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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.  

 

Barri de Baix la Mar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’época migeval cristiana, en els sigles XIV i XV, comença a sorgir un arraval 

de la mar a partir del carrer Pont. Aparegueren les primeres vivendes i 

almagasens. 

 

Encara que est arraval fora molt menut i sense cap tipo d’organisació, anà 

creixent fins que a partir del sigle XVII experimentà una forta consolidació en 

l’aparició de nous almagasens. 

 

Pero la formació de l’arraval mariner fon un fet que prengué força durant tot el 

sigle XVIII i fossilisà en l’estructura urbana que encara hui presenta, gràcies al 

fort desenroll que tingué el port durant tot este sigle.        



Llavors es produí un creiximent en paralel a la mar i aparegueren tota una série de 

carrers: 

Al nort del carrer Pont, sant Pere, Senieta, Bitibau i sant Vicent. O la plaça de la Creu. 

Al sur del carrer Pont, la plaça de sant Antoni i els carrers Sandunga i Fontanella. 

Este creiximent quedà reflectit en les demandes dels veïns per a conseguir una major 

autoritat política sobre este barri. Durant la década de 1830 manté pràcticament el 

mateix nivell de riquea que la ciutat. 

Llavors va ocórrer un fet molt important per al barri mariner: la divisió de la ciutat de 

Dénia en dos entitats locals independents.  

Per mig d'una iniciativa de quaranta veïns del barri de Baix la Mar, que pertanyien al 

gremi de navegants, presentaren a la Diputació Provincial d’Alacant la possibilitat de 

segregar-se de la ciutat de Dénia. Les demandes foren escoltades pels membres de la 

Diputació Provincial que decidiren otorgar la qualitat de poble ad este barri en el nom 

de Poble o Lloc de Diana, l’agost de 1837, reflectint este fet la millora de la vida i 

l'aument de la renda per càpita, en este barri, tradicionalment, més pobre. Esta 

independència es va basar en una Llei Municipal de febrer de 1823, que facilitava la 

creació de pobles en relació a l'aument de població, indústria i riquea a la nació 

espanyola. 

La ciutat de Dénia, des d'un primer moment es va opondre frontalment ad esta decisió, 

passant a boicotejar qualsevol orde de la Diputació Provincial sobre esta independència 

del barri de Baix la Mar. 

Dénia posseïa més de dos mil habitants i tots els servicis, mentres que Diana a penes 

reunia a mil habitants i es dedicava de forma exclusiva a la peixca i al comerç marítim 

agrupant a totes les professions que d'estes dos activitats es deriven: mariners, patrons, 

calafats, etc. 

Pero les deficiències eren més que evidents, el nivell d’urbanisació era molt dolent, i les 

epidèmies se succeïen en problemes de salubritat per les aigües estancades. Llavors 

Diana reclamà a la Diputació l’ajuda de Dénia, que no actuà de la manera que se li 

ordenà, per ajudar a Diana, desgastant més si cap la mala relació. 

Ademés la delimitació del terme no estava gens clara. El major fracàs de Diana va ser el 

no poder establir els llímits del nou terme. Aixina Dénia apelava davant la Diputació 

Provincial, que la majoria de veïns de Diana, per les deficiències del propi lloc, 

desijaven tornar a formar part de Dénia. 

També es varen enfrontar els dos pobles, al temps del repartiment dels fondos comuns o 

simplement pels dies de mercat. Pareix ser que encara que la Diputació recolzava les 

raons de Diana per a millorar este repartiment de fondos comuns, Dénia els ometia 

impunement. 



Diana aplega a crear dos companyies de la Milícia Nacional. Pero mai va conseguir 

armar la foto. 

De manera continuada, durant els dos anys que va durar l'aventura de Diana, els polítics 

de Dénia varen aprofitar qualsevol problema per a demanar el reingrés com a arraval de 

la mar. Els enfrontaments en Dénia varen continuar l'any 1838, fins que una Real Orde 

de 2 de maig de 1839, va dispondre el reingrés del Poble Nou de Diana en la Ciutat de 

Dénia, tornant a ser el barri de la Mar de Dénia.                                      
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Mongó un bon testic 

 

 

El Mongó ha segut testic de l'activitat humana, pràcticament des dels seus inicis. 

Numerosos jaciments i vestigis confirmen esta presència: les coves del barranc de 

Migdia, de Foradada i del Mongó mostren restants des del paleolític superior fins a 

l'edat del bronze.  

 

En Benimàquia, coll de Pous i el pic de l'Àguila, es varen situar poblats ibers des del 

sigle VII a. C. En l'época romana, el port de Dianium adquirix especial importància, 

com a mostra l'inscripció de la cova de l'Aigua.  

 

En l'época musulmana, es declara la taifa de Dénia; Abu-Abdalla escriu: "... En la seua 

part meridional, hi ha una montanya gran, de forma redona, des del cim de la que es 

descobrixen les montanyes d'Eivissa en alta mar. Esta montanya es nomena Caon". 

D'ahí derivaria: mont Caon, Mont-Gaun, l'actual Mongó. 

Roc Chabàs Associació 



28 de juny de 1808. Les tropes de l'imperi francés 

atacaren Valéncia 

 

10.000 soldats francesos, baix l'autoritat del mariscal Jeannot de Moncey, se situaven en 

la creu de Mislata des de la qual varen formar les seues llínees i es varen dirigir cap a 

les torres de Quart, lloc assignat pel mateix Moncey per a invadir la ciutat de Valéncia. 

Dies abans, succeí la coneguda història del "Crit del Palleter" (24 de maig de 1808), la 

qual va significar la negativa del poble valencià a sometre's a José I Bonaparte com a rei 

d'Espanya. 

El capità general de Valéncia partidari dels francesos, tingué que cedir davant el poble 

quan varen assaltar la seua residència, en aquell moment l'encara existent palau del 

Real, per a obligar-lo a deixar-los alçar-se. Moncey alvançava cap a Valéncia, i s'ubicà 

en Quart i Mislata des d’a on envià mensagers per a demanar la rendició de la ciutat que 

contava solament en 1000 soldats per a defendre-la i les muralles migevals. Davant la 

negativa del poble de la ciutat de Valéncia a rendir-se -en Valéncia s'havia format la 

primera junta de govern espanyola opositora a Napoleó- presidida esta pel comte de la 

Conquista, s'envià este mensage a Moncey: “Excm. Sr. el poble de Valéncia preferix la 

mort en sa defensa a tot acomodament. Aixina ho ha fet entendre la Junta i esta ho 

trasllada a V.I. per al seu govern”.  

 

Ademés, en la ciutat es produí un reclutament de 3.000 ciutadans per a defendre-la i 

fructificà l'assalt al pati d'armes en el qual es prengueren mosquets, canons i tot tipo 

d’armament.  

 

20.000 persones, contant dònes i chiquets ajudaren en lo possible a preparar la defensa 

de Valéncia; donant aigua als soldats, cuidant als ferits i fins i tot algunes persones de a 

peu prengueren armes i s'uniren als soldats.  



Felip de Saint March, un general belga al servici del Regne d'Espanya, dirigiria la 

defensa de la mateixa. Alguns dels regiments de defensa de la ciutat registrats són: 

Guàrdies Reals Espanyols, Regiment de Sòria, Voluntaris de Sogorp, Companyia de 

Invàlits Hàbils, Regiment de Dragons de Numancia, Ginets de la Maestrança de 

Valéncia, Caçadors Voluntaris de Valéncia i les Milícies Honrades del Regne de 

Valéncia. 

 

Moncey inicià de matí l'atac en dos zones de la ciutat; el fortí de santa Caterina i les 

torres de Quart. Colocà els seus canons en el jardí Botànic, pero els dos atacs foren 

rebujats sense que els francesos pogueren aplegar a la muralla. Moncey per la vesprada 

repetix l'atac, pero Felip de Saint March ocultà als voluntaris i caçadors del Regne junt 

a la cavalleria de la Maestrança i els Dragons (cavalleria en mosquets que podien 

disparar montats) en la zona de Campanar, estos eixiren a llançar un contraatac que 

acabà en la captura dels canons del jardí Botànic.  

 

Moncey a les cinc de la vesprada es jugà la seua última carta atacant des de la plaça de 

sant Agustí, pero el regiment Saboya i les milícies valencianes els frenaren. En caure la 

nit, les guerrilles de l’horta i les milícies apostades fòra de les muralles fustiguen a 

Moncey i les tropes de la ciutat eixien per a fer-lo replegar-se cap a Mislata.  

En Mislata, Moncey planejava com atacar la ciutat al sendemà, pero una bala de canó 

caigué en el seu quarter mutilant al seu segon i en enterar-se que des de Chiva 

s'acostava un eixèrcit espanyol de 6.000 hòmens, Moncey no volgué arriscar-se més i es 

retirà urgentment cap al sur.   

En la ciutat de Valéncia se sentien crits de felicitat i l'eufòria es desnugà en tots els 

carrers de la mateixa. Els francesos es retiraren en 200 morts i 500 ferits mentres que els 

defensors de la ciutat a penes varen sofrir baixes i Felip de Saint March va ser ascendit 

a Mariscal de camp.  



 La capitania general de la ciutat, 1810, comandada per José Caro li va donar el títul de 

"Generalíssima dels eixèrcits" a la Verge dels Desamparats en atribuir-li la ciutat ad ella 

esta victòria. És la titulació militar més alta d'Espanya i encara hui en dia la conserva. 

Vàries autoritats d'Espanya repetiren l'acte, consistent en donar-li a la Verge el faixi i el 

bastó de manament.   

Durant la guerra civil, la tropa republicana protegí a la Verge dels Desamparats com el 

seu comandant del saqueig anarquiste de la basílica en 1936. Les tropes nacionals, en 

entrar en 1939 en Valéncia, portaren en ells una escultura de la Verge, varen oficiar una 

missa i li varen presentar els seus honors i en 1947 el mateix Franco li donà el bastó 

d'autoritat. També va rebre la titulació d'Alcaldesa eterna de la ciutat de Valéncia per lo 

que sempre la veem en un faixí i el bastó d'autoritat. 
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Una història apassionant: "Bar Mediterráneo" 

 

Les fotografies en blanc i negre que ilustren est artícul, donen una idea de l'esplendor 

passat del Bar Mediterráneo i de la decrepitut actual. 

Una d'eixes imàgens va ser presa en març de 1930 i mostra a l'edifici rodejat de bastides 

i en plena etapa de construcció.  

Era l'época d'ampliació del carrer Marqués de Campo, que va originar la supressió 

dels almagasens que es trobaven en esta zona més pròxima al port.  



 

L'immoble va ser alçat per la família de Diego Ivars Cabrera. 

No obstant el bar va començar a funcionar més tart, a partir dels anys 50.  

Punt neuràlgic de tertúlies que varen contemplar l'evolució de la societat local des de lo 

més dur de la posguerra al vèrtic de la Transició Democràtica, va ser regentat entre 

1950 i 1953 per José Moncho i a partir d'eixa data per José Pérez de la Higuera.  

En 1958 es va convertir en una espècie de «sèu social» de l'equip de rodage de «El 

Capitán Jones», la primera de les múltiples películes que es varen filmar en Dénia i 

també la primera de Samuel Bronston en Espanya. 

Tancat el Mediterráneo en els anys huitanta, l'enclavament encara va tindre una segona 

experiència de molta menys duració –a penes dos o tres anys– en l'obertura del pub 

Lluna Plena.  

Despuix, en la part inferior encara es varen produir algunes activitats: va ser ocupada 

per una entitat bancària i utilisada per una filà mora i, en l'actualitat, per la falla Port 

Rotes. Pero el conjunt de la finca va 

sofrir un imparable procés de 

decadència. 

Ara, potser, disponga al fi d'una atra 

oportunitat. 
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¿SABIES QUÉ… el 20 de decembre de 1854 funcionava ya la llínea de ferrocarril entre 

Valéncia i Xàtiva? El primer viage va ser espectacular i entusiasta. José Campo, que 

tant va fer per Valéncia i pel ferrocarril, va invitar a tots a que viajaren debades fins a 

Xàtiva, invitació que varen acceptar molts. Pero, lo anecdòtic està en que l'invitació 

era… solament per a “anar” a Xàtiva, per lo que, una volta allí, tots els “invitats” es 

varen vore obligats a pagar-se el billet de regrés, si volien retornar… i alguns no varen 

poder fer-ho. 

Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 



 

La Cambra Agrària de Dénia 
 

 
 

En 1939 es va crear en Dénia la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, 

formant part de la Organización Sindical Española i d'esta manera el franquisme 

descartava totes les pressions que podien fer les associacions de propietaris agrícoles, 

que era el sector per llavors més important dins de l'economia nacional, després 

coneguda com Cambra Agrària Local. 

Esta Cambra agrària fea unes funcions en matèria de la Seguritat Social (règim especial 

agrari) que eren els següents: cobrar les quotes mensuals per estar afiliats ad este règim, 

tant als que eren propietaris o faeners autònoms, com als que treballaven per conte 

aliena que era una majoria, en els anys 1978-1983 el número d'afiliats estava entre 450 i 

500. 

En els primers 15 dies de tots els mesos, es tramitaven les solicituts de les prestacions 

de viudetat, jubilació i orfandat entre atres i durant els últims 15 dies es cobraven les 

quotes dels afiliats ad este règim especial de la Seguritat Social. 

La Cambra fea funcions importants en el sector agrari, una d'elles era la Guarderia 

Rural que per 1973 i 1977 tenia quatre guardes rurals, que estaven al càrrec de la 

vigilància i feen de mediadors entre els propietaris en cas de baralles per els llindanys o 

unes atres coses. 



La Cambra Agrària s'encarregava de l'asfaltat dels camins rurals, treballs que es 

pagaven en les quotes de tots els propietaris agrícoles, igualment que l'edifici de la 

Cambra que fon pagat en les contribucions dels agricultors fins que passà a gestionar-la 

l'ajuntament. 

  

 

La Cambra venia fem; i en ella estava el departament encarregat de controlar les 

plagues. Tambè hi havia una chicoteta estació meteorològica a on se feen mides i 

observacions meteorològiques. 
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CALDERA DE GAS DE DÉNIA 

Potser que pocs sàpien que a finals del s. XIX Dénia va ser una 

ciutat pionera en la distribució del gas. En l'any 1888, Thomas 

Rosser, un ingenier francés i un veí de Dénia, Agustín Aranda 

Casau, varen conseguir portar a terme el proyecte despuix d'un 

primer intent fracassat anys abans. En eixe moment Dénia es va 

convertir en la quarta ciutat del país, despuix de Madrit, 

Barcelona i Valéncia, en tindre un sistema de distribució d'este tipo d'energia. 

Durant anys, la caldera del gas va nutrir a la ciutat d'allumenat públic. Pero en l'arribada 

de Guerra Civil i per por a que poguera utilisar-se l'instalació com una bomba, la 

caldera del gas va deixar de tindre us. Des de llavors les seues instalacions estan més i 

més abandonades, a pesar de ser declarat Be de Rellevància Local, i el seu manteniment 

i recuperació està ara en mans de l'administració local i els propietaris de la parcela. 
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LA GUERRA DE SUCCESSIÓ EN DÉNIA 
 

 
 

En 1700 va morir el rei Carles II d'Àustria, sense descendència, i la Corona espanyola, 

en prou polèmica, passa a mans de Felip de Borbó, net del rei de França Lluís XIV, que 

tenia al seu costat a Castella i a la majoria de la noblea.  

 

En 1701, Felip V es proclama rei d'Espanya en l'acceptació general, ya que semblava 

mantindre el model polític ya existent, pero les actuacions posteriors crearan el 

descontent.  

 

En Europa, les prerrogatives i l'aument del poder francés fan témer per l'equilibri de 

forces. En 1702, Àustria, Anglaterra i Holanda, entren en les possessions espanyoles 

d'Itàlia.  

 

En 1703 s'afigen als aliats Portugal, Saboya i Prússia, es qüestiona la llegitimitat de 

Felip V i es dona soport a l'atre pretenent, l'archiduc Carles d'Àustria, que també tindrà 

l'acceptació popular de la majoria de poblacions de Catalunya i del Regne de Valéncia. 

En 1704 comença l'enfrontament en la península i despuix d'un fracassat intent de 

prendre Barcelona, la flota angloholandesa desembarca i pren Gibraltar. 

JOAN BATISTE BASSET I RAMOS 



 

Va nàixer en Valéncia cap a 1654. S’enrola molt jove en els terços i marcha a Itàlia. 

Pronte s'unix a l'eixèrcit d'Àustria, aliat d'Espanya i passa a lluitar en Alemània i 

Hongria on realisarà una lluenta carrera i guanyarà l'alta graduació de coronel 

d'ingeniers i l'amistat de personages destacats com el príncip Jorge de Hessen. 

Basset, en terres valencianes, encorajarà les demandes de la Segona Germania, 

derrotada en 1693, i devindrà defensor dels drets populars contra l'opressió de la noblea. 

Serà aixina, com guanyarà, per a la causa de l'archiduc, als llauradors empobrits, els 

maulets, els llauradors acomodats, les classes populars urbanes i, fins a fins i tot, a part 

del clero. 

 

1705. PROCLAMACIÓ DE L'ARCHIDUC: Basset en Dénia 
 

En juliol de 1705 l'armada de l'archiduc 

partix de Lisboa per a ocupar Barcelona. 

Basset convenç a l'archiduc de que des de 

la Marina es pot estendre la causa. Serà la 

figura clau per a que l'archiduc tinga la 

colaboració de la població valenciana, 

defenent l'abolició del pago de tributs 

abusius als nobles per part dels llauradors. 

  

La flota fondeja en Altea i Basset es queda 

per a organisar un cos de voluntaris en 

l'ajuda de colaboradors locals. En 1000 

hòmens armats es dirigix a Dénia, la principal plaça forta de la zona. El 17 d'agost 

ancoren les naus de Basset en el port de Dénia i per terra rodeja la ciutat el cos de 

voluntaris. Els delegats de Basset presenten les seues demandes a la ciutat. Vista la 

situació, el procurador del marqués, Pascual de Perellós, escapa de nit i Felipe Antonio 

Gavilá, governador militar, entrega la ciutat i el castell a la causa austracista. El 18 

d'agost de 1705 Basset proclama rei d'Espanya a l'archiduc Carles. Dénia és la primera 

ciutat important que accepta al rei Carles III i se situa, per tant, en contra de Felip de 

Borbó. 

 

La reacció borbònica va ser immediata i Dénia baix la direcció de Basset va resistir el 

primer atac de l'eixèrcit botifler (borbònic), en setembre de 1705. En decembre, Basset 

que havia deixat a la seua mare en Dénia, marcha i ocupa Valéncia, anula els imposts i 

el poble l’aclama com al seu salvador.  

 

Esta política "popular" desperta el recel dels austracistes i despuix dels combats en 

Alzira i Xàtiva, Basset és encarcerat. 

 

LA BATALLA D'ALMANSA (25 d'abril de 1707) 
  

Supondrà per al territori valencià l'enfrontament definitiu entre les tropes aliades de 

l'archiduc Carles d'Àustria i les de Felip V. La derrota austraciste va comportar la 

promulgació del Decret de Nova Planta. 

 



 

1707-1708. LA GUERRA EN DÉNIA. Segon i tercer assalts 
 

A finals de maig de 1707 només resistixen als borbònics Dénia, Alacant i Alcoy. Des de 

Dénia s'inicia la nova ofensiva. Basset, mentres organisa la defensa de la ciutat, pert a la 

seua mare, Esperanza Ramos, enterrada en l'iglésia del convent de les Agustines. 

 

En juny de 1707, Dénia és de nou sitiada pel comandant francés D'Asfelt, que venia de 

destruir Xàtiva. Basset organisa la defensa i ordena derribar les cases del final del carrer 

Major, en el lloc que prendrà el nom de carrer de la Brecha. La ciutat, en tres breches 

obertes en les muralles, va resistir els tres assalts D'Asfelt. Joan Batiste Basset partidari 

de la lluita discutix en el governador Rejón, que vol capitular; l'enfrontament acaba en 

Basset ferit i fet presoner. 

 

En novembre de 1708, la ciutat sofrirà el tercer assalt. D'Asfelt, despuix de rendir Alcoy 

en giner, es dirigix a Dénia. El bombardeig és intensiu i l'escassa població que queda es 

refugia en el castell. El 17 de novembre la ciutat, destruïda i en els camps arrasats, es 

rendia als borbònics. Alacant, l'últim reducte, capitulava el 19 d'abril de 1709. 

 

EL FINAL DE LA GUERRA 
 

Entretant, la situació de la causa austraciste canviava radicalment. En l'any 1711, 

l'archiduc, per la mort del seu germà, és nomenat emperador d'Àustria. En 1713 firmarà 

la pau d’Utrecht en els borbons. La Corona d'Espanya ya no li interessa, pero els seus 

partidaris no volen rendir-se i es radicalisen les postures. 

 

J. B. Basset apareix de nou lluitant al costat dels maulets valencians. Despuix d'un any 

d'ofensives, en setembre de 1714, Barcelona capitula. 

 

EL DESENLLAÇ. Repressió i Nova Planta 

 

La guerra enfrontarà dos conceptes d'Espanya: el model centraliste (borbònic) i el 

model federal (austraciste), pero en una gran diversitat de matisos polítics en els dos 

bandos. El Decret de Nova Planta valencià (29 de juny de 1707) abolia els Furs i 

privilegis, suprimia els organismes polítics forals valencians i incorporava el Regne de 

Valéncia a un estat unificat i centraliste, baix les lleis de Castella, i en una forta 

presència militar. ¿¿La llengua de l’administració serà ara el castellà, prohibint-se 

l’ensenyança del valencià?? 

 

El triumf borbònic va comportar la desaparició definitiva de la Corona d'Aragó 

(Valéncia, Aragó, Mallorca i el Comtat de Barcelona) en els Decrets de Nova Planta, en 

favor d'una Espanya falsament uniforme ya que el País Vasc i Navarra, proborbònics, si 

que varen conservar els seus Furs. Es modernisa l'estat, pero la repressió i falta 

d'enteniment i respecte a la diversitat, va alimentar un conflicte que 313 anys més tart 

encara continua. 

Roc Chabàs Associació 

 

 



BAR NEUTRO 

 

 
 
Un eixemple d'eixos bars mítics que ya només sobreviuen en el recort és el del Bar 

Neutro, en el carrer Campos. 

 

Primer cassino, despuix bar i, en una última etapa, pizzeria, el Neutro va ser tot un 

símbol de la ciutat en el sigle XX. La seua història, de fet, recorre pràcticament tota la 

centúria. 

 

Una bona coneixedora d'eixa història és Marilena Galindo. En el seu blog “Els apunts 

de Marilena” la repassa detalladament, ilustrant a la perfecció tot lo que el Neutro va 

representar en la Dénia del sigle passat. 

 

Va ser un 13 de juliol de 1907 quan va obrir les seues portes el Cassino Neutro, en 

vocació de reunir als deniers sense distincions ideològiques. 

 

D'ahí el nom elegit per a l'establiment, que allà per 1923 contava en 140 socis i que ya 

en la posguerra va ser també sèu social de diferents entitats locals. La Societat 

Colombòfila, el Club Deportiu Dénia i l’Agrupació Artística Musical. 

 

El Neutro no sempre es va cridar aixina. Despuix de la guerra civil va abandonar 

l'activitat de cassino i el nom, per a nomenar-se Café Espanya, baix la gestió de 

Francisco Ramis Mengual.  

 

El nom de Neutro retornaria ya en els 50, quan va prendre el negoci José Cirujeda. 



 

Entre 1953 i 1980 el Neutro seria regentat per José Ribes Chesa. Despuix ho llogaria la 

CHG, que canviaria l'activitat del local per la de pizzeria, encara que mantenint el nom. 

Fins que, ya en els noranta, el Neutro passaria a l'història i, en el seu lloc, apareixeria la 

sucursal de la Caixa de Madrit. 

Roc Chabàs associació 

 

 

APROXIMACIO AL CONFLICTE SOCIO-CULTURAL-

LLINGÜISTIC I POLÍTIC ENTRE CATALUNYA I 

VALENCIA (III) 

 
 

ESTANDARISACIO-NORMALISACIO-CATALANISACIO I CONGRES 

INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA (1906) 

 

U dels hitos mes importants, en este proces de transformacio (travestisme llingüistic), 

que està sufrint la LLENGUA VALENCIANA des de matineres feches, es sense dubte 

alguna el I Congres Internacional de la Llengua Catalana, celebrat en Barcelona en 

1906, promocionat i auspiciat per la Diputacio de Barcelona, quina presidencia 

ostentava Prat de la Riba.  

 

Les raons per les quals aixi considerem este singular event les anem a expondre 

sucintament, prescindint dels detalls tecnics que no venen al cas. Hem, senyalat en 

anterioritat, en atres escrits, l’importancia que la llengua te per al nacionalisme catala. 

Puix be, a pesar dels intents que en anterioritat s’havien anant produint per a 

menyspreuar o subordinar la llengua valenciana al catala, considerant-la com un 

dialecte de la mateixa, fon en este congres quan el catalanisme consegui ses proposits, 

per lo manco damunt del paper.  



 

Anem a desenrollar-lo, pas a pas, tot el proces que s’ha dut a terme, i es seguix fent en 

la practica. 

 

Alli es consegui donar lo nom de catala -nom convencional per a alguns i natural per al 

nacionalisme- a les tres llengües occitanes d’Espanya: valencià, catala i mallorqui, 

donant nom d’una part (catala) a un tot, subordinant a tot un poble (Valencia) baix 

l’orbita catalana. 

 

Les raons per les quals aquells doctos varons, aliens a les maniobres del catalanisme, 

acceptaren tal denominacio, a banda de sa bona fe, sense dubte hi ha que trobar-la  en la 

corrent historicista que durant molts anys ha subsistit i que per interessos partidistes 

encara se seguix sustentant: la llengua en funcio de la Reconquista. 

 

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

 

Ramon Garcia i Hernandez 

 
 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 

 
 

 
 

Any 1994. 

La carretera d’Ondara començava a canviar "a millor". 

Hui, en el 2012, encara no està completament acabada. 

Se sap que alguns castells varen costar menys de fer. 

 

Juan Vallalta “Gatho” 



 

L'ASSOCIACIÓ CULTURAL ROC CHABÀS LA 

MARINA, LI DONA LES GRÀCIES A JOSE LUIS 

RONDA, PER SER UNA BONA PERSONA I MILLOR 

BARBER. 

El peluquer José Luís Ronda tira el tancament al seu negoci per 

culpa del Covid-19 despuix de vàries generacions. 

 
 

José Luís Ronda, és peluquer en Dénia des dels 12 anys, té 77 anys, esta crisis generada 

pel covid-19 ha fet que tanque el seu negoci. José Luís és una persona molt volguda en 

Dénia, molts són els que han passat pel seu negoci, clients de tota una vida que s'han 

convertit en amics. 

 

Tvdenia.com ha volgut conéixer l'història, anècdotes, que són moltes charrant en ell 

mentres nos tallava el pèl. Una charrada distesa que va tindre sorpreses per ad ell, dos 

clients, pero sobretot amics com són Castejón i Paco Muñoz que li varen dedicar uns 

mensages. L'entrevista es va realisar en directe per Facebook Live el dijous 7 i en ella 

es va contar novament en la colaboració de Canfali Marina Alta, que va participar 

directament, el seu director José Vte Bolta. 

 

Dénia 7 de Maig de 2020, Tvdenia-Canfali Marina Alta 

 

 



 

Roc Chabàs i Llorens, l’Esbós Històric de Dénia 

Esta declaració naix i es fa a instància d’un succés que va devindre fa pocs mesos: la 

solsida del monolit erigit en 1929 en els jardins de Vivers de Valéncia. I a la memòria 

del senyor Roc Chabàs Llorens i, al mateix temps, com a adheriment a l'artícul que 

alerta de la seua no reposició mesos despuix, escrit per un dels principals valedors de la 

figura i obra del canonge, archiver i 

historiador denier; Mateu Rodrigo, 

professor d'Història Medieval de la 

ciutat de Valéncia. 

La segona década del sigle XX va ser 

especialment fluctuosa en el món de la 

cultura.  

Es va sentir el fi d'aquella conjuntura 

fresca i culta que es va forjar durant 

décades i que cridem la Renaixença 

Valenciana. Viva i fulgurant, 

especialment en l'últim terç del sigle 

XIX, a partir del 1910, a poc a poc, 

varen morir tota una generació de sabis, 

poetes i hòmens de lletres, la penjada 

els que va tardar anys, sino décades, a 

florir de nou (si és que realment va 

florir). 

Teodoro Llorente moria en 1911. Roc 

Chabàs, en la seua casa del Saladar de 

Dénia, desapareguda inexplicablement 

en dates no molt lluntanes, moria en 

1912. I, entre molts uns atres, Luís 

Tramoyeres en 1920 i José Martinez Aloy en 1924. 

Lo Rat Penat se sumia en un periodo de certa decaiguda i el Centre de Cultura 

Valenciana, en 1927, presidit pel canonge Sanchis Sivera, en 1928 iniciava la 

publicació dels Anals del Centre de Cultura Valenciana.  

Per cert, el canonge va ser un sagaç hereu del llegat de Chabàs que no sempre va fer 

constar ni li'l va agrair suficient. Pero eixa és una atra història. 

La producció de Roc Chabàs de les dos últimes décades de la seua vida va ser vital per 

a l'historiografia valenciana i el seu càrrec d’archiver de la Catedral de la Metropolitana 

i la seua relació en els seus homòlecs de l'Archiu de la Corona d'Aragó, proporcionarien 

un alvanç en l'estudi i en el coneiximent de les fonts escrites medievals certament 

prodigiós. I no volem ser prolixos en eixe sentit. 

 



La veritat és que Valéncia, com Dénia, poc més d'una década despuix de la seua mort, 

mantenia viva la seua memòria. El death effect havia tardat, pero en eixos àmbits i en 

eixes dates va florir la necessitat d'oferir una image que transmetera, en pedra, i, aixina, 

perdurara Roc Chabàs en la memòria dels valencians. El monolit es va erigir 

acompanyat, sense dubte, d'un tardà pero seré respons en els Jardins del Real, en els 

Vivers, lloc que antigament va ser esplanada adjacent del ya desaparegut Palau Real. I 

aixina va perdurar, sense trencar-se pels avatars de la guerra i va seguir inertes durant 

casi noranta anys.  

Ara, mesos despuix, la seua base està fixa a l'espera, no sabem si llarga pero ya pesada 

per als molts que adorem a Roc Chabàs i respectem la seua herència cultural i el seu 

dret a transcendir. 

Uns pocs anys abans, a mitan de la década dels vint, en Dénia se succeïxen actes 

paralels en la seua memòria. En eixos temps Dénia no gojava de la fecunditat d'abans, 

pero contava en unes èlits cultes i en un govern municipal que l'hemeroteca dona fe de 

la seua presència en la ciutat de Valéncia. Cada any, estaven presents en les gales que el 

triumfador Antonio Cortis oferia per a la Fira de Juliol i l'acompanyaven, aixina mateix, 

en homenages i convits dedicats al tenor. 

Ya en 1925, l'Ajuntament de Dénia encarregava una placa commemorativa en la casa 

que va vore nàixer a Roc Chabàs, en la segona casa del carrer Major. 

En 1927, José Chabàs, mege, publicava l'Esbós Històric de Dénia, pel Dr. Roc Chabàs, 

en apèndixs i notes fins a 1927. 

Despuix dels mesos que han transcorregut durant els que la cara de Chabàs està absent, 

seria una bona ocasió per a que les autoritats de Dénia es varen interessar pel tema i 

varen conseguir que molt pronte pugam celebrar la reposició del monolit i que, aixina, 

en 1929, complira, en un avatar minúscul pero a advertir, un sigle en el cor de lo que un 

dels jardins emblema de tots els valencians. 

Josep A. Gisbert Santonja 

 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 
 

Agost 2002. 

L'avinguda Ramón Ortega quan encara 

entraven rajos de llum. 

 

Juan Vallalta “Gatho” 

 
 

 

 



 

El valencià del secessioniste Joan Timoneda (I) 

            Joan Timoneda (1518-

1583) fon un poeta i escritor 

valencià del segle XVI que 

compongue part de la seua obra –

la mes extensa– en castella, pero 

val molt la pena parar-se en els 

seus poemes escrits en valencià, 

perque tots aquells que estimem de 

veres la llengua valenciana nos 

endurem una grata sorpresa. Dic 

aço perque escrigue en una llengua 

molt acostada a la del poble, en la 

que nos identifiquem facilment els 

valencians d’ara, a pesar dels 

segles passats. Una llengua, com 

molt be diu Albert Cuadrado –en 

l’edicio de Flor d’enamorats, 

Valencia, 2002–, caracterisada per 

“un estil fresc i modern” [1]. 

Timoneda fon un valencià molt 

polifacetic: poeta, escritor, 

impressor, llibrer... Te una obra 

prou extensa, pero vaig a centrar-

me en els poemes escrits en 

valencià que formen part del cançoner bilingüe que titulà Cancionero llamado Flor de 

Enamorados i que fon publicat en Barcelona en 1562. Es l’edicio mes antiga que es 

coneix –i en la que la llengua presenta unes caracteristiques mes nitidament 

valencianes, a pesar d’haver-se editat en Barcelona–, encara que no es descarta que 

poguera haver-ne alguna atra anterior editada aci, perque en 1556 se li concedi a 

Timoneda permis o llicencia de publicacio per a editar l’obra en Valencia. 

         He consultat tambe una atra edicio, en una introduccio de Joan Fuster, pero el 

problema es que la transcripcio se feu “amb el criteri de modernitzar l’ortografia” [2], i 

quan es fa d’eixa manera ya no saps lo llunt que queda del text original. En estes 

translacions es modifica l’ortografia i, en molts casos, tambe la morfologia, per aço 

preferixc partir de l’estudi que feu Albert Cuadrado en l’obra ades mencionada, en la 

que es presenta la transcripcio de l’original de 1562 i, en acabant, una versio 

actualisada. Com a cosa curiosa, vullc deixar constancia de que els texts de les edicions 

posteriors fetes en Barcelona “van ser discretament barcelonitzats, ja que el mercat 

sobre el qual es projectava el llibre era Barcelona i la seva àrea d’influència” [3]. No es 

massa aventurat pensar que els editors degueren de modificar l’original per a que el 

public catala entenguera millor el text, perque de no ser aixina, lo mes llogic haguera 

segut deixar el text tal com l’havia escrit Timoneda. 

http://www.accionacionalistavalenciana.com/el-valencia-del-secessioniste-joan-timoneda-i-manuel-gimeno#_edn1
http://www.accionacionalistavalenciana.com/el-valencia-del-secessioniste-joan-timoneda-i-manuel-gimeno#_edn2
http://www.accionacionalistavalenciana.com/el-valencia-del-secessioniste-joan-timoneda-i-manuel-gimeno#_edn3


 L’obra consta de 54 “cançons” o poemes –a on trobem refrans o proverbis ben 

coneguts– dels quals anem a vore algunes de les seues caracteristiques llingüistiques. 

   Començare per citar el poema numero quinze, provablement el mes conegut [4] del 

cançoner: 

So qui so que no so yo / puix de amor mudat me so. 

Yo crech sert que res no sia / o si so, so fantasia / o algun home que somia / que ve 

[a] alcançar algun do / puix de amor mudat me so. 

So del tot tranfigurat / so aquell que era libertat / y ara de amors cativat / me veig 

molt fora raho / puix de amor mudat me so. 

Si so, puix que en lo mon vixch / y a mi mateix aborrixch / y segons que decernixch / 

veig la qui em dona passio / puix de amor mudat me so. 

            Analisant la llengua d’este poema, en lo primer que topetem es en la forma 

antiga de la primera persona sing. del present d’indicatiu del verp ‘ser’, que era ‘so’ 

(soc) i en la paraula “mudat” que aci te el sentit de ‘transformat’. El personage del 

poema dona a entendre que ya no es el mateix que era degut a que l’amor l’ha 

transformat. No es cap novetat el pronom personal “yo”, grafiat en “y” grega, que es 

una constant a lo llarc de l’historia de la llengua valenciana. Les formes verbals ‘vixc’, 

‘aborrixc’, ‘decernixc’ (discernixc), presenten el mateix increment incoatiu que les 

vives actuals en el valencià de la major part del territori: -ixc. Aci cap preguntar-se, una 

volta mes, si els escritors valencians del segle XV (Joanot Martorell, Isabel de Villena, 

Jaume Roig...) ya usaven estes formes verbals, en Timoneda lluien en tot el seu 

esplendor i s’han mantingut –sense solucio de continuïtat– fins al dia de hui, ¿cóm es 

que el “ens normatiu” (AVLl) no les accepta i prescriuen les formes ‘visc’, ‘avorrisc’, 

‘discernisc’, que no tenen tradicio?  

           Es evident, i ho haurem de repetir les voltes que faça falta, que l’objectiu no es 

potenciar el valencià, sino centrar tots els esforços en la convergencia (recordem allo de 

que la llengua havia de ser “elàstica, policèntrica i convergent”) per tal de crear 

artificialment eixa unitat llingüistica en la que duen anys ensomiant els factotums del 

catalanisme expansioniste. 

            Tota l’obra està reblida de formes verbals en les mateixes caracteristiques que 

les que acabem de vore (pose entre parentesis el numero de poema): “la que yo 

servixch de gana” (4), “la que yo servixch y ame” (4), “juntament lo cor guarnixen” 

(10), “No se quin remey sespera qui servix dona grossera” (14), “si seguixch mes 

honestats” (32). 

            Tambe trobem l’adjectiu ‘lauger’ (llauger): “com los ulls sien laugers” (10), “lo 

vell no creu de lauger” (49). Est adjectiu patrimonial valencià, que el trobem com a 

minin ya en el segle XIV i en tots els nostres classics del XV, ha segut inclos en el 

Diccionari Normatiu Valencià (DNV) de la AVLl, pero com a paraula subalterna, 

remetent-la a la preferent ‘lleuger’. El vocable valencià figura en el diccionari, pero està 

nomes de “mostra”, ni l’usen, ni el recomanaran mai.  

http://www.accionacionalistavalenciana.com/el-valencia-del-secessioniste-joan-timoneda-i-manuel-gimeno#_edn4


            Lo trist de tot aço es que ells es presenten com els adalits de la recuperacio del 

valencià. ¿De quín valencià? 

            L’adjectiu numeral ‘dos’ per al femeni, està absolutament normalisat en el 

valencià de Timoneda: “Despedixse dos mil voltes” (1), “y serca dos mil revoltes” (1). 

            La paraula ‘sancer’ apareix tambe en els poemes: “Lo jorn sancer tostemps 

sospir” (54). Estem davant d’un terme que figura en la documentacio valenciana des del 

principi dels temps. En el segle XIII podem trobar eixemples en alguns documents, u 

d’ells de la poblacio d’Almassora, en temps practicament de la reconquista, 1253: 

“moles bones e sancers [...] moli de ferre bo e sancer” [5], i un atre del Llibre de la 

Cort del Justicia d’Alcoy, datat en 1264 : “bones e sanceres” [6]. En este cas, en el 

DNV tambe la trobem, pero remetent-la, cóm no, a la paraula que per ad ells es la 

preferent en el llenguage escrit, ‘sencer’, que, al cap i a la fi, es l’unica que utilisen. I el 

vocable valencià –sancer–, l’unic que usem en el llenguage oral, com si no existira. 

 

1] Timoneda, Joan, Flor d’enamorats, edicio i introduccio d’Albert Cuadrado, El Cabanyal-

Valencia, L’Oronella, 2002, p. 25. 

[2] Timoneda, Joan, Flor d’enamorats, introduccio de Joan Fuster, Valencia, Eliseu Climent, 

1983. 

[3] Romeu i Figueras, Josep, “Poesia catalana del segle XVI. Les versions conegudes de Bella de 

vós som Amorós”, en Miscelánea filològica dedicada a Mons. A. Griera, p. 321, citat en Timoneda, 

Joan, Flor d’enamorats, Joan Fuster, op. cit. p. 23. 

[4] Este poema fon musicat i donat a coneixer pel cantant valencià de la Nova Cançó Raimon. 

[5] Ballester, Xaverio, Divergent: el valencià doscentiste, “Hapax” Revista de la Sociedad de 

Estudios de Lengua y Literatura, nº XII, Salamanca, pp. 30-32. 

[6] Ibid., p. 32. 

 Manuel Gimeno 
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¿Sabies que la pilota valenciana és més antiga que la 

vasca? 
 

 
 

 La pilota a mà és un deport històric. Dir-li milenari no és exagerar puix s'ha jugat, en 

unes modalitats o en unes atres, des de temps immemorials en pobles tan diversos com 

l'egipcíac, el japonés o el maya. És també el precursor del tenis, que bàsicament és igual 

que la pilota valenciana en la principal diferència de que es colpeja la bola en una 

raqueta en lloc d'en la mà. 

 

A pilota han jugat emperadors (Alejandro Magno…), césars (Vespasiano, Alejandro 

Severo…), reis (Luis X, Carlos VIII, Francisco I, Enrique IV…), etc. Ha captivat a 

lliterats com Joan Lluís Vives, Pedro Calderón de la Barca, Lluís Galiana, Francesc 

Almela i Vives o Aureli López, pintors com Francisco de Goya o Josep Bru o escultors 

com Ignaci Pinazo. 

 

Fins al sigle XVIII va ser el deport més practicat en tota Europa. En el temps va ser 

diluint-se a poc a poc, va anar perdent respal popular en favor de nous deports de 

masses com el fútbol o el bàsquet i només es va conservar en tota la seua purea en el 

Regne de Valéncia, per això hui és conegut com a pilota valenciana. Actualment està en 

auge i la seua proyecció internacional i número de seguidors creix. 

 

La pilota valenciana es basa en el joc genuí de tota la vida pero la vasca introduïx 

elements moderns com el frontó, la cistella de vímen i uns atres. Pese a ser una 

modalitat molt més antiga, la Federació Espanyola de Pilota va despreciar les regles de 

la pilota valenciana i solament va acceptar les de la vasca, lo que va portar als 

valencians a fundar la Federació de Pilota Valenciana en l'any 1985. 

 

 

Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor 



La torre de santa Caterina 

 
Va protagonisar, segons referixen les 

cròniques, una increible anècdota. Quan 

s'havien alçat les seues parets a 

considerable altura, el Consell General 

va acordar, el 14 de decembre de 1688 

que, en presència del magnífic Onofre 

Esquerdo “es tallara un tros de mur del 

cantó de la Torre, que dòna al carrer de la 

Sombrereria, perque s'ha pogut 

comprovar que s'estretia massa dit 

carrer…”. Una atra anècdota històrica de 

la torre de santa Caterina és que, una 

volta contractada l'obra, l'arquitecte es va donar conte de que no s'havia estipulat, en el 

preu senyalat, la construcció de cap escala i, astutament va edificar la torre sense ella, 

per lo que, en finalisar-la, no podia pujar-se a l'estància on devien ser colocades les 

campanes. Varen reclamar els contractants i varen tindre que intervindre els tribunals, 

fent que els representants de la parròquia pagaren car el seu oblit, ya que es va tindre 

que abonar ademés de lo ya estipulat, la construcció de l'escala. La primera pedra de 

l'iglésia de santa es va posar en 1688 finalisant la seua construcció en 1705. 

 

Roc Chabàs Associació 
 

 

 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 

 

Allà pel 94. 

Vista del futur moll peixquer des de l’escollera nort. 

Juan Vallalta “Gatho” 

 

 



 

Roc Chabàs, un pioner en defendre el patrimoni 

 
L'historiador va cridar als governants de 

Dénia "modernos vándalos" per consentir 

que es destruïren les muralles i va ser clau 

per a salvar el tesor ibèric de Xàbia. 

 

Un destacat arqueòlec. El passat dia 20 

d'abril de 1912 mori en la seua finca del 

Saladar. Cent sèt anys despuix, el canonge 

Roc Chabàs encara mostra facetes poc 

conegudes, com la de l'arqueòlec que va 

denunciar la destrucció de les muralles 

romanes de Dénia a on va ajudar a rescatar 

el patrimoni de l'Hort de Morand, epicentre 

de l'antiga Dianium. 

 

El cent sèt centenari de la mort del denier Roc Chabàs descobrix facetes menys 

conegudes d'est eminent històriador que, despuix de publicar la seua Història de la 

Ciutat de Dénia, va ingressar en la Societat Arqueològica Valenciana. El director del 

Museu Arqueològic de Dénia, Josep A. Gisbert, ha indagat en la llabor de Chabàs com 

arqueòlec.  

 

La seua sòlida formació en llengües com el llatí i el grec i en ciències auxiliars de 

l'història com l'epigrafia i la numismàtica li va permetre enfrontar-se a les troballes 

arqueològiques en rigor i solvència. En la seua obra Episcopologio valentino, publicada 

en 1909, resumix l'activitat que va portar a terme durant tota la seua vida per a conéixer 

les fonts i difondre l'arqueologia dels primers cristians. 

 

Pero Roc Chabàs va ser també un fervent defensor del patrimoni. 

  

Va denunciar sense por en 1890 la destrucció de les muralles romanes del Fortí de 

Dénia. "Estos magníficos restantes de la Antigüedad parecen condenados a la 

destrucción. En otras ciudades se envanecerían en ellos; aquí a alguien le turban. 

Procuran nuestros gobernantes conservarlos, pues continuando la destrucción es posible 

que los que saben apreciar su valor los llaman los modernos vándalos", va escriure 

llavors Chabàs. 

 

Este historiador, que va ser canonge i archiver de la catedral de Valéncia, va intervindre 

de forma decisiva per a salvar el tesor ibèric descobert en 1904 en una finca de la 

partida Lluca de Xàbia. La gestió de Chabàs no va transcendir, pero va ser clau per a 

que l'Estat adquirira les joyes i ingressaren en el Museu Arqueològic Nacional. Durant 

un temps va custodiar el tesor en la seua casa de Valéncia.    

 

Roc Chabàs Associació                                                                                                                   
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