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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 túnel del Castell de Dénia 
 

 
 

El túnel del Castell de Dénia comunica la Plaça del Consell en la Ronda de les 

Muralles. Des de la seua rehabilitació en l'any 2011, el manteniment i l'apariència 

d'este pas baix les dependències del castell de Dénia ha millorat considerablement, 

aumentant la neteja i la seguritat, que abans es tiraven en falta. 

 

La creació del túnel del Castell de Dénia es remonta als anys de la Guerra Civil en 

Espanya. Entre 1937 i 1938 es va crear este pas per a protegir a la població civil 

dels bombardejos de “Les Paves”. Una volta finalisada la guerra, es va mantindre 

obert unint aixina dos parts de la ciutat. 

 



 

 

 

 

DESAPARICIÓ DE LA LÍNEA FÉRREA 

GANDIA-DÉNIA 

 
 

El P.G.O.O. prevea el trasllat de les llínees ferroviàries Carcaixent-Dénia i Alacant-

Dénia, a l'oest de la ciutat en una única estació, possibilitant la conexió d'Alacant i 

Valéncia a través de les instalacions de Dénia79. 

 

El proyecte mai es va portar a terme. Al contrari, en 1974 se suprimix el tram entre 

Gandia i Dénia, justificant-se per la nula rendabilitat de la llínea. La supressió va 

supondre per a la ciutat la disponibilitat d'uns terrenys cèntrics, l'eliminació de passos a 

nivell, l'eixample de l’avinguda d'Alacant, etc., lo que va favorir la comunicació entre el 

núcleu històric i el sur i l’oest de la ciutat. Pero Dénia va quedar incomunicada per tren 

en el nort del païs, potenciant els problemes d'una ciutat ubicada en un cul desac. 
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¿Quí era el Marqués de Campo? 
 

El carrer del Marqués de Campo, és el carrer a on passa tot, és el cor de Dénia. Pero, 

¿t'havies preguntat quí és el personage que li dona nom? Analisem per qué José Campo 

Pérez va meréixer que l'artèria principal de Dénia li rendira homenage. 

 

 
 

¿Qué va fer per Dénia? 

 

El Marqués de Campo va ser qui va portar el tren a Dénia: el 30 de març de 1884, 

també va estar present en l'inauguració del ferrocarril Dénia-Gandia-Carcaixent. Anys 

abans, en 1852, José Campo va constituir la Societat de Ferrocarrils del Grau a Xàtiva, 

el primer ferrocarril valencià. Va contar en la finançació i l'assessorament de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País, de la que ell era soci, i en l'implicació de la 

classe burguesa en els seus proyectes. El tren va ser un dels factors que va contribuir 

decisivament a una de les majors époques de desenroll econòmic de Dénia, que va 

coincidir en els moments àlgits de la pansa. 

 



 

 

Pero comencem pel principi 

 
Les múltiples facetes del Marqués de Campo 

 

José Campo Pérez va nàixer en Valéncia en 1814 en una família pròspera, especialment 

per part de son pare, Gabriel Campo Arpa: la seua família era de comerciants 

aragonesos que varen fer fortuna en el comerç en Amèrica. Sa mare, Vicenta Pérez Vela 

era valenciana. José Campo va tindre moltes aptituts: va ser un astut home de negocis, 

comerciant, editor, navier i polític, ademés d'un símbol de la burguesia valenciana. 

 

En política, va pertànyer sempre al partit conservador, i fon alcalde de Valéncia en tan 

sol 29 anys.  

 

El seu ascens aplegà quan es va traslladar a Madrit, sense deixar la seua residència de 

Valéncia, cosa que el va catapultar en la societat del moment. En 1874, va rebre el títul 

nobiliari de Marqués de Campo de mans del rei Alfonso XII, per la seua hostilitat 

contra la I República i la contribució política i econòmica a la restauració de la 

Monarquia. Ademés es va convertir en senador vitalici. 

 

En els negocis, la seua naviera va aplegar a contar en una flota de vinticinc bucs. En el 

sector financer, va fundar la Societat Valenciana de Crèdit i Foment, considerada com 

el primer banc espanyol d'inversions, la Societat Central Espanyola de Crèdit, la Caixa 

d'Aforros i Monte de Pietat de Valéncia i el Banc Peninsular Ultramarino. Ademés, va 

conseguir la concessió del Correo del Seno de Mèxic, que unia Cuba i Puerto Rico en 

Veracruz i atres zones del Golf de Mèxic. 

 

José Campo Pérez va morir en Madrit en 1889. 

 

Com des del moment de la seua construcció, el carrer Marqués de Campo és punt 

neuràlgic en la ciutat de Dénia. Allí es troben la majoria de les sèus centrals dels bancs 

nacionals, aixina com farmàcies, cafeteries, restaurants i tendes de moda i complements. 

 

La coneguda també com a carrer Campos alberga a lo llarc de l'any numeroses i 

importants cites per a la societat de Dénia: cavalcates, desfilades de Moros i Cristians, 

de carrosses, entrada de bous a la mar en juliol, ofrena de flors de les Falles de Dénia, la 

Fira de la salut en octubre o la Fira del Joguet en decembre, entre unes atres cites 

anuals. 

 

Ademés, el carrer es tanca a la circulació els dissabtes des de les 17 hores i es torna 

peatonal, tornant-se a obrir al tràfic els dilluns de matí. Eixe mateix procediment es 

porta a terme la vespra de festius, prohibint la circulació de vehículs i el seu 

aparcament. 

 

 

 



 
 

 
Carrer Marqés de Campo sigle XIX 

 

Curiositats 

 

    El Marqués de Campo va ser propietari del diari “La Opinión”, germen del posterior 

diari “Las Provincias”. 

 

    La placa del carrer Marqués de Campo de Dénia té un error: el marqués no va nàixer 

en 1817, sino en 1814. 
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APROXIMACIO AL CONFLICTE SOCI-CULTURAL-

LLINGÜÍSTIC I POLÍTIC ENTRE CATALUNYA I 

VALENCIA (IV) 

 

LA CORRENT HISTORICISTA 

El problema de la llengua valenciana ha estat plantejat durant molts anys, i encara es 

seguix mantenint per sectors interessats, com a fenomen de la reconquista de Jaume I, 

en 1237. Esta hipòtesis tenia sa rail en l’interpretacio del “Llibre del Repartiment”, duta 

a cap per Prosper de Bofarull i Mascaros (català), en 1856. El dit “llibre” es l’assent a 

on consten les donacions que el rei va fer als senyors que l’ajudaren en la conquista de 

Valéncia. El treball realisat per este historiador ha carit de rigor científic al no constatar-

ho en la documentació existent. (Desamparados Cabanes, “El Llibre del Repartiment”, 

del Regne de Valéncia, pag. 11, Ed. Anubar. Zaragoza 1979). Varis ne son els treballs 

que han tractat este tema, no molt afortunats per cert, no anem a enumerar-los. Teodor 

Llorente tampoc estigué molt encertat en lo seu llibre “Valéncia”, publicat en 1887, en 

Barcelona, com a part de la coleccio “España, sus monumentos y artes...”, al tocar el 

tema de les donacions signades als nous pobladors (D. Cabanes. “Geografia i 

Repoblaciones”, pag. 10, Ed. A.D.I.A. Alicante, 1984).  



 

Tot allò ha servit com a base per a establir que els catalans s’assentaren en el llitoral i 

els aragonesos en l’interior (D. Cabanes. Op. Cit. Pag. 7), hipòtesis establida esta que 

s’ha convertit en un dogma per al sector catalaniste, a pesar de que s’ha demostrat, pels 

treballs d’investigacio de A. Ubieto i la doctora Cabanes, de la manca de fiabilitat dels 

treballs anteriors. (Origenes del Reino de Valencia”. A. Ubieto). El baix percentage 

(5%) dels assentats i la geopolítica de la Corona d’Arago destruïxen totes les teories 

sustentades sobre l’importancia del català en lo Regne de Valéncia. 

ESTANDARISACIÓ DEL CATALÀ 

El diccionari de la llengua espanyola arreplega sense empaig el significat de la paraula 

“catalanisar”, aço es: “Donar a una cosa forma catalana, o inculcar a una persona les 

costums o sentiments propis de Catalunya”. Es dir, convertir en catala allo que no ho es. 

Puix be, hasda aplegar a convertir en catala, a la llengua valenciana, hi ha tot un proces 

que l'estrategia nacionalista ha anat jalonant pas a pas. L’estandarisacio del catala fon 

requisit indispensable i importantissima peça clau en el posterior desenroll del proces. I 

no podem omitir a les persones que foren actors primerissims en eixe menester. Prat de 

la Riba, primer com a president de la Diputacio de Barcelona i posteriorment com a tal 

de la Mancomunitat, va fer us de les dos institucions, com a orguens del poder politic, 

per a impondre la “lengua moderna”. (M. Garcia Venero. “Historia del nacionalismo 

catalan”, Ed. Nacional. 1967, pag. 157. Tomo II). I fon este, en sa visio pragmatica, qui 

intui que seria Pompeu Fabra, ingenier quimic d’ascendencia cubana, qui duria a terme 

la “transformacio” de l’idioma, actualisant-lo i posant-lo al dia. Tenim lo seu testimoni: 

“L’ideal que perseguim no es la resurreccio d’una llengua migeval, sino transformar la 

llengua moderna que hauria eixit de nostra antiga llengua sense els llarcs sigles de 

decadencia lliteraria i de supeditacio a una llengua forastera” (M. Garcia Venero. Obr. 

Cit., pag. 149). 

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

 

 

Ramon Garcia i Hernandez 

 

 

 

 



¿Saps quí era Patricio Ferrándiz? 

 

 
 

És provable que passes diàriament pel carrer Patricio Ferrándiz, un dels carrers més 

llarcs de Dénia: travessa el centre urbà unint la Plaça Jaume I en el port. Pero, ¿quí era 

el personage que li dona nom? Comencem una série d'artículs en els que coneixerem 

l'importància de les figures que donen nom a molts carrers, i que passen desapercebudes 

a pesar de formar part de la nostra vida quotidiana. 

¿Quí era? 

Patricio Ferrándiz Monerris va nàixer en 1824, i va ser mestre municipal d'obres en 

diferents etapes, ademés de regidor de l'Ajuntament de Dénia de forma intermitent. La 

senya principal i resumit és que Ferrándiz va ser el màxim responsable de l'urbanisme 

en Dénia en la segona mitat del sigle XIX. 

¿Qué va fer? 

Cap a 1866 es va instalar l'idea de la necessitat de derribar les muralles per una qüestió 

de salubritat: "Els murs són un obstàcul per a la circulació dels vents i de la salut 

pública", segons arreplega el llibre de Vicent Balaguer "Dénia: Personatges populars". 

Acorden demolir les muralles i fer passejos, i ademés, el mestre Patricio Ferrándiz 

s'encarrega de proyectar tot l'eixample de la ciutat. 

El següent moment important va ser la redacció del Pla Geomètric en 1867: a partir 

d'eixe moment, tot aquell que volguera construir en Dénia tenia que cenyir-se ad este 

pla, per a que els carrers s'anaren traçant conforme es marcava. En el Pla Geomètric 

comencen a prendre forma carrers com Càndida Carbonell o Diana.  



Atres obres proyectades o dirigides per Patricio Ferrándiz en eixos anys varen ser la 

Glorieta, a on es va construir el mercat, i a on començaria el carrer Marqués de Campo, 

en un esgambi que no existia llavors en Dénia. 

Patricio Ferrándiz també va ser el responsable de l'eixecució de la carretera Dénia-

Ondara, i va realisar diferents proyectes per a canalisar la séquia del Saladar. 

Curiositats 

 

Entorn a esta zona, el Saladar, Ferrándiz tenia molts interessos: gran part del seu 

numerós patrimoni en Dénia estava allí. Segons Javier Calvo en el seu llibre "Més 

dianenses del sigle XIX i principis del XX", el seu caràcter mamprenedor va fer que 

proponguera a l'ajuntament construir un viver de marisc prop de la séquia del Saladar, 

alguna cosa que mai va aplegar a terme. Un tram descobert de la séquia es va cridar 

carrer Tallandé, despuix rebatejada com a carrer Patricio Ferrándiz. 

Gràcies ad est urbaniste de finals del XIX i principis del XX, el Passeig d'Arriete (actual 

Passeig del Saladar), nom que possiblement permaneix en la memòria de molta gent, va 

passar a ser propietat de la ciutat. Patricio Ferrándiz va fer esta donació de part de les 

seues propietats al poble. 

Dénia.com no ha trobat fotos antigues per a conéixer la cara d'este personage, tampoc 

en el Archiu Municipal. La raó més provable és que va ser un treballador municipal, i 

no s'esperava que la seua figura transcendira. Les fotos i qualsevol atre tipo d'image a 

finals del sigle XIX i principis del XX eren molt escasses. 

Patricio Ferrándiz va fallir en el número 5 del carrer Pare Pere en 1911. 

Teresa Lozano 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 

 
 

Agost 2002. 

Ací es construirà l'edifici la rosaleda. 

 

Hagueren pogut fer un monument museu 

al cine i a la seua pista de ball a on s'han 

conegut la majoria de deniers, pero clar, 

ací en Dénia tot lo que olora a història s’ho 

carreguen. 

 

Juan Vallalta “Gatho” 

 

 

 



La pandemia: facta non verba 
 

 

           No dire yo que no s’haguera pogut fer millor, que no es puga fer millor. No dire 

que siga improvable que el president del govern Pedro Sánchez tinga un ‘toc’ de 

superbia (ya ho escrigui, fa mesos). No dire que no es va a marches forçades i que les 

lleis haurien de coneixer-se en mes antelacio... No dire mes coses perque lo que nos 

pareix un temps llarguissim nomes son dos mesos curts, unes huit semanes, uns xixanta 

dies. 

           Ya sabem que lo dur se’ns fa etern... i lo bo, curtissim, passa en un alé. 

           Molts dirigents politics han donat a repel el si a l’estat d’alarma i a les 

prorrogues. Uns atres han votat sempre que no i uns pocs que s’abstenien ara se’n 

passen al costat del no. Es la llibertat de la democracia. 

           I esta reticencia no nomes la proclamen l’ultradreta, els independentistes, els 

soberanistes o els nacionalistes, es ya tambe paraula d’alguns presidents autonomics del 

PP (Andalusia, Galicia... en sintonia en el seu –nefast– dirigent Pablo Casado, que ara 

diu que ya no cal), o d’algun reconvertit com el president de Cantabria, Miguel Ángel 

Revilla. 

           M’agrade o no, la realitat es que (a pesar d’improvisacions i de retrassos en 

prendre mides dures –yo no se qué hauria fet ni si hauria tengut el valor...–), la 

pandemia estava desbocada (anava solta i en silenci) ... i des del 14 de març fins al 5 de 

maig, ha canviat del cel a la terra. Aço son fets. 
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           Els morts aumentaven per casi millers diariament, els contagiats per setmils i 

huitmils, el curats n’eren uns centenars i els malalts se n’eixien per les portes i pels 

corredors dels hospitals... Era la realitat. 

           Estem a on estem. Han pogut eixir els chiquets (inenarrable, per a lo bo i lo roïn, 

aquell dumenge 26 d’abril); no hi ha hagut desabastiment de productes essencials; hem 

tornat al carrer (a pesar de les irresponsables imagens d’Ifema –¿perdo?, ¡trellat i manco 

propaganda!– el primer de maig, de les aglomeracions en algunes ciutats i en algunes 

hores el dia 2 de maig, a les que seguiren, este mateix dia, les indignants festorres en un 

barri de Madrit, els centenars de surfers en Cadis que, obviament, no eren natius, i lo 

que no hem vist o no s’ha dit); s’està reprenint l’activitat economica paulatinament 

(¿que hi haura victimes? Si); hem començat el desconfinament en un pla prou clar 

(l’enten un parvulet i l’entenc yo, a banda, me pot pareixer millor o pijor alguna mida), i 

tenim una llibertat condicionada a la vista per a finals de juny o primers de juliol 

(sempre que nos comportem responsablement). Son fets. 

           Tot aço sense certees (com les que reclamava el lehendakari Íñigo Urkullu), en 

una ma tot lo dura que s’ha pogut (contra els reiterats infundis, primer de furtar i en 

acabant de matar, que eixien de la Generalitat de Catalunya), en una desescalada 

programada tot lo prudent, comprensiva i flexible que es pot (contra les insistents 

reclamacions de ‘claritat’ i ‘dates’ del PP), en una conducta governamental gens 

beligerant, d’humiltat institucional, (contra les diaries acusacions de mentir, insultar, 

difamar, fer circular boles, de l’oposicio, especialment la de dreta i ultradreta i els 

independentistes)... Son fets. 

           Front a tot aço estan les pretensions de singularitats i idiosincrasies varies de 

Catalunya, Euskadi, Galicia o Andalusia; la ‘artificialitat’ de les provincies (en este cas 

soc pragmatic) front a la ‘naturalitat’ de comarques o distrits sanitaris; o les peticions 

que me deixen a mi que yo conec millor el terreny i les necessitats (¡que una tenda 

d’electrodomestics sera ‘distinta’ en Asturies i Extremadura!) ... Podem parlar de 

‘ralles’ i de ‘carrers’ separadors quan vullguen, pero este coronavirus crec que es 

analfabet en geografia i desconeix a ón estan Alfara i Moncada, Benetusser i Alfafar, 

Laos i Mexic. Son paraules. 

           En la peticio de prorroga del govern (d’esta semana) tenen l’oportunitat tots estos 

valents de boca de votar en contra. ¡Tinguen el valor! I en acabant que mostren les 

cartes, eixes deneu ‘biblies’ que tenen escrit el cami de la salvacio i que nos portaran a 

l’atre costat de la mar de la pandemia. ¡A vore quín ‘evangeli’ es verdader i quíns son 

apocrifs!, ¿passarà com els jardins tancats en Madrit i oberts en Valencia o en Sevilla?, 

¿o les plages obertes en Cadis i tancades en Barcelona? 

           A banda de reclamar les franges horaries per a eixir la gent, dels ‘distrits 

sanitaris’ i de les situacions singulars d’algunes localitats (com nos explicava el 

president d’Andalusia), ¿qué mes van a fer que no feren quan pogueren? 

           Lo dit en el titul, fets i no paraules. Valor senyors i a votar en contra de la 

prorroga... i nos riurem molt... i plorarém molt tambe. 



           Per cert, quan aço passe, ya vorem qué queda de tanta ‘solidaritat situacional’ (de 

galeria). 
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El valencià del secessioniste Joan Timoneda (i II) 

Els valenciaparlants hem oit mes d’una volta expressions 

com: “no t’acostes al foc que pot botar alguna purna”. Puix 

be, ‘purna’ (cast. ‘chispa’) es un terme que tambe apareix en 

el cançoner: “y del foch, a poch a poch, ixen purnes y 

sentelles” (12).  

Estem davant d’una paraula viva en el valencià actual, pero 

en els ultims quaranta anys ha segut substituida lliterariament 

per l’equivalent catala “espurna”.  

Els senyors de la AVLl desautorisen a Antoni Canals, Vicent 

Ferrer, Ausias March, Joan Roiç de Corella, Miquel Pereç, 

Bernat Fenollar... tots ells classics valencians dels segles 

XIV-XV.  

Pero ara hem de dir que ‘purna’ ya figura en el DNV, encara que tambe com a ultima 

opcio i, per supost, remetent-la a ‘espurna’.  

Lo curios del cas es que consultant el DCVB llegim que l’etimologia d’esta ultima ve 

de “purna” en el prefix es-, sent la cita mes antiga documentada del sigle XIX. Sobren 

comentaris. 

            Una volta mes comprovem que Timoneda, com a bon escritor valencià, seguix 

la tradicio, constatada en sigles anteriors, de l’us de la preposicio ‘ad’ davant de certes 

paraules (pronoms demostratius, personals...) començades per vocal: “Ad eix jove curt 

de cos” (27), “Ad aquell que yo vull be” (33).  

           Esta preposicio manté, encara hui en dia, una gran vitalitat en el llenguage parlat, 

pero des de les institucions que, supostament, haurien de velar pel manteniment de la 

llengua valenciana no s’ha recomanat mai l’us de la mateixa. Nomes aquells que 

seguixen les Normes d’El Puig mantenen lliterariament est us. 

            A hores d’ara encara hi ha molts valencians que no s’atrevixen a escriure 

l’adverbi de lloc ‘a on’, ¿perque en els centres d’ensenyança s’ha prescrit exclusivament 

‘on’ i lo ‘correcte’ es dir i escriure “On vas?” i no “¿A ón vas?”, “D’on vens? i no 

“¿D’a ón vens? Be, puix Timoneda tambe mantenia la tradicio: “a hon vos he vist 

sovint me gir” (54). Esta estructura (preposicio ‘a’ + adverbi ‘on’) la trobem 

abundantment en els Sermons de St. Vicent Ferrer (sigles XIV-XV): “¿A on, senyor?” 

[1], “E digau; superbia, ¿a on va?” [2]. Com acabem de vore, ‘a on’ tambe manté una 

llarga tradicio –de sigles– en la llengua valenciana, per tant ningu hauria de dubtar a 

l’hora d’usar-lo, li sobra pedigree. 
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            Una atra paraula que figura en el cançoner es ‘acertar’: “y ha de ser aconsellada 

pera poder acertar” (38). Verp certament qüestionat per ser considerat castellanisme 

pero del que trobem uns quants eixemples en el sigle XV. En les poesies d’Ausias 

March –escrites, provablement, en el primer terç de sigle– trobem: “Aquest esguart fa 

qu’en amar s’acerten” [3]. A Joanot Martorell tampoc li era estrany el terme: “e si lo 

cars no s’acerta, restara en franca libertat” [4]. En l’obra poetica Scachs d’amor, en un 

vers de Vinyoles : “Bellea’b cara francha, ab Dolç Esguart, que·l cor ferint acerta” [5]. 

Tambe figura en l’obra de Jaume Gaçull, Lo sompni de Johan Johan: “¿Ha-us açertat 

o fet coster vostre marit?” [6]. Un terme sobre l’orige del qual els etimolecs no acaben 

de posar-se d’acort. S’especula que pot vindre del castella ‘acertar’ o de l’italia 

‘accertare’. De totes les maneres, com a minim, el tenim documentat en el nostre sigle 

d’or –fa mes de cinccents anys– i ara hem vist com Timoneda tambe fa us d’ell. Son 

sigles suficients com per a no qüestionar-lo i considerar-lo part del nostre cabal lexic. El 

DNV no el du. 

           Son moltes les paraules, frases o 

expressions que figuren en el cançoner i en un 

treball d’estes caracteristiques no es possible 

comentar-les totes, per aço acabare en una 

paraula que no puc deixar-me fora: la 

preposicio de companyia ‘en’. Esta preposicio 

unica i exclusiva en el parlar –no afectat– de 

tots els valencians no està reconeguda 

‘oficialment’. En unes atres ocasions hem 

pogut comprovar que es tracta tambe d’un 

terme antiquissim que va coexistir en el seu 

sinonim ‘ab’ i que constatem ya en el Furs de 

1261 i en els escritors classics valencians dels 

sigles XIV i XV [7]. Del cançoner Flor 

d’enamorats me sorprengue –la primera volta 

que el vaig llegir–, sobre tot, la cantitat de 

vegades que pots trobar esta paraula 

compartint funcions en la sinonima ‘ab’. 

Vejam alguns eixemples: “y un any li pareix 

un hora, lo temps que en ella ha passat” (1), “y, en palmes y castanyoles” (21), y en vos 

no em val manyes” (23), “En tota honrra y cortesia” (25), “diu lo castella en presura, 

que assi no volen vellura” (48), “que el veja en mos ulls venir” (50), “Tota la nit que en 

vos estich he somiat” (54). 

            En este cas nomes puc dir, com ya he escrit en mes d’una ocasio, que certes 

coses nomes poden passar en Valencia. I ho dic perque els valencians tenim dos formes 

tradicionals i molt antigues: ‘ab’ i ‘en’, la primera hui es un arcaisme, i en este cas no te 

molt de sentit resucitar-lo, i la segona es la general en tots els parlars valencians, a pesar 

d’aço la ‘normativa’ rebuja les dos i prescriu la forma catalana –‘amb’– que te una 

antiguetat d’uns cent anys i fon popularisada per Pompeu Fabra a partir de la publicacio 

de les Normes Ortogràfiques de l’IEC, en 1913. I aci tots ‘escolans d’amen’, excepte 

aquells que escrivim seguint les Normes d’El Puig. Que algu m’ho explique. 
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            Fet este repas d’algunes caracteristiques de la llengua lliteraria de Timoneda, 

tancare en uns versos que, encara que contrasten en el poema que he comentat al 

principi –so qui so...–, que tracta la tematica amorosa d’una manera refinada, considere 

interessants –a pesar d’eixe component misogin, que era corrent en l’epoca– perque nos 

mostren refrans o proverbis valencians, alguns dels quals han arribat als nostres dies: 

Lo que [qui] en amor de donzella / posa sa fe y esperança / pot tenir tal confiança / 

com qui te l’aygua en sistella. (11) 

Senyora mal vos regiu / be demostrau ser Mallol [8] / no veu que es perdre el llexiu [9] 

/ en voler a qui no us vol. (34) 

Qui te anguila per la cua / y la dona per la fe / be pot dir que res no te. (37) 

Ma senyora m’ha dexat / que era el be que tant volia / cridare com un orat [10] / mal 

haja qui en dones fia. (40) 

            Timoneda, quan escriu en valencià ho fa en un llenguage que, a pesar de les 

comparances que podem fer en els classics del XV, no desmereix, i en el que, com he 

dit abans, els valencians nos sentirém clarament identificats, sobre tot els ‘dissidents’. 

 

 

Imagens: Biblioteca Digital Hispanica 
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[1] Ferrer, Vicent, Semons de sant Vicent Ferrer, a cura de Josep Sanchis Sivera, 

coleccio B, num. 3, vol. I, Barcelona, Barcino, 1932 (1971), p. 267. 

[2] Ferrer, Vicent, Sermons de Sant Vicent Ferrer, a cura de Gret Schib, coleccio B, 

num. 7, vol. IV, Barcelona, Barcino, 1977, p. 137. 

[3] March, Ausias, Les obres d’Auzias March, edició crítica d’Amadeu Pagès, vol. II, 

Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1995, p. 293. El poeta valencià va viure entre 

1397 i 1459. 

[4] Martorell, Joanot i de Galba, Marti Joan, Tirant Lo Blanch, (facsimil de la primera 

edicio de l’incunable de l’Universitat de Valencia de 1490), Valencia, Del Cénia al 

Segura, 1978, cap. CCCXI. 

[5] Castellvi, Francesc; Vinyoles, Narcis; i Fenollar, Bernat, Scachs d’amor, estrofa 

num. 20 (L’Orfil de la Reyna pren lo Cavall del Rey) de Narcis Vinyoles, Valencia, 

1475. 

[6] Gaçull, Jaume, Lo sompni de Johan Johan, Valencia, Lope de Roca, 1497, vers 268. 

[7] Vid. Cremades, Francesc de B., La llengua valenciana en perill, Valencia, Grup 

d’Accio Valencianista, 1982, pp. 369-389. 

[8] La paraula ‘mallol’ vol dir ‘cep jove, que fa poc que s’ha plantat’, pero en este cas 

nomes se li pot donar el sentit figurat de ‘persona massa confiada, inocent o poc 

inteligent’. 

[9] “Perdre el llexiu” deu d’estar relacionat en un refra prou antic que venia a dir: “Qui 

llava lo cap a l’ase, pert l’aigua y lo sabó (o lexiu)”. Aci la figura de l’animal es 

substituida per la de l’home i ve a dir que es una perdua de temps “voler a qui no us 

vol”. 

[10] ‘Orat’, actualment es considerat sinonim de ‘foll’, persona que te la rao o 

l’enteniment greument pertorbats. En 1410 Gilabert Jofré funda el primer “Spital 

d’ignoscents, folls e orats” del mon. Pot ser que en eixa epoca hi haguera una chicoteta 

diferencia entre el dos termens, sent, provablement, ‘foll’, aquell que tenía totalment 

perduda la rao, i ‘orat’, aquell atre en l’enteniment pertorbat, pero no en un grau tan 

extrem com el primer. Els ‘ignoscents’ vindrien a ser aquelles persones curtes 

d’enteniment. 

 

Manuel Gimeno Juan 

Llicenciat en Filologia Valenciana 
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BANC DE VIZCAYA 

 La banca, columna vertebral de l'economia, 

ocupa en Dénia com en totes les ciutats, els 

emplaçaments més destacats. Est era el cas 

del desaparegut Banc de Vizcaya, ubicat 

durant molts anys en els famosos quatre 

cantons de Dénia. 

Est edifici cantoner va ser construït en 1884 

per José Morand Merle.  

El Banc de Vizcaya es constituïx en Bilbao en 

l'any 1901 i uns anys més tart s'inicia la llínea 

comercial i va obrir sucursals per tota 

Espanya. 

A Dénia aplegà l'any 1922 i va ser el primer 

banc d'àmbit nacional que s'establix en la 

ciutat.  

En orige estava situat en l'actual plaça del 

Consell, i a finals dels anys quaranta es 

traslladà a la planta baixa d'est edifici del 

carrer Marqués de Campo. 

Llavors el banc ocupà l'antiga tenda de Francisco Pastor, “El Pelat”, en la que es venia 

una gran varietat d'artículs de merceria, palmitos i quincalla. Continuant en els habitants 

de l'edifici cal recordar que en el primer pis va viure i tenia el seu consultori D. Luis 

Sobrecases, un dels primers dentistes de Dénia, en un temps en que est ofici ho 

eixercien tradicionalment els barbers.  

També vivia ahí Francisco Mahiques, exportador de fruts i fabricant de cavalls de cartó. 

El Banc de Vizcaya va estar en est enclavament durant uns 40 anys, baix la direcció 

entre uns atres, de Vicente Añón, Miguel Coll, José Ferrer i Salvador Llopis.  

Per novembre de 1988 es produïx la fusió entre el Banc de Bilbao i el de Vizcaya, i 

estes oficines es varen quedar buides en passar els empleats del Vizcaya a les oficines 

del Banc de Bilbao del carrer Marqués de Campo.  

Posteriorment estos locals varen ser ocupats per una atra entitat bancària, en orige filial 

del Banc de Bilbao: el Banc de Comerç. Actualment estan ocupats estos baixos per una 

tenda de roba de dòna. 

Roc Chabàs Associació 

 



 

 

Jesús Pobre, el meu poble 
 

Sanchis i Sivera nos diu: “Beniçadavi. Aixina es dia un poblat del terme de Dénia el 

lloc del qual és conegut hui en el nom de “Jesús Pobre”. En 1535 estava habitat per 

moros: el manuscrit d'a on prenem la notícia el crida “Benicalbi”. 

 

«L'història de Jesús Pobre, no està deslligada de la del restant de la comarca. La seua 

ascendència romana i àrap ha deixat encara vestigis (Els Bisserot, la Bassa dels Moros, 

etc.).  

La població es denominava 

Benissadeví, i contava en una sòlida 

presència de moriscs. No obstant, 

despuix de l'expulsió de 1609, la 

consegüent decadència i la minva del 

poble, varen fer que es convertira en 

alqueria, encara que conservant 

alguns dels seus antics drets, com el 

tindre un lloc en el Consell General de 

Contribució. 

 

En el nom de Benissadeví continuarà 

figurant en la documentació fins a 

principis del sigle XVIII. 

 

Va canviar el nom gràcies a la ya 

coneguda figura de Fra Pere Esteve 

Puig, natural de Dénia, franciscà, predicador apostòlic, que venia a fer els seus retirs 

espirituals en la cova de la Magdalena del Mongó. 

 

El Pare Pere afirmava que Deu li havia inspirat la fundació d'un hospici i una ermita, 

que va colocar baix la advocació de Jesús Pobre, i allí va poder celebrar la primera 

missa el 24 de maig de 1649. En el temps el nom de la menuda ermita i hospici 

substituiria a l'antic àrap de l’alqueria. Des de 1735 figura ya la població com a Jesús 

Pobre en la documentació de l'Archiu Municipal de Dénia. 

 

L'eremitori de Jesús Pobre es va situar en la població del mateix nom, antiga alqueria de 

Benissadeví, documentada en actes del Consell de Dénia des de l'any 1492, encara que 

la seua fundació deu ser més anterior. 

 

L'ermita va ser creació de Fra Pere Esteve, el “Pare Pere”. Este franciscà va trobar en 

certa ocasió una figura de Jesús Jacent en el sepulcre al que, des d'eixe dia, va dedicar 

un altar en la cova a on vivia. 

 



El “Pare Pere” va donar el nom de “Jesús Pobre" ad esta chicoteta image perque la 

rusticitat de la talla encarnava molt be la pobrea de Jesús. En 1650, el “Pare Pere” va 

decidir construir una ermita per a divulgar el cult a Crist en dita image. 

 

Per a poder construir l'ermita, en un dels viages que va fer a la Cort, va donar a conéixer 

els seus desijos als mateixos Reis, no en la finalitat de demanar almoina, si no per a 

inclinar-los a la devoció. 

 

De les grans cantitats que li va oferir la Reina Isabel de Borbó, solament va admetre una 

cantitat per a poder concloure l'obra. 

 

La mateixa reina va prendre baix el seu patronat una de les capelles i lo mateix va fer la 

seua filla l'Infanta María Teresa (despuix reina de França) aixina com la comtesa de 

Medellín, Marquesa dels Vélez i uns atres grans senyors de l'aristocràcia. 

 

Per la seua banda, el Pare Pere va exigir una condició solament una i dia: “accepte la 

seu proteccio pero en negue a rebre cap cosa que estiga en oposisio en el dictat de 

pobrea que te l'ermita”. 

 

Finalment, el 28 d'abril de 1658 es va constituir en l'ermita de Benissadevi la Confraria 

de Jesús Pobre, orige del poble actual de JESÚS POBRE. 

 

 
 

A l'ermita original, en el temps, se li varen anar afegint noves construccions a on es va 

establir una comunitat de flares franciscans que varen continuar en el nom de 

“Ermitage-Hospici de Jesús Pobre". En un primer moment es construiria l'iglésia entre 

1660 i 1668, tal com indiquen les inscripcions en el primer i últim arc. 



 

La devoció a Jesús Pobre i la fundació del convent dedicat al seu cult, portaren al fi al 

canvi de nom de la pròpia entitat original de la població. 

 

El caseriu de Benissadeví, degué de canviar el seu nom tradicional, pel de Jesús Pobre a 

finals del sigle XVII quan el cult a l'image s'havia consolidat. 

 

 

La comunitat franciscana va durar fins a 

1836, any de la Desamortisació en que el 

convent va ser alienat, passant a mans 

particulars. 

 

Se li atribuïx també al Pare Pere la 

construcció d'un pou que encara existix, 

situat en l'actualitat just baix la plaça de 

l'ajuntament, que segons el dit popular mai 

faltà l'aigua fins i tot en els anys de gran 

escassea de pluges. 

 

L'iglésia és de mamposteria, pedra sellar en pilastres, arcs i cantoneres, i coberta a doble 

alvertent. La frontera oferix la mamposteria coberta en algeps blanc i els cantons i buits 

en sellars en escala; té una portada dòrica en frontó partit i columnes faseolades sobre 

un fondo encoixinat, que respon al model del tractat d'arquitectura de Serlio. 

 

El tímpan està ocupat per un retaule 

ceràmic que representa al “Pare Pere” en 

oració davant l'image de Jesús Pobre. 

 

Sobre la portada una finestra rectangular 

dona llum a la nau i en el costat esquerre 

s'alça la torre, poc alta, de planta quadrada 

i buits en arcs de ferradura per a les 

campanes. 

 

La planta ha segut calificada, d'una sola 

nau rectangular, pero m'atreviria a dir que 

és en creu llatina, els braços de la qual del 

transepto no sobrepassen l'ample de la nau 

més les capelles. En la nau, contraforts 

interns, en pilars cruciformes i pilastres a 

la faç formen capelles laterals. Les 

pilastres dòriques que els seus capitells 

seguixen tots, el mateix model, soporten l’entaulament, trencat pels arcs; rebanc 

corregut per tota la nau i sobre ella es dispon la volta de canó, en llunetes i arcs faixons,  

que cobrix tres dels quatre trams del temple. El quart tram o transepto, antiga capella 

major, més ample, es cobrix a diferència dels atres, en volta baïda. 



 

El presbiteri actual, alçat més com a capella-camerí destinat a guardar l'image de Jesús 

Pobre, es cobrix per cúpula circular -sense tambor ni llanterna- sobre pechines. 

 

Esta capella-camarí degué d’alçar-ser en l'últim quart del sigle XVII, cap a la década  

de 1680-90, i com tal va decorada en esgrafiats i algepseries sobre fondos polícroms i 

estucs. 

 

Finalment cal referir que entre juliol de 1988 i març de 1989, sent retor D. Miguel 

Gavila Perelló, es va portar a terme la profunda reforma interior que va deixar a la vista 

les pedres de sellar en pilastres, rebancs i arcs faixons, tal i com degué d’estar en el seu 

orige, donant-los la configuració actual». 

 

"Anècdotes del poble" 
 

Antigament en el centre del poble se celebraven reunions, festes, partides de pilota i en 

1882 s'estava jugant una partida, entre jóvens del poble i en eixe moment passà un grup 

de persones que anaven a celebrar el bateig d'una filla, i un dels participants cridat 

Francisco Fornés Reus va dir en veu molt alta: “pareu la partida que ve un bateig i en 

eixa chiqueta en tinc que casar yo”. 

 

La citada chiqueta es va cridar “Rosario Costa Costa” i passat el temps es varen casar i 

varen tindre uns 7 fills. 

 

També a principis de 1900 es construïx el trinquet per a que ya es pogueren celebrar les 

tradicionals partides de pilota valenciana sense entorpir la vida quotidiana del poble i 

els tradicionals balls de festes i en el temps el citat trinquet s'utilisà també per al cine 

que proyectaven películes de l'época en les caloroses nits d'estiu. 

 
 

Francisca Fornès Noguera i José Vicente Grimalt 

 

 

 

 
 

 



Vigilar les costes de Dénia 
 

 
 

  

En les ordenances de l'any 1591, el V marqués de Dénia va implantar una série de 

reglaments per a vigilar el castell de la vila de Dénia. 

 

En estos reglaments es dia que la vigilància del castell es mantindria per la guarnició 

que allí tenia el marqués, que eren dirigits per l’alcait que ocupava també el càrrec de 

Governador del Marquesat 

 

També s'indicava que en cas de tumult o guerra els hòmens del marquesat li devien 

obediència ad ell o la persona que com a representant del marqués ell delegara, pero que 

en cas de necessitat extrema tenien que acodir a defendre-ho tant els veïns de Dénia 

com els dels pobles del terme general. 

 

Les guàrdies i els sentineles de nit estaven exclusivament al càrrec del Consell de 

Dénia, intentant al mateix temps la protecció de les muralles de la població. 

 

També el V marqués va ordenar que tots els naixcuts en Dénia tindrien que fer per 

tandes, les guàrdies de nit despuix del toc de queda, quedant el Consell al recapte de 

que es complira la vigilància i que es castigara a tots els que no la compliren. 

 

El govern municipal de Dénia, eixercia el conte del castell, simbolisava el poder del 

marqués i s'identificava en la població. 

 

 En 1609, durant l'expulsió dels moriscs, el Consell de Dénia i el Mestre de Camp del 

Terç de Nàpols, Sancho de Luna varen ser protagonistes d'una situació difícil, en 

establir les seues prerrogatives. 



 

L'expulsió dels moriscs va omplir Dénia de soldats que es varen enviar per al control de 

l'embarcament i estes tropes que es varen estajar en les cases dels veïns, tant de la Vila 

Vella com en l'arraval, era una situació que patien els deniers i que varen portar 

problemes. 

 

En octubre de 1609, considerada com una qüestió extraordinària, eren els propis Jurats 

els que feyen les rondes per la Vila, per a poder controlar els possibles disturbis. 

 

En eixe temps els deniers continuaven en les rondes nocturnes de les muralles, i Sancho 

de Luna va propondre que el Terç de Nàpols, guardaren una part i els de Dénia una atra. 

 

El conflicte va aplegar per la possessió de les claus dels portals, que per costum les 

tenien els de Dénia, i el Consell va desestimar la petició del Terç de Nàpols sense una 

orde directa del marqués. 

Roc Chabàs Associació 

 

 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 

 

 
 

Octubre 2005. 

El M.I. Ajuntament. 

Estar està. 

Juan Vallalta “Gatho” 

 
 



LA PILOTA VALENCIANA 
 

El deport de la pilota va ser 

àmpliament practicat en l'antiga 

Grècia, els Romans també el 

varen practicar i ells varen ser els 

que el varen introduir en la 

península. En la Corona d'Aragó 

el joc de la pilota va ser molt 

popular, gojant de protecció real. 

Per la seua popularitat i els 

problemes que comportava, a 

mitat del sigle XlV es va prohibir 

la pràctica en el carrer, només es 

podia jugar en recints tancats, 

que només podien soportar les classes adinerades. Per estes mides de seguritat, el joc de 

la pilota en Aragó inicia un desplome fins a la pràctica extinció. 

 

En el Regne de Valéncia el joc de la pilota aplega en Jaume I i els cavallers de la 

conquista la seua pràctica i popularitat aplegava fins al propi Rei, la noblea, la cort i el 

poble. El dia 14 de juny de 1391 el Consell General de la Ciutat de Valéncia, prohibia el 

joc de la pilota en el carrer, els motius varen ser que durant el transcurs del joc es 

proferien ofenses a Deu, als sants i atres institucions, la prohibició va ser motiu de grans 

altercats i baralles en ciutats com Valéncia, Castelló, Gandia i Alcoy. La prohibició del 

joc de pilota en el carrer en el Regne no comporta cap canvi, al contrari va continuar el 

seu auge en els trinquets a lo llarc dels sigles, i va ser practicada per la noblea en els 

trinquets de Valéncia. Alguns dels trinquets de més renom varen ser els de Milacre, 

Cavallers, Centelles, Ciurana, Olcina i Mascó. 

 

Pot ser que l'edat d'or de la pilota Valenciana de la mitat del sigle XIX fins al sigle XX, 

es jugaren infinitat de partides, i grans sumes de diners en les apostes, els jugadors 

varen ser autèntics héroes, com Roquet de Penàguila, Bandera, Melero, Bota, el "Nene" 

i Carlitos de Faura. Un dels jugadors de renom en la Comarca de la Marina Alta va ser 

José Vicente Riera Calatayud “Nel” de Murla, al que se li atribuïx l'innovació de la 

corda en el trinquet. En 23 anys ya s'anunciava com a cap de cartell en els trinquets de 

Pelayo i de Juan Mena. La federació de la pilota, va concedir a títul pòstum en 1987, 

l'insígnia d'or en la seua memòria. Cada 4 d'agost en la festa del "Nel" els jugadors li 

ofrenen una corona de llorer. 

 

Un dels millors jugadors dels anys trenta va ser Albert Arnau de Quart de Poblet, en 

finalisar la Guerra Civil, un dels jugadors i una gran figura dins del món de la pilota va 

ser Juliet d’Alginet que va dominar la década dels anys quaranta i cinquanta es va 

retirar l'any l968, llavors va ser referent per la seua valentia, educació i bones formes, 

en els seus numerosos desafius contra Quart, Llíria i Rovellet els trinquets estaven de 

gom a gom. 

 



 

A la fi de Juliet va ser substituït per un atre gran pilotari, Antoni Reig “Rovellet” de 

Valéncia el pilotari ideal tant en la part deportiva com humana, la seua manera de jugar 

deixava boca badat al públic. Dèu anys més jove i el següent gran campeó va ser Eusebi 

de Riola que domina a lo llarc dels anys setanta, l'estil i l'elegància d'Eusebi varen ser 

durant molts anys indiscutibles en el món de la pilota, i es retira en quaranta anys. 

 

Paco Cabanes “Genovés” va ser el successor d'Eusebi, va ser un gran campeó per mèrits 

propis, en els últims anys de la seua carrera, varen sorgir dos figures molt rellevants 

dins del món de la pilota, Fredi i Sarasol els dos varen gojar del plaer de enfrontar-se en 

el mestre. 

 

Enric Sarasol de Genovés està en un moment magnífic de forma, convertir-se en 

campeó indiscutible en sis títuls individuals. El deport de la pilota Valenciana en la 

comarca de la Marina Alta, data de fa molts anys. Les primeres partides varen començar 

en el carrer, per parts de tots els pobles, a lo llarc de l’anys 1918 fins a l920 es 

construïren molts trinquets per l'auge que va tindre el joc de la pilota. 

 

En Jesús Pobre en concret, no es troben documents al respecte, pero els més provables 

apunten cap a la plaça del Convent. Una història molt curiosa va succeir en el transcurs 

d'una partida de pilota, en la mateixa plaça del Convent, a lo llarc de la partida i quant 

varen ser a fer el dau, varen aplegar a l'iglésia unes persones per a batejar una chiqueta, 

lo que estava fent el dau, en Francisco Fornes Reus diu deixe de partida, no li peguem 

una pilotà a la chiqueta, em tinc que casar en ella. La varen batejar en el nom de 

Rosario Costa Costa, es varen casar el 1901 Francisco tenia 40 anys i Rosario 19, varen 

tindre sèt fills Pepe, Luis, Emilio, Francisco, Ana, Rosario i Francisca. Francisco va 

morir, en 1917 als 56 anys, la viuda li sobre viure fins a 1973 a l'edat de 91 anys.  

 

En el 1918 torna de les amériques Francisco Puig Puigcerver, i per la demanda de la 

pilota, comença a construir el trinquet on es jugaren moltes partides tant primers cap de 

cartells com a aficionats del poble. Els aficionats del poble de més renom que es 

recorden varen ser el “Fus”, “Tomàs”, “Granero”, “Sebastià” i “Juan”, i molts atres que 

no tinc en la memòria. El trinquet a lo llarc dels anys va perdre l'auge i durant les festes 

locals, si havia fanc en la plaça del poble aprofitaven el trinquet per a fer ball. El fill del 

trinqueter Juan Puig Costa tambè el va fer servir com a almagasén per l’elaboració del 

moscatell durant molts anys. 

 

En quant varen restaurar la plaça de l'iglésia varen aparéixer les lloses que varen formar 

el dau, esta troballa nos dona més seguritat a l'hora d'establir les primeres partides de 

pilota en el carrer. En l'actualitat les lloses del dau han passat a formar part de la voreta 

que va de la carretera en la plaça de l'iglésia, davant la casa de Rosa Maria, no se'l 

motiu, crec que hauria tingut més bona finalitat si les hagueren restaurades en el seu 

lloc inicial. 

Pepe Signes i Signes 
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