons. 

 

Gràcies ad esta política, més d'un malalt de coronavirus morirà a soles en la seua 

habitació, sense ajuda mèdica ni material sanitari. Els hipòcrites que nos governen han 

balafiat i balafien mils de millons dels diners públics en la màfia de miserables 

fabricants d’autoodi a Valéncia i Espanya. Esta secta que nos destruïx ha omplit la 

geografia valenciana de santuaris, tots subvencionats, on s'adora als deus catalanistes 

Joan Fuster, Andrés Estellés, Sanchis Guarner, Enric Valor…; és dir, indignes 

colaboracionistes que varen servir al catalanazisme expansioniste. Si vosté patix 

coronavirus i s'acosta a les teles d'aranya del catalanisme en cada població del Regne, 

no espere que l’atenga un sanitari o que li proporcionen maixqueretes i respiradors. 

Només els oferiran propaganda i llibres de la Gran Catalunya o Països Catalans. La 

política del Tripartit i la prensa catalana (Levante i Informació) ha segut ofegar en 

estructures catalanistes tota la Comunitat Valenciana; d'ahí que, per eixemple, nos 

sorprenga l’ostentós ‘Espai Joan Fuster’ de Sueca, la ‘Càtedra Joan Fuster’, ‘Aula 

Didàctica Joan Fuster’, ‘Col·lectiu Gent de Enric Valor de Castalla’, la ‘Escola 

Valenciana’, tots ells insaciables piranyes de l'erari públic. Sempre estan indignats, 

colèrics i ofesos.  



¡Vaja plaga pudenta de mestres farsants i els seus cadells! ¿Qué fan en els diners que 

nos furten? Aixina, en el ‘Casal Jaume I de Carcaixent’ programen porqueries com la 

«xerrada de Xavier Lluna, professor de català i especialista en Joan Fuster». En la 

locada de banyar en or el fascisme expansioniste català, es va desperdiciar la possibilitat 

de crear una infraestructura sanitària eficaç, des de Morella a Oriola, que poguera paliar 

envestides d'epidèmies com l'actual. 

 

Espadons dels nazis catalans —que consideren raça inferior o bésties als espanyols—, 

saben que els voceadors de l’Escola Valenciana i els seus sequaços s’engolen tot. 

Recorde el menú del passat sopar de ‘Cap d’Any’ en ‘El Sigle’ de Climent. Allí, entre 

conversacions competitives per a vore quí imitava millor el català i el seu entonament, 

s'oferia de postres “xocolata” ¿xocolata? Jamai s'ha pronunciat o escrit ‘xocolata’ en 

idioma valencià, sino “chocolat” o “chocolate”. No vaig a copiar tot lo del ‘DHIVAM 

2020‘, on tenen documentació sobre esta veu. El substantiu, d'orige náhuatl, es va 

incorporar a les llengües europees en similars grafies: fr. chocolat, alemà schokolade, 

neerlandés chocolade, anglés, gallec i valencià chocolate, cat. xocolata: “és chocolate, 

donen per morta esta dona” (Serres, M.: Luces de aurora, 1665, p. 374). L'apetitós 

producte aplegat d'Amèrica figurava en cançons pasqüeres. 

 

En les festes del 26 d'agost de 1797, el Gremi de Chocolaters de Valéncia, des del seu 

carro triumfal, tirava «chocolat» de calitat, que no estava «podrit, brut, ni corcat». Els 

paràsits de ‘El Sigle’ i Eliseu Climent no existien en l’ilustració, afortunadament. 

 

 
 

‘Ya tornem del berenar  

de la Font de la Sardina; 

s’ham menjat el chocolate 

y mos ham deixat la coca fina’ 

El vocable va començar a popularisar-se en el 1600: 

“canterellets pera chocolate” (ACV. Ms. Melchor Fuster, c. 1680) 

“chocolate” (Memorial de robes y mercaderies de la Ciutat y Regne, 1695)  



 

“chocolate y esponchat” (Ros, C.: Coloqui pera riure de bona gana estes Carnistoltes, 

1733) 

“chocolate…, pera tornar del bateig” (Ros, Carlos: Romanç … les cosetes que deuen 

previndre les senyoretes pera parir, 1736)  

“el chocolat fan claret” (Ros, C.: Paper graciós pera contrafer, 1741) 

“sucre esponchat, chocolate” (Coloqui… un llaurador li declara son amor, 1758) 

En dies de festa, la «chocolatà» es feya en mig del carrer, en bancs i cadires on nos 

assentàvem els chiquets del barri: “i te per costum de fer… chocolatà (…) va aplegar el 

moment per fi de la gran chocolatà” (El Tio Cuc, nº 120, 141, Alacant, 1917, p. 3) Les 

tonades varen arreplegar esta costum, que lo mateix es feya en Alacant que en Torrent: 

 

‘De Torrent, chocolatá, 

de Manises l’escudella, 

y si anem a Chirivella 

botifarra en cansalá’ 

L'organisació de l'extrema dreta catalanista en 

el cor de Valéncia, mimada per 

l'Administració, té mans lliures per a 

enverinar al ciutadà, sembrar autoodi i 

provocar confusió. Allí, junt al Mercat 

Central, en el carrer Sant Ferrando, no li 

oferiran solució a la seua coronavirus, pero sí 

li intentaran llavar el cervell sobre la tirànica 

Espanya. Allí trobarà escòries com ‘Jo no sóc 

espanyol’ i infinites publicacions similars. 

Sempre en el conte de «la dignitat de la 

llengua», estos beats de la secta expansionista 

tracten de destruir Espanya. La solució que 

oferixen és que sigam catalans i parlem 

català, no valencià ni espanyol. El citat 

llibrerot ‘Jo no sóc espanyol’ arreplega 

opinions de mesquins com Eliseu Climent, i 

estos mensages: «La nació catalana va de 

Salses a Guardamar i de Fraga a Maó? —Sí, 

rotundament. No ho pose en dubte».  
 

 Ricart Garcia Moya 
 

 



 

El Convent de Sant Antoni 
 

 
 

Hui és una plaça peatonal que ha canviat la seua fisonomia per a convertir-se en un dels 

punts de trobada de cada vesprada de mares, pares, chiquets i chiquetes que acodixen a 

catequesis en l'Iglésia, pero l'història de la Plaça del Convent es remonta quatre sigles 

arrere, quan entre les muralles orientals de la ciutat i la mar es va construir el Convent 

de Sant Antoni. 

 

El Duc de Lerma, V Marqués de Dénia, ha estat molt present durant 2012 en la ciutat 

per ser un dels artífexs de la consecució del Títul de Ciutat de Dénia fa ya 400 anys. I 

va ser precisament ell qui, en el s. XVII, i coincidint en l'época d'esplendor i renovació 

urbana de la ciutat, va finançar la construcció del Convent de Sant Antoni de Pàdua. 

 

En 1587, el Consell General de la Ciutat solicita la creació d'un Convent de Franciscans 

que seria dotat de rendes pel Marqués de Dénia per al seu sustent i encomanat a l'Orde 

de Recolects de Sant Francesc. 



 

El convent va ser construït sobre els restants de l'ermita de la Mare de Deu dels 

Desamparats. Llavors va servir de residència per a 24 religiosos. 

 

L'iglésia, tal com el restant de dependències del complex conventual, varen ser 

parcialment destruïdes en la Guerra 

de Successió.  

 

Despuix de décades d'obres de 

reconstrucció, en 1743, l'iglésia es 

va obrir de nou al cult. Arruïnada de 

nou en la Guerra del Francés va ser 

novament reconstruïda. 

 

 En la guerra civil de 1936 perdria 

bona part del seu patrimoni moble. 

 

Hui en dia, els restants del convent 

formen part de les dependències de 

la Parròquia, i alberguen les aules 

en les que s'impartixen catequesis i 

reunions del grup Juniors. 

 

Sense dubte, mereix la pena 

acostar-se ad eixos restants i 

conéixer el patrimoni cultural que 

alberga la ciutat. Tocar les pedres, 

sentir la seua història i aproximar-

se, casi sense voler, ad aquells anys d’esplendor renaixentiste en els que Dénia era una 

de les ciutats més importants del Regne de Valéncia. 

 

Celia Marín, 2013 

 

 

 
 

 



 

Commemoració del 176 aniversari del naiximent de 

Roc Chabàs 

L'Associació Cultural Roc Chabàs la Marina, commemora el 176 aniversari del 

naiximent del nostre ilustre Roc Chabàs, que va ocórrer en la nostra ciutat de Dénia, el 

8 de maig de 1844 fallint en la mateixa el 12 d'abril de 1912. Ingressa en el Seminari de 

Valéncia en 1859 i en 1869 és ordenat presbíter, obtenint anys més tart el grau de 

Doctor en Sagrada Teologia. Roc Chabàs, dedica una gran part de la seua vida a 

l'investigació històrica. Entre les seues obres més importants destaquem “Episcopologio 

valentino”, “Vida del Venerable P. Pedro Esteve”, “Génesis del dret foral valencià”, etc.  

 

Pero potser la més important i valiosa fora la seua “Història de la Ciutat de Dénia”, va 

traduir el manuscrit del Rabin Sammuel, va revisar les edicions de “L’Espill” de Jaume 

Roig i les “Antiguetats de Valéncia” del pare Teixedor. Va ser canonge de la Catedral 

de Valéncia i archiver de la mateixa. 

 

Fundà la revista El Archivo en 1886, en la que publica gran cantitat d'artículs, tots ells 

d'indiscutible interés. En 1877 és nomenant acadèmic de la Real de la Historia. 

 

 

En les dos fotografies: descobriment de la placa en la casa natalícia del Dr. Chabàs pel 

delegat de “Lo Rat Penat”. Era l'any 1925. 

Roc Chabàs Associació 

 

 



 

El Palleter: Guerra i revolució 
 

 
 

Carlos IV i Fernando VII renuncien als seus drets a la corona d'Espanya a favor de José 

Bonaparte, quan esta notícia aplega a Valéncia provoca manifestacions de protesta entre 

el poble, llavors Vicente Doménech, un "Palleter", marcha cap al mercat, aplega a la 

casa on es venia el paper sagellat habilitat pel govern francés i agarrant un plec i 

trencant-ho diu "Un pobre palleter li declara la guerra a Napoleó. Viva Fernando VII i 

muiguen els traïdors". 

 

Al sendemà la plebe rebelant-se, va assaltar i va prendre per les armes la ciutadella, el 

25 de maig va ser constituïda la "Junta Suprema de Govern del Regne de Valéncia", la 

revolució havia triumfat. 

 

Despuix de sometre el Principat de Catalunya, el mariscal Suchet prepara formalment 

l'atac al Regne de Valéncia. Durant l'ocupació francesa en la ciutat es produïxen canvis, 

en el solar del Palau Real comencen les obres del Jardí dels Vivers, l’Albereda casi 

desapareguda va ser replantada, i es va fer l'actual Glorieta. Com a conseqüència de la 

derrota dels francesos en Vitòria el 5 de juliol de 1813, Suchet evacua Valéncia i es 

constituïx un govern provincial presidit pel Marqués de Dos Aigües. 

 

El 16 d'abril entra Fernando VII en Valéncia a on rep les mateixes manifestacions 

d'alegria que en tots els llocs, i el 4 de maig també en Valéncia, firma secretament el 

decret que anula la Constitució de Càdis. El nou arquebisbe Simó López García que es 

va fer càrrec de la Diòcesis en 1824, va restablir l'Inquisició en el nom de Junta de la 

Fe, i en 1832 es va inaugurar el Teatre Principal. 
Roc Chabàs Associació 

 



 

 

 

 

 

L'Associació Cultural Roc Chabàs la Marina, 

commemora el 776 aniversari de la conquista de 

Dénia per encàrrec de Jaume I, a En Pere Eiximen 

d’En Carròs 
 

 

BREU HISTÒRIA 

 
Estant provablement en Cullera, Pere Eiximen d'En Carròs va rebre de Jaume I el 

Conquistador l'encàrrec d'atacar la ciutat de Dénia. Des de Cullera va passar per Oliva, i 

d'ahí cap a Ondara. És possible que en esta campanya conseguira prendre el castell 

d’Ambra i el Castellet d'Ocaive, aïllant progressivament la ciutat. Pere Eiximen d'En 

Carròs va edificar en les afores de la ciutat el castell d'Olimbroy, i que des d'eixe lloc va 

començar l'assalt a la ciutat, que estava defesa per Yahvé Abul Hussein. El sege sobre 

la ciutat va anar tancant-se, amprant tota classe de maquinària, pero la ciutat s'abastia 

per mar i finalment va caure en mans cristianes l'11 de maig de 1244. 
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La Dénia Romana 

 

 
 

La ciutat romana de Dianivm va estar emplaçada en els terrenys adjacents a les ales 

noroest i especialment, en la noroest del castell, en l'hort de Morand. Coneixem el lloc 

del fòrum, d'on procedixen troballes epigràfiques significatives, i un decumanus del seu 

entramat viari, aixina com un extens àmbit que documenta la frontera marítima, front al 

portus. Un paisage densament urbanisat d’almagasens, assentats sobre la plaja d'arena, 

en molls de opus quadratum que llimiten els confins de l'urbanisme de la ciutat front a 

la mar. 

 

Una situació geogràfica i geoestratègica envejable, que permetia ya en l'antiguetat 

controlar des del golf de Valéncia i la costa d'Alacant qualsevol nau o dispositiu militar 

que s'aproximara, i que al mateix temps va permetre establir una base naval de primer 

orde. La seua idiosincràsia va estar lligada en els començos a la figura de Quint 

Sertorio, en llatí Quintus Sertorius (Nursia, 122 a. C. -Osca, 72 a. C.): un destacat 

polític i militar de l'época final de la República romana, célebre pel moviment antisilano 

que va dirigir en Hispània, que va deixar impronta en Dénia. De fet, hui en dia encara hi 

ha un carrer que porta el seu nom. 

 

Durant l'Alt Imperi, la ciutat va gojar d'un periodo d'esplendor passant de ser ciutat 

estipendiària a tindre la categoria jurídica de municipium. No obstant, i encara que va 

alcançar ranc de sèu episcopal, ya cap al sigle III d. C. va deure sofrir les incursions 

dels pobles germànics. 

 

Si voleu saber més de la Dianium romana vos recomanem que visiteu el Museu 

Arqueològic de Dénia, ubicat en la part alta del castell, concretament en el denominat 

Palau del Governador.  

 

En ell pot observar una senzilla pero molt eloqüent colecció de peces arqueològiques 

que -per centrar-nos en les que afecten a l'época romana- remeten a l'esplendor d'esta 

comunitat com a municipi de dret llatí (vore, sobretot, les inscripcions que es guarden 

en la Sala II del Museu) i com a port comercial (en notable colecció d’àmfores de 

diverses procedències) des d'época d'Augusto. 



 

També en el recint del castell, cap al nort, pot contemplar-se una excelent panoràmica 

del denominat hort de Morand, àrea encara verge arqueològicament i en la que tal volta 

s’ubicara el fòrum municipal. 
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DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 
 

Decembre 1993. 

El carrer Diana i la Plaça del 

Consell. 

Si la mires hui, voràs que van 

desapareixent coses, i lo més 

graciós de l'assunt és que la foto 

va ser presa el dia 13 de 

decembre, Santa Lucia, patrona 

de la vista. 

Potser si mire cap a la dreta va i 

desapareix alguna cosa M.I. 

(Molt Ilustre), je, je. 

 

 Juan Vallalta “Gatho” 

 



Foto Històrica de Roc Chabàs 
 

 
 
Vilallonga, 9 de juny de 1905 

Excursió de lo Rat Penat. Assentats en la garrofera: Teodor Llorente i Roc Chabàs. En 

gayato, Josep Sanchis i Sivera. 

 

 
¿SABIES QUÉ… en la Valéncia antiga, 

els barbers tenien un got en aigua en el 

que posaven a amerar dos o tres anous de 

diferents tamanys, que introduïen en la 

boca dels clients prims de rostre, 

redonejat-los aixina les galtes, per a que 

la navaixa s'esgolara en suavitat i no fer-

los cap dany? En el sigle XVII els meges i 

els lletrats es distinguien per les seues 

barbes creixcudes… 

¡No és estrany que volgueren evitar tindre 

que afaitar-se per a no vore's obligats a 

chuplar les anous dels barbers! 

 

Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 

 



Dénia. Regne, Comtat, Marquesat i Ducat 

 
En el sigle XIII és Pere I rei de Valéncia, 

III d’Aragó i Sicília, fill de Jaume I “el 

Conquistador” i pare de Jaume II, i este 

pare de Pere d'Aragó, comte de Ribagorça, 

Empúries i Prades. L'infant Pere serà el 

pare d'Alfons d'Aragó, I duc de Gandia. El 

ducat és heredat per son fill Alfons 

d'Aragó, que serà duc de Gandia, comte de 

Dénia i Ribagorça.  

 

Perduts títuls i possessions en Castella el primer titular del nou ducat de Gandia és a 

mitat del sigle XV Pedro Luís de Borja, fill natural del pontífex Aleixandre VI. El segon 

titular serà son germà Joan i la descendència per via masculina mantindrà el títul fins a 

mitat del sigle XVII. Passa este ducat a la casa de Benavente en casar-se María Ignacia 

Juana Magdalena de Borja Aragó Centelles Ponce de León filla de Pascual Francisco de 

Borja Aragó i Centelles -X duc de Gandia- i de Juana Fernández de Córdoba-Figueroa i 

Fernández de Córdoba en Antonio Francisco Alfonso Pimentel de Quiñones López de 

Zúñiga Sotomayor i Mendoza, que serà el XIII i X duc de Benavente. Són un germà i 

una germana de María Ignacia els XI i XII titulars del ducat de Gandia, els quals moren 

fadrins sense descendència. L'actual duquesa de Benavente i de Gandia és Ángela 

Maria Tellez-Giron i Duc d'Estrada, XVI duquesa d'Osuna la qual va nàixer en 1925. 

 

Al desaparéixer el títul de Comte de Dénia esta vila serà titular d'un marquesat i despuix 

d'un ducat. És el marqués de Dénia, a mitat del sigle XV, Diego Gómez de Sandoval, 

fill del II comte de Castrogeriz. Els Sandoval són ademés senyors de Lerma en Burgos. 

El seu fill Bernardo Sandoval i Rojas és II marqués de Denia i I comte de Lerma 

ademés de gran senescal de Sicília. Carlos I li concedix, en 1518, el càrrec de majordom 

i custodi de la reina Juana en Tordesillas. Fill del IV marqués de Dénia i V titular és 

Francisco Gómez de Sandoval i Rojas, IV comte de Lerma i el seu I duc des del 11 de 

novembre de 1599, títul que li concedí Felipe III per a recompensar els servicis a quin 

fon el seu “valido”.  

 

Els encerts matrimonials han portat el Marquesat de Dénia a ser la titular Victoria 

Eugenia Fernández de Córdoba i Fernández de Henestrosa, XVIII duquesa de 

Medinaceli, marquesa de Dénia i també la seua duquesa. Naix la XVIII titular de la 

Casa de Medinaceli en 1917.  

 

El ducat de Dénia és creat a mitan del sigle XVIII per a Carlos María de Constantinopla 

Fernández de Córdoba i Pérez de Barradas, fill del XV duc de Medinaceli i de la I 

duquesa de Tarifa. Hereta a sa mare en Tarifa pero no té fills del seu matrimoni en 

María de los Ángeles de Medina i Garvey, de la Casa dels marquesos d’Esquivel. 

Continua en el ducat de Dénia i Tarifa el XVII duc de Medinaceli nebot net del I duc de 

Dénia i pare de l'actual titular. 
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Dénia i la Guerra de Successió 
 

Des de Lisboa, Carles III, el pretenent austríac junt a una 

flota anglo-holandesa es feu a la mar cap a Aragó. El 8 

d'agost de 1705, varen aplegar els confederats front a la 

ciutat d'Alacant, rebujant esta les proposicions fetes pel grup 

austraciste. Varen proseguir llavors l’alvanç, fondejant en 

Altea, a on va acodir des d’Ondara Juan Gil, antic capità del 

regiment de Saboya, al que varen entregar quatrecents fusils 

i alguns tambors, per a que alçara i armara partides de païsans en la comarca, i cartes 

per a l'arquebisbe de Valéncia, el comte de Cardona, i uns atres del seu partit. 

 

Des d'Altea es va dirigir part de l'armada a Dénia, a on va desembarcar Joan Batiste 

Basset i Ramos que, congregat el consell general de la localitat i d'acort tots en el 

governador, que ho era llavors Felipe Antonio Gavilá, natural de la mateixa població, es 

va resoldre afranquir-los les portes i entregar-los les claus de la ciutat i castell. 

 

Al sendemà, 17 d'agost de 1705, varen desembarcar els anglesos i es va proclamar 

solemnement a Carles III d'Àustria com a rei llegítim d'Espanya en la plaça major de la 

ciutat, acte seguit es va cantar el Tedèum, en mig dels repics de les campanes i de les 

salves d'artilleria. 

 

Dénia va ser la primera ciutat del Regne de Valéncia i per tant de la corona d'Aragó, 

que va proclamar a Carles III i no va reconéixer a Felip d’Anjou (Felip V), senyalant 

que en tots els documents d'aquell temps sempre veem nomenat el primer com a 

llegítim rei i senyor, que Deu guarde, i al segon en el títul de Senyor duc d'Anjou. 

 

El 9 de setembre del mateix any varen posar siti a Dénia les tropes de Felip V, que 

despuix d'alguns dies alvançaren sobre la plaça sense obtindre cap resultat, per la qual 

cosa varen pegar fòc a les cases de l'arraval, arreplegaren els fruïts que quedaven sense 

collir i també cremaren arbres i algunes cases de camp. 

 

Per a la defensa de Dénia no tenien els rebels nomes que un sol canó, pero Juan Gil, que 

havia acodit en els seus païsans armats, va saber enganyar a les tropes sitiadores 

figurant canons de troncs pintats i fent rencs de bults que imitaven hòmens. Al sendemà  

Luis de Zúñiga va alçar el siti i el va convertir en bloqueig. 

 

Durant el bloqueig de Dénia va desembarcar un reforç de dos mil anglesos, en la qual 

cosa Basset va prendre alé per a l'empresa que meditava sobre Valéncia, a on el comte 

de Cardona tenia preparat lo necessari per a que, en presentar-se les tropes de 

l'Archiduc, el proclamara aquella capital. 

 

Roc Chabàs Associació 
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