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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.  

 

 

 

 

Temporals en Dénia 

 

 
  

 

Hi ha dates que queden gravades en la memòria de les gents per a sempre. En el 

més d'octubre de 1957, es va conéixer el dramàtic succés del desbordament del riu 

Túria en Valéncia. Pero dies abans havien afectat les pluges al nort de la província 

d'Alacant, ocasionant una riuada que s'inicià en els dies 2, 3 i 4, afectant als 

térmens municipals de Benissa, Teulada, Benitachell, Pedreguer, Xàbia, Dénia, 

Sella i Mirarrosa i Verger, a on varen caure en 46 hores un promig de mil litros 

d’aigua per metro quadrat. El dia 15 es va reproduir el temporal, que alcancà fins 

a Pego, a on no havien aplegat els danys anteriors. 

 



 

Es varen produir desbordaments que varen arrastrar collites, plantacions, màrgens de 

terra, edificis etc. En Dénia i Xàbia per eixemple, es varen registrar cotes d'aigua de 

1’25 metros, arruïnant-se més d'un centenar d'edificis. El total dels danys causats va ser 

incalculable, alcançant-se vàries decenes de millons de pessetes. 

 

Pel que fa a la ret de vies provincials, els danys varen ser considerables, puix en la zona 

nort de la província, en la ret de comunicacions de la Diputació foren de gran densitat 

en relació en l'estatal, estant afectat pels danys 177.516 quilómetros de carreteres 

provincials i camins veïnals. 

 

Les mides que es varen adoptar per la Diputació Provincial d'Alacant, varen ser donar 

trànsit per a traure de la seua incomunicació als pobles i partides rurals que servien de 

vies, afectats per les inundacions. Es varen invertir, momentàneament, en les 

reparacions més urgent i necessàries 391.747’92 pessetes. 

 

Dénia va rebre una cantitat de 647.863’10 pessetes. Va haver atres ajudes procedents 

dels Ministeris d'Obres Públiques, Eixèrcit etc. 

Roc Chabàs Associació 

 

 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 

 

 
 

Abril 2003. 

El carrer la via abans de, buf. 

Per lo manco era un carrer, ara no sabria dir lo que és. 

Juan Vallalta “Gatho” 

 



 

 

 

EL BISSEROT 

 

 

L'ubicació 

 

En el poble de Jesús Pobre, va haver 

en el sigle XII, un assentament àrap 

del que encara podem gojar de lo que 

queda. Actualment, es pot accedir 

baixant des del poble cap al camí que 

va a Pedreguer, que es diu Camí de 

Bisserot. 
 

Ara és una carretera recent asfaltada 

que baixa serpentejant. S’aplega a un 

punt on el camí es bifurca. A la dreta 

indica Camí del Corralet. Cal seguir 

baixant pel de l'esquerra i en la 

següent curva, casi un àngul recte… 

hem aplegat al nostre destí. 
 

No nos trobem ruïnes. Lo que veem 

és un conjunt de vivendes, a on 

l'arquitectura s'ha respectat 

llaugerament. 
 

Lo que sí es conserva tal i com  

l’usaven en aquella época, és el pou. 

Està construït en rajoles. Eixes 

rajoles segurament s'havien fet en 

eixe mateix lloc, puix sembla que hi 

havia una fàbrica de ceràmica. 

 

L'edifici que forma el cantó, és molt interessant. Consta d'una torre redonejada en la que 

encara es pot apreciar els restants d'un rellonge de sol.  

 

En la casa que pareix ser la més important s'entra per una porta en un arc de mig punt 

en pedra de tosca. 

 

Este conjunt de cases que daten del sigle XI formen un bonico racó que es completa en 

el pou que queda en front. 

 

En l'época romana, en el sigle IV a. C. va haver en eixa mateixa zona, una bassa i una 

cantereria. 
 



La cantereria romana estava situada en la base d'una depressió en la que es depositaven 

terres provinents d'una riera. En aquella época les pluges eren freqüents i ademés tenien 

pous. Este jaciment es troba en la vertent nort de la depressió que formen el Tossalet 

dels Molins, el Tossalet Redó, i el Tossalet de la Miranda. 

 

El jaciment està expost al sur per a evitar l’humitat favorint el secat de les peces. El 

solage en el que treballaven els canterers era de color marró, una miqueta ataronjat, de 

fracció fina, en arenes rovines i argila. És el color de les peces i vestigis que s'han trobat 

allí, bàsicament àmfores i també feyen teules. Encara que s'han trobat restants de 

ceràmica àtica de verniç negre.  

 

Les àmfores eren utensilis per a transportar el vi i l'oli que es produïa en la zona 

agrícola de “Els Valls” i que es portaven als barcos per a l'exportació. Acabaven en 

punta perque aixina les clavaven en el llastre del barco que era d'arena. Esta cantereria 

romana de Bisserot estava conectada en uns atres cantereries i viles que s'estenen a lo 

llarc de les Valls (d’Ebo, Gallinera, d’Alauar…). 

 

Moltes àmfores presentaven marques de grafit que fea el canterer per a identificar les 

seues produccions. 

 

La producció d'esta cantereria va començar en el sigle II d. C. Esta cantereria, va deure 

parar la seua producció cap al sigle III d. C. degut una crisis de l'Imperi Romà que deixà 

sense eixida estos productes per l'inseguritat de les rutes comercials. 

 

La Cantereria 
 

La cantereria es dividia en 

tres espais. El primer és una 

estructura d'época romana 

d'uns 20 cm feta en morter 

d'argila, en fragments 

ceràmics i rebujos de 

cantereria, d'uns 9 metros de 

llarc. Sembla ser el sol de les 

cambres de fòc de dos forns 

de planta quadrada. 

 

El segon era les vivendes dels 

treballadors per això, 

apareixen fragments de 

ceràmica de vaixella de cuina. 

En la mateixa zona es trobaria el taller a on es preparaven les peces que despuix 

passarien al forn. 

 

No sabem si les vivendes dels obrers de l'época romana, són les mateixes que varen usar 

els agricultors àraps que varen aplegar en una época posterior, a partir del sigle XI, 

varen permanéixer en la zona dedicats al cultiu en bancals de vinya, olivera i armeler. 



 

Finalment hi havia una zona d'abocador de fem per a depositar els residus. 
 

Les afores 
 

En els assentaments agrícoles es 

dedicaven al cultiu de la vinya i de 

l'olivera. Per sòrt encara podem 

admirar en la Vall que va cap a 

Xàbia un maravellós eixemplar 

d'olivera milenària. 

 

Estes viles i cantereries estaven 

conectades per camins que discorrien 

per Els Valls. La cantereria de 

BISSEROT, possiblement conectaria 

en Dianium pel camí de Coll de 

Pous. Este camí guarda una clara 

relació en el poblat ibèric, per lo que 

devia existir ya des del sigle IV a. C. 

 

En 1244 Jaume l conquista Dénia i la 

vall de Xàbia. La població 

musulmana fuig cap a l'interior o 

emigra cap al sur. 

 

Al Mongó li cridaven el jabal Qácún 

i era conegut per la seua riquea 

agrícola. També tenien cultius de regadiu, aprofitant les aigües freàtiques per mig de 

nòries. També varen construir distintes basses que algunes ruïnoses encara podem 

visitar. 

 

Els Reis Catòlics, decreten l'expulsió de judeus i musulmans en 1492 atenent 

exclusivament a la religió i no a la raça. Per lo tant la població musulmana va seguir 

vivint i cultivant les terres del Bisserot fins a l'expulsió dràstica decretada per Felip III 

en 1609. 

 

L'única senya que queda està en el rellonge de sol que encara es pot vore en la torre que 

forma el cantó del Bisserot està borrós i en algun moment es llegia 112… o siga sigle 

XII. 

 

Estes vivendes varen ser ocupades més avant per famílies portades de les Illes Balears 

que han donat orige a l'actual población. 

 

Hui dia forma un preciós racó, en les vivendes i el pou, un conjunt digne de visitar. 

 

Julia Abad Gomez, Pepa Tortosa Martorell i Pepa Cervera 

 



 

 

Els tres molins de Jesús Pobre 

 

 
 

En la comarca de la Marina Alta d'Alacant, existixen en bona part dels promontoris -

que ací cridem tossalets- i que tenen una altura de més o menys 160 metros sobre el 

nivell de la mar, els residus d'uns molins de vent, com els que podem trobar en Xàbia, 

Benitachell, Gata de Gorgos, Pedreguer, Jesús Pobre, etc. 

 

Els Tres Molins de Jesús Pobre, es troben situats sobre el tossal al que donen nom 

TOSSALET DELS MOLINS. 

 

Estos molins es varen construir aproximadament entre el 1650-1708. 

 

Orígens dels molins de gra 
 

Existix l'acort casi unànim de que el possible orige d'estos molins de vent per a moldre 

el gra varen sorgir en les desèrtiques planures d'Afganistan, entre els sigles X i XI. Fa 

referència un escrit a on narra la mort del califa a mans d'un terratinent per pujar 

l'import del deme que pagaven pels molins en la vall de Baluchistan que és l'actual Iran 

frontera en Afganistan. 

 

A finals del sigle XII, dits molins de vent tenien tanta importància que el Papa Celestí 

III [1191-1199] va ordenar que pagaren delmes... 

 

 



 

La primera referència en Espanya procedix d’Al-Himyari a on senyala l'existència de 

molins de vent en Tarragona en el sigle XIII i en el llibre dels privilegis, en 1258, fa 

menció de la seua existència en Alacant i en els seus térmens. 

 

Característiques dels Molins 
 

Concretament en Jesús Pobre, el tossalet a on es troben estos molins té una altura de 

158 metros sobre el nivell de la mar, al sur del núcleu urbà del poble. Als mateixos 

s'accedix per una senda que partix des dels Quatre Cantons en la zona de les Cases 

Noves al suroest de Jesús Pobre. 

 

Són tres molins de cos cilíndric, de 5’5 metros de diàmetro extern i una altura actual 

que oscila entre els 6’5 m i 7 m, depenent del costat i del desnivell del terreny. 

 

La construcció és de maçoneria travada en morter de calç, els murs tenen fins a 1’5 m 

de grossària, assentats directament sobre la roca mare i sense lluir la cara exterior. 

 

El molí situat més al nordest presenta una particularitat en tindre en la part baixa de la 

construcció, un anell a modo de rodapeu, de major esgambi que el restant del cilindre, a 

on es veuen els corts practicats en la roca de la montanya. 

 

Els tres molins tenen la porta d'entrada orientada al suroest, en unes mides aproximades 

de 1’10 m d'ample i 2’30 m d'alt. Segurament serien arcs rebaixats o de mig punt de 

pedra tosca, pero que quan els molins varen quedar sense us i abandonats, serien 

sostretes per a utilisar-les en una atra construcció. 

 

 
 



 

En la part superior a pesar de la forta deterioració, pareix que tenien dos obertures més, 

una damunt de la porta d'accés i l'atra enfront d'esta. 

 

En el seu interior els tres molins estan totalment buits i tenen un diàmetro de 3’5 m. 

Com consta en tots els molins de vent de la nostra comarca, tenien un regrés d’un quart 

d'esfera que estava construïda en blocs de tosca, que correrien la mateixa sòrt que els de 

les portes i que eren el soport del pis superior. 

 

Queden marques del 

començ dels regressos, 

aixina com els buits 

practicats en els murs per 

a encostrar els blocs de 

tosca que formarien 

l'escala que sempre està a 

la dreta de l'entrada, 

orientada al surest. En la 

planta superior estarien 

les moles i la maquinària, 

de la que òbviament no 

es conserva res i la 

primera planta seria 

utilisada com a 

almagasén. 

 

En el molí situat més al 

nordest en el seu interior 

es conserva un tros de 

paret lluït de morter i 

calç, la qual cosa nos fa supondre que en el seu orige seria igual en els tres molins. 

També en este molí es conserva més clarament l'inici del regrés, aixina com també són 

més menudes les obertures superiors. 

 

Podem emmarcar estos tres molins dins d'un gran primer periodo de construcció dels 

molins en la Marina Alta, des del sigle XIV fins al sigle XVIII. D'esta data són ademés 

els onze molins dels Plans de Xàbia, el molí de Polart, en la punta dels molins, en la 

Partida del Palmar i el molí dels Castellons en el llindes entre els térmens de Poble Nou 

de Benitachell i Teulada. 

 

Estos molins s'utilisaven per a moldre el blat i el cereal que necessitaven per a la 

supervivència de la població local. 

 

Els vells molins, tots ells varen abandonar la seua activitat a principis del sigle XX, les 

seues aspes varen deixar de girar fa més d'un sigle. 
 

 

 

 

 



 

 

Despuix… 
 

Els chiquets d'esta zona en els anys (1925-1930) jugaven en l'entorn d'estos molins i es 

pujaven a les torres per a competir corrent per damunt d'elles i per a la competició 

tinguera major dificultat, li varen llevar la part alta dels buits o finestres aixina en la 

carrera se li afegien dos bots i era molt més difícil per no dir temerari. 

 

Actualment és visitat est enclavament 

per excursionistes per a gojar de les 

boniques vistes que es veuen des d'ací 

dalt i per a fer eixercici aprofitant la 

senda tortuosa que porta fins al cim. El 

dia sis d'agost des de fa uns anys la gent 

del poble puja en el seu entrepà fins als 

molins, per a vore varis castells de fòcs 

artificials que fan en els pobles de 

l’entorn per a celebrar la festivitat del 

Santíssim Crist, estos pobles són Gata 

de Gorgos, Els Poblets i uns atres ya 

situats en la comarca de la Safor, a 

l'hora que els gogen sopen el seu 

entrepà. 

 

El pujar fins als molins també servix 

per a comprovar les dificultats per les 

que travessaven les gents de l'época per 

a pujar i baixar carregats per l'estret 

tortuós i empinat sender que porta fins a 

les torres. 
 

Rosario Más Mahiques 

 

 
 

 



 
 

Carrer Ibn-al-Labbana 
 

 
 

Els que passen dels 40 anys han vist este carrer sense urbanisar, de terra i rodejat de 

ciprers i rosers. És un carrer poc conegut, que voreja un dels laterals del Colege Mongó, 

unint l'avinguda Joan Chabàs en un lateral de la Casa de la Cultura. ¿Per qué nos ha 

cridat l'atenció? Perque porta el nom d'un dels més grans poetes àraps, naixcut en la 

Taifa de Dénia: Ibn-al-Labbana. 

  

¿Quí va ser? 
 

Abü Bakr Ibn Isa al-Daní, més conegut cóm Ibn-al-Labbana, que significa ‘fill de la 

lletera’, va nàixer a mitan del sigle XI en Benisadevi que ara es diu Jesús Pobre i és part 

de Dénia. 

 

Ibn-al-Labbana va créixer en una Dénia que era en el sigle XI una ciutat florent de 

cultura: als experts de l'actualitat els seguix sorprenent l'importància dels filòsofs, 

teòlecs, científics, meges i escritors que va conseguir reunir en la seua cort el rei de 

Daniya Muyahid, gent d'alt ranc intelectual, lo millor d’Al-Andalus.  

 



 

¿Qué va fer Ibn al-Labbana? 
 

Moltahid, sobirà de Daniya, protegia als filòlecs i als prosistes, pero no li agradaven els 

poetes, per lo que Ibn al-Labbana va emigrar en busca d'un sobirà en el que poder 

treballar i rebre protecció. 

 

Despuix de recórrer vàries corts, es va instalar en Sevilla, a on governava al-Mu’tamid: 

gran admirador de poetes i en unes qualitats personals que varen inspirar a Ibn al-

Labbana, de modo que els seus panegírics (discursos d’alabança ad algú) reflectixen 

l'entusiasme del poeta per la seua figura. Una atra prova de la seua devoció va ser 

l'elegia -composició poètica en la que es llamenta una desgràcia- que va compondre 

quan al-Mu’tamid i la seua família varen ser embarcats en el Guadalquivir, rumbo al 

seu desterro africà, despuix de la conquista de Sevilla pels almoràvits (1090).  

 

Ibn-al-Labbana busca llavors un nou sobirà al que servir en els seus poemes. Primer es 

trasllada a Bugía (Argèlia), i despuix es dirigix a Mallorca, regne de taifa que 

permaneix independent dels almoràvits, en una dinastia d'antics funcionaris de Moltahid 

de Dénia, a la que havien pertanygut les illes Balears. Allí va seguir component 

panegírics d'excelent calitat en la madurea de la seua creació. 

 

Va morir en Mallorca en 1113, durant un atac de naus cristianes a l'illa. 

 

¿Per qué hi havia tants savis en la Daniya del sigle XI? 
 

El clima de tolerància que es vivia en Dénia en la convivència pacífica de musulmans, 

judeus i cristians facilitava el saber. Açò mateixa succeïa en les restants taifes, pero a 

finals del sigle, l'invasió des del nort d'Àfrica dels almoràvits va acabar en este caldo de 

cultiu. Mentres va durar, les taifes de Còrdova, Sevilla, Múrcia, Xàtiva o Valéncia 

també varen tindre sobirans que varen actuar com a mecenes de l'art i de la ciència. 

Contemporàneus a Ibn-al-Labbana en Dénia, varen ser molts científics i erudits 

extraordinaris. 

Roc Chabàs Associació 

 

 
 



 

APROXIMACIO AL CONFLICTE SOCI-

CULTURAL-LLINGÜISTIC I POLITIC ENTRE 

CATALUNYA I VALENCIA (i V) 
 

 

A MODO DE RESUMS I 

Molts i variats ne son els factors que han incidit en l’implantacio, directa o 

indirectament, del catalanisme en lo Regne de Valencia. Encara que a risc de deixar-

mos aparcats alguns d’ells mos atrevim a citar-los. Ademes dels historics-culturals i 

llingüistics, que sabiament manipulats han actuat directament, hi ha atres que 

indirectament han segut eficaços en el posterior desenroll del mateix. El carácter dels 

valencians, obert, festiu, poc constants en lo profundo, amic del “fum i les carcases”, 

“meninfot” (que s’inhibix, que s’alça de muscles), en una burguesia incapaç d’asumir el 

paper de mecenes de la cultura autoctona, que l’historia li havia reservat, que ha obligat 

a emigrar a certa intelectualitat nativa, en busca d’apoyos morals i economics en atres 

latituts i que generosament se’ls ha brindat a canvi de favor i interessos inconfesables, 

que al nostre jui estan clars “com la llum que mos allumena”. 

II 

Tambe està la sicologia colectiva, que en termens generals, el valenciano s’ha sentit 

comodo sempre com a espanyol, aço ha fet que es distanciara de ses arraïls autoctons en 

ares d’un ecumenisme nacional. Despres està el factor demografic. La fort inmigracio 

de gents vingudes d’atres bandes en busca d’un major nivell de vida que els era negat 

en ses llocs d’orige –no jugem, constatem un fet- i que els natius hem segut incapaços 

d’integrar-los plena, historica i culturalment en la nostra comunitat. 



III 

I no podem oblidar la carga emotiva de les sigles dels partits que, cridats de 

“esquerres”, han eixercit sobre les classes mes humilts, i el dany que estos han originat 

a l’asumir integrament el dogma pancatala. El factor economic fon determinant. L’auge 

economic dels anys xixanta donà com a major resultat una major afluencia de jovens 

universitaris, que begueren en avidea cuantes doctrines els vertiren sobre ses mentes 

“blanques”. I estos antany universitaris, hui dirigents politics, en carrecs de relevancia, 

estan duent a la practica, com a fruit de “aquella sembra duta a terme pels professors 

que en atra part havem nomenat, totes les ensenyances rebudes. 

IV 

 El nacionalisme catala ha sabut sempre envoltar-se en la “capa” de la llibertat, de la 

democracia, del progresisme. A soles aixi es pot aplegar a comprendre que esta idea 

haja pogut ser asumida per tot l’arc politic cridat progresiste. Naturalment involucraes 

estan tambe atres formacions politiques que no son d’esquerres i no volen ser de dretes, 

entenent com a tal a la tradicional i conservaora, que en termens generals viu alluntà de 

eixes “chicotees” que tant conturben al sector humilt de la societat: els valencianistes. 

V 

No volguerem ser irreverents quan afirmen que l’iglesia tambe ha aportat lo seu “gra 

d’arena” en este menester. De tots es sabut el canvi efectuat per esta institucio en el 

camp social, deixant arrere prejuïns atavics i obrint-se mes al progres. Ses “pulpits” han 

servit per a la propagacio d’eixes idees i com ho habem dit ades i ho repetim ara, el 

catalanisme s’ha impregnat d’eixe barniç progresiste, puix amplis sectors de l’iglesia ho 

han divulgat. I aço no es una afirmacio gratuïta. L’abadia de Montserrat donà acollida 

entre ses voltes ad aquells embrions de l’oposicio al regim, que durant quaranta anys ha 

regit els destins dels espanyols. Pero, aixo si, cubrint-los en la bandera dels tres 

enunciats anteriorment: llibertat, democracia i progres. 

No havem volgut fer un analisis exhaustiu de la lamentable –al nostre juï– situacio en 

que mos trobem en Valencia, a on està en joc la supervivencia d’un poble. Ya sabem 

que este no pot desapareixer fisicament, salvo que un terremot o maremot ho arrase i 

engolisca, pero si pot passar a ser anulat i que sa personalitat es diluixca en ares d’un 

hipotetic somi en nom concret: “països catalans”... “Catalunya”. 

VI 

 No volem remontar-mos encara que ho citem al problema de l’imperialisme macedoni 

contra el ateniense, advertit per Demostenes, en ses discursos a ses conciutadans sobre 

les maniobres beliques de Filipí contra Atenes. No.  

Pero tampoc podem ignorar que el fet no es nou. En epoques recents, el papanatisme, o 

l’indiferencia, o la covardia, o tot junt va fer possible el “Pacte de Munich” (1938) quin 

paralelisme en la nostra situacio es del tot evident. Llavors com ara el mon feu “oits 

sorts” als “estampits” d’un nacionalisme incipient, de qui resultat tots coneguen. Es 

possible que estes paraules fasen somriure ad alguns. No ho dubtem.  



A soles recordar que el nacionalisme ¡JAMAS! presenta ses maximes aplicacions 

reivindicatives, a soles les minimes. Quant Cambo i ses “lliguers” acossaven en el 

Congres (7 i 8 de juny de 1916), en demandes de marcets i prebendes, tant politiques 

com economiquets per a Catalunya, Lerroux li preguntà: “...Mosatros coneguen varis 

programes minins de la “Lliga”; no coneguem cap problema maxim...” “...Senyor 

Cambo...” “... si S.S. poguera obtindre l’independencia de Catalunya, ¿es contestaria en 

l’autonomia politica de Catalunya? (G. Venero, H. N., II, pag. 193). L’experiencia que 

estem vivint mos fa parlar cargant l’accent en el pessimisme. 

 REQUIEM PER VALENCIA 

VII 

 La nostra intencio, com hem indicat ades, no ha segut l’apurar el tema. Moltes coses 

mos hem deixat en el tinter. No hem citat una important rao de pes: la qüestio 

economica. L’aventura independentista mampresa per Catalunya, precisa d’uns 

condicionaments que li asseguren en el futur sa viabilitat, i Valencia i les Balears son 

les dos regions quin comerç exterior te un balanç positiu com a superavit, en relacio a 

les atres regions d’Espanya. I es precisament Catalunya la mes deficitaria en eixe 

aspecte, degut a que sa industria de transformats ha precisat durant sigles un desaforat 

proteccionisme a l’importacio de sa materia prima, que en bones o males arts ha 

conseguit del denostat Estat Espanyol, be siga en monarquia, republica, regencia o 

dictadura, que generosament qual “banya de l’abundancia” ha derramat sobre 

Catalunya. I es curios el constatar que el sentit autonomiste en lo polític es diluix quan 

es tracta de l’economic. En eixe aspecte ne son rabiosament centralistes. Mos remitim a 

l’historia. 

VIII 

 Valencia està siguent abandonà a la seua sort. El valencianisme no genera, no a soles 

simpatia cap ad ell, sino, tan sivol interes. No contar en el concert nacional, a soles el 

catalanisme està de moda, per no citar ad atres nacionalismes, Els mijos de comunicacio 

ne son un eixemple a considerar. La publicitat s’ha convertit en “ciencia” definitiva, 

per allo que hem apuntat en atra ocasio: una mentira repetida moltes vegades pretent 

que es convertixca en veritat. 

IX 

La nostra intencio ha segut expondre lo mes objectivament possible i 

sense apassionament este tema tan candent, que lleva el somi a molts valencians. ¿Ho 

habrem conseguit? Hem tractat d’explicar i aportar un material que servixca 

d’orientacio per al mes facil comprensio d’este problema, que afecta a tots els 

espanyols, obrint les portes a una possible curiositat que permitixca un coneiximent mes 

profunt del tema.  

Si el treball que hem recopilat ha servit per a generar a soles un deu per cent de l’interes 

que posaren en sa confeccio, mos donarem per satisfets. El tema queda obert. El futur 

ne te la paraula. Ad este ho conformarà el present i ningu pot sentir-se alie per a be o 

per a mal al mateix. L’historia seguix...  



El pancatalanisme es troba expandit en... les institucions politiques..., en les docents... 

(universitat, instituts, escoles), en els mijos de comunicacio social baix  control 

governamental... (i en els privats per moltes raons), en els partits politics, d’esquerres i 

de dretes, en amplis sectors de l’iglesia catolica i no catolica (per activa i per passiva), 

en... en... ¿Serà est el moment d’entonar un REQUIEM PER VALENCIA? 

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

Ramon Garcia i Hernandez 

 

 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 

 

Març 2002. 

La mítica gasolinera de la rosaleda. 

Hui pose sessió doble en blanc i negre perque aixina em dona més nostàlgia en recordar 

temps no tan lluntans. 

Juan Vallalta “Gatho” 

 
 

 
 

 

 

 



Pedreguer vila tranquila 
 

 

 
 

 

 

Amagat entre montanyes se troba un bon poblet, de gent treballadora que deu tot a les 

raïls. 

 

Puja dalt si vols coneixer-lo, que val la pena, t'ho dic yo, que vinc de terres valencianes 

i m'he enamorat de sa dolçor. 

 

Es terra de bancals i marges d'a on viu el llaurador, el sol vol ballar en ella mentres el 

vent li fa els cors. 

 

La gent saluda sense por i despuix se despedixen desijant-te lo millor. 

 

Si pujes ses montanyes podras vore la mar d'eixa Denia jagantina que no sembla acabar. 

 

Pedreguer vila tranquila, a tu ya estic nugat i encara que un dia marche mai te podre 

oblidar. 

 

Fran Martinez, en Llengua Valenciana en Normes d’El Puig 

 

 

 

 

 



RACO NACIONALISTE 

Els "reaccionaris" valencians 

Curiosament, els "valencianets" que no 

valencianistes, rebugen simbols 

valencians, com la senyera estrelada, 

simbol historic utilisat en temps de la 

guerra civil i preambuls d'esta, en una 

virulencia que se torna en 

permissibilitat quan es tracta de 

catalanismes o mides contraries a l'us 

de la llengua valenciana. 

Avergonyix llegir "ja", "estelada" i 

unes atres expressions catalanisades, 

en les argumentacions contra simbols 

historics valencians. 

¡Son aquells que utilisen un llenguage 

contaminat de catalanismes els qui nos 

tilden de estar massa prop dels 

pancatalanistes o simplement de ser 

pancatalanistes per defendre simbols 

nostres que la seua ignorancia els fa no 

identificar com a simbols valencians! I 

son els mateixos que aprofiten 

qualsevol excusa per a afegir un ¡Viva 

España! 

Lo mateix que son incapaços de fer un us adequat de la llengua, sense incloure 

catalanismes, degut a l'alt nivell d'analfabetisme en llengua valenciana d'aquells que 

afirmen defendre esta llengua, al temps que deixen patent el poc interes que posen per 

deprendre correctament el valencià. 

En les seues actuacions demostren que el seu nivell cultural en quant al coneiximent de 

l'historia valenciana tambe els situa fora del conjunt de persones degudament instruides 

i enterades. 

Alguns d'estos "animalets" ignoren o obvien que la nacio valenciana participà en la 

creacio d'Espanya. Nomes se pot participar en la creacio d'un estat nou existint en 

anterioritat. 

L'historia de l'estat espanyol es "tardia", sobre tot en referencia a l'estat valencià, molt 

anterior i en llarc recorregut.  



L'influencia de la forta cultura valenciana tenía un fort pes en tota Europa, aixina com el 

seu potencial economic. Tant que, inclus una volta creada Espanya, fon Valencia la que 

tingue capacitat i posà els diners, per a finançar el descobriment de les ameriques. 

Que els panques utilisen simbols pareguts, pero no iguals, als nostres no nos fa panques, 

lo mateix que l'us en el parlament catala de paraules tan valencianes com "nosatros/ 

tres" o "esta/e" no nos fa de parla catalana, encara que siguen membres de la CUP els 

qui utilisen formes valencianes. 

Dona molta pena llegir les argumentacions, totalment indocumentades, que els 

espanyolistes fan contra els nostres simbols i contra la nostra historia.  

A la fi, actuen igual que els pancatalanistes, neguen aquella part de la nostra historia 

que no encaixa en la seua ideologia i principis "patrios". Eixos que els fan "orgullosos 

de ser españoles" i del vergonyos tros del nostre himne que mostra la sumissio dels 

valencians "ofrenant noves glories a Espanya".  

Ya no son temps d'ofrenar glories, sino de reivindicar drets. Si nos volen espanyols que 

nos tracten com diu la Constitucio, en igualtat i solidariament, sense discriminacions i 

en atencio a la nostra historia foral. 

Image: Josep Martinez Tub 

Miquel Real 
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Giner 2003. 

Carrer Pintor Llorens i el futur bloc "La Faroleta". 

Buf, sense comentaris. 

Juan Vallalta “Gatho” 



 

 

EL NOSTRE NACIONALISME (I) 

No hi ha cap dubte que per a parlar 

de nacionalisme tenim que establir 

en primer lloc, quina varietat s la 

que predomina en el territori que 

comprén la Nació Valenciana. 

Hi ha una concepció del 

nacionalisme que podríen titular, 

de concepció naturalista. És 

aquella que es basa en les 

condicions territorials, històriques, 

racials, ètniques o idioma, etc... És 

a dir, totes les condicions que 

venen impostes per circumstàncies 

externes a la voluntat de les 

persones i per tant que estan en 

l’entorn d'un poble, vullga o no ser 

nacionaliste. Vindrà a ser, poc més 

o manco el nacionalisme d'un Prat 

de la Riba. És per tant, un 

nacionalisme naturaliste, 

conservador i de dreta. És un nacionalisme intransigent, absorbent, imperialiste i 

reaccionari. Front ad este tipo de nacionalisme existix el denominant nacionalisme 

voluntariste. En aquell en el que predomina la voluntat de les persones. El poble 

té consciència de la seua identitat de la seua personalitat, del seu voler ser.  

No es que se descarte en este nacionalisme les condicions geogràfiques, històriques, 

ètniques, racial o d’idioma, que tenen el seu pes específic sense cap dubte, pero sobre 

totes estes condicions està la superior voluntat d'un poble que té consciència de voler 

ser-ho. És puix, un nacionalisme voluntariste, progressiste, d'esquerra, lliberal i 

dialogant. Podria ser el nacionalisme d'un Rovira i Virgili, que desembocaria en el 

temps en l'Esquerra Republicana de Catalunya. 

¿I qué passa en el poble valencià? 

¿Quin és el nacionalisme que més s'adaptaria al caràcter i idiosincràsia del nostre 

poble? 

Sense dubte algú, estem convençuts que el poble valencià estaria més cómodo dins d'un 

nacionalisme voluntariste que dins del naturaliste. 

Les raons serien ben senzilles. El poble valencià des de sempre ha demostrat el seu 

talant lliberal i democràtic. 



Hem segut sempre un poble dialogant i solidari. Un poble individualiste, poc donat a la 

colectivisació. La llengua no ha segut lo més important, encara que la té, per a lluitar 

per la seua identitat. Ademés, els valencians volem ser-ho. "Soc tan si vullc com si no 

vullc, que si que vullc, valencià" diuen els versos de Xavier Casp. 

Est es puix el nostre nacionalisme, el voluntariste. El d'un Constantí Llombart o el d'un 

Carles Ros, o el dels valencians del sigle XV, en açò volem contestar al professor 

Ferrando Badía , en la que dia que Valéncia no havia segut mai Nació.  

I afegia el fet de que el seu Regne era el d'un monarca particulariste. No és cert, per que 

el Sr. Ferrando sap molt be, que el rei no era totalment lliure en el seu regnat. Que tenia 

que jurar els Furs, que tenia que reconéixer l'autoritat del Jurats i autoritats locals. 

Que inclús per a guerrejar, tenia que demanar premís i diners a les Institucions 

Valencianes, que d'esta manera mantenien una certa independència dins d'una 

monarquia democràtica i dialogant. 

Ningú no pot negar-li el sigle XV al Regne de Valéncia, com a un sigle en el que totes 

les condicions externes i internes, socials, de llengua, culturals, etc... Apunten a 

l'existència d'una Nació, encara que la dita paraula no fora corrent o tinguera una 

atra accepció en aquella época. 

I per últim, hui els valencians tenim la voluntat de ser-ho, la voluntat de poder 

governar-nos, el desig de la nostra nacionalitat. Es per això, que el nostre nacionalisme 

és voluntariste. 

Pedro Fuentes Caballero 
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Decembre 2001. 

En ple sigle XXI el carrer Miraflor seguia sense asfaltar. 

I no val això de que és un carrer nou, yo ya jugava allí fa uns 35 anys. 

Juan Vallalta “Gatho” 



 

MAULETS i BOTIFLERS 

  

Des de fa décades, l'immersió tracta de convertir en festa el 25 d'abril, dia que els 

valencians hem ignorat sempre. Volen que substituïxca al 9 d'Octubre i, per este motiu, 

intenten que els comerços òbriguen en la data més solemne de la nostra història, o que 

es firme una pau d'opereta. Els que viuen de l'immersió tornaran a proclamar que són 

seguidors d'heròics maulets que varen lluitar contra Felip V (el del cap per avall en 

Xàtiva), defenent "la nostra llengua el 25 d'abril de 1707". Encara que la documentació 

diga lo contrari. 

Cinc de la vesprada del 24 de juny de 1706. EI rei maulet Carles III, capell de plomes 

blanques i atrevits tacons, entrava en el santuari de Montserrat acompanyat de l’estrèpit 

de campanes, dolçaines, clarinets i vítors. La crònica de l'estància del sobirà i alt mando 

maulet en Montserrat es va publicar als pocs dies en Barcelona per Rafael Figueró, al 

que els maulets havien nomenat "impressor del rei". ¡Lo rar és que una obra destinada 

al llector maulet i en plena lluita per defendre la llengua catalana està... en castellà! 

(Figueró, R.: "Exemplars accions del nostre Rey Carlos III", Barcelona, 1706). Un atre 

detall: el rei maulet va pujar al camerí de la Verge de Montserrat a les 2 de la vesprada 

del 27 de juny "per a despedir-se" i va deixar un foli autógraf que contenia devotes 

poesies... en castellà! 

Els maulets de 1707 promocionaven el castellà d'igual modo que Consol Císcar el 

català. En Valéncia, entre 1705 i 1707, els maulets acodien en massa a assaborir el 

teatre de Calderón, Moreto, Fragoso, etc.  



EI poble assistia entusiasmat a les representacions de "Los amantes de Teruel", "El 

Duque de Osasuna", "Los tejedores de Segovia", etc. La programació teatral maulet, 

fins al dia de la batalla d'Almansa, va anar en idioma castellà. 

En octubre de 1706 el rei maulet visita Valéncia. En aplegar a l'arc triumfal construït en 

les torres de Quart, els maulets varen donar la senyal per a que -en honor de Carles 

d'Àustria- s'interpretaren cançons compostes en castellà (i en el torpor d'aludir a 

l'austríac com "garçon bell"). Els maulets, des del Consell de Cent en Barcelona fins als 

diputats del Regne es dirigien en castellà a Carles III, monarca que contestava en 

castellà. La crònica de lo succeït en Valéncia va ser portada a ungla de cavall a 

Barcelona, sent publicada en decembre de 1706 per Francisco Guasch en castellà. 

Són significatives les cròniques dels dos jurament forals efectuats en octubre de 1706: 

el del maulet Carles III, en Valéncia, i el del virrei botifler Luis Belluga, en Oriola. La 

primera està en castellà; la segona, en valencià. El text oriolà descriu cóm en la "Real 

Capella de la Sta. Yglesia Catedral d'Oriola (...) agenollat davant del sitial que se li posa 

en dita Real Capella jura a Deu (...) dits carrecs de Virrey Governador i que observara 

aquells furs". El nomenament ho havia firmat en Jadraque el rei Felip V (el que mesos 

despuix suprimiria els Furs). 

No existia guerra entre Valéncia i Castella, sino entre potències estrangeres que 

recolzaven al francés Felip i a l'austríac Carles. El núcleu dels eixèrcits el formaven 

mercenaris portuguesos, anglesos i francesos, que lluitaven per la soldada en moneda 

anglesa; encara que també varen participar centenars d'italians, valencians, navarresos, 

etc. Aixina, entre els maulets que varen defendre Barcelona fins a 1714 estava "el famós 

Terç de Castellanos". Per als valencians de 1707 l'enemic continuava sent el pirata 

islàmic que, periòdicament, saquejava les costes del Regne. Quan Carles III entra en 

Valéncia en octubre de 1706, els maulets "rendixen vassallage a l’Àguila de l'Imperi, 

perque vixca i triumfe el nostre Rei Carles III; per a que exalte l'Iglésia i confonga al 

agareno" (Guasch, F.: "Entrada del nostre rei Carles III en Valéncia". Barcelona, 1706). 

Confondre a l’agaré significava "tirar a perdre, destruir a l'islàmic". Les prenses de 

Barcelona destinades a la propaganda bèlica i dirigida per Figueró seguien editant obres 

en castellà abans i despuix del 25 d'abril de 1707. En març eixia la crònica de la "Militar 

entrada de Carles III en Barcelona", i en agost llegien els catalans les vicissituts de la 

flota maulet en Itàlia. 

Resumint: el castellà va ser idioma vehicular dels maulets; pel contrari, en les cròniques 

dels botiflers trobem la llengua valenciana. Eixa que ara és reciclada en confeti per les 

comissaries enquistades en biblioteques públiques i centres d'ensenyança del Regne. Els 

trituradors no tenen en front als Jurats botiflers de Valéncia que, en 1707, es varen 

opondre al Decret de Nova Planta. El seu destí va ser la presó de Pamplona. 

 

Ricart Garcia Moya es Llicenciat en Belles Arts, historiador i Catedràtic d'Institut 

de Bachillerat en Alacant 

 



 

 

El mestre Vicent “Monyo” 

 

 
 

El mestre Vicent, va ser un personage important en el camp de l'ensenyança privada a lo 

llarc d'uns 30 anys. Varen ser diverses les generacions que varen passar per les seues 

mans, en uns temps que es deprenien les nomenades quatre regles, era lo bàsic i 

suficient per a anar per la vida.  

 

Sabent aplicar les lliçons en la disciplina pròpia del moment, fent us, com ho feyen tots 

els que ensenyaven, de l'aplicació severa de la regla de fusta sobre les mans o els dits 

dels mals estudiants i indisciplinats o sometent-los a uns atres castics.  

 

Era també inflexible en els seus fills en l'escola, sabia molt de moltes coses el mestre 

Vicent, especialment de números. S'inventava regles pròpies i molts varen ser els que  

acodiren al seu colege i varen deprendre prou de problemes d'aritmètica que tractaven 

com un joc. Va nàixer per 1882 i va morir per febrer de 1948. Es casa en Pepa Boronat i 

del seu matrimoni varen nàixer quatre chics: Pepe, Jaume, Vicent i Andreu, vivien en el 

carrer Jaume Sandunga comunicats en la Fontanella i Esplanada de Cervantes.  

 

No se sap d'a on va vindre la seua preparació, pero si que hi havia en l'Archiu Municipal 

de Dénia un expedient del 20 d'octubre de 1923, d'ensenyança primària no oficial. 

Oferia classes diürnes per a chiquets i chiquetes de 6 a 14 anys, i per a adults de 12 en 

avant.  

 

El mestre Vicent era conegut pel renom de “Monyo”, en un principi va estar embarcat 

en un barco mercant, i aprofitava el temps lliure per a anar estudiant i formant-se, era un 

autodidacta que no va poder cursar estudis.  

 



La família Gilabert era propietària d'un extens terreny en una casa rural, en un tram de 

les Rotes que conduïa a les Arenetes i creuava en la carretera de Xàbia. El barranc que 

allí existix porta el popular nom de “barranc del Monyo”.  

 

Ademés de dedicar-se a l'ensenyança, treballava la seua terra i quan fea falta ajudava a 

l'economia domèstica, treballant en la “colla” en la càrrega i descàrrega portuària, 

deixant en eixes ocasions a algun fill major o a la seua dòna al recapte dels alumnes. En 

la guerra civil, fugint del perill dels bombardejos de la zona portuària donava les classes 

en la seua casa de les Rotes.  

 

El mestre Vicent o mestre Monyo, aportà els seus coneiximents i la seua voluntat férrea 

per a alfabetisar a un numerós conjunt de chiquets i chiquetes i ad alguns adults, per 

modests preus en moments molt difícils fins a la década dels quaranta. Per ell varen 

passar diverses generacions de la joventut de Dénia que varen deprendre les elementals 

“quatre regles” principalment i algunes coses més. 

Roc Chabàs Associació 
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Novembre 1993. 

Avinguda Marquesat i carrer Elig. 

En este solar ara està la nova farmàcia de Romany, l'oficina de passaports i alguna cosa 

més. 

Juan Vallalta “Gatho” 

 


