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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 PORT DE DÉNIA I EL MUNICIPI 

“DIANA” 

 
 

 
 

Vaig a contar un periode de l'història de Dénia que desconeixia, el que va des de 

1837 a 1839, en el qual es va crear un nou consistori, cridat “Diana” en el barri 

marítim, per a segregar-se de l'existent “Dénia”.  

 

Per ad això he buscat els antecedents històrics del port i la seua importància i els 

motius que varen poder donar lloc ad esta segregació. 

 

He fet un resum de quatre fonts sobre este tema que cite en cada paràgraf i que 

consten en la bibliografia treta de l'Archiu Municipal. 

 

 



 

ANTECEDENTS. 
 

Breu descripció de l'importància del port de Dénia:  

 

“El port de Dénia és per la seua situació, les seues condicions físiques i la seua història 

un dels més importants de la nostra costa mediterrànea. En ell es desenrollen des de 

temps molt remots dos aspectes molt significatius: el tràfic comercial i l'activitat 

peixquera, activitats que fins al desplegament turístic de finals del 60 i principi del 70 

han segut la base de la prosperitat econòmica de la ciutat. El port de l'antiga Dénia, de 

la Dénia grega i romana, formava una dàrsena interior, molt segura, en lloc denominat 

El Saladar”. 

 

“A principis del sigle XVIII el port de Dénia va ser el punt d'eixida no solament dels 

productes procedents de la comarca (pansa, armela…) sino d'atres procedents de la 

Meseta (llana). Esta activitat va quedar truncada despuix dels successos devastadors de 

la Guerra de Successió. Ya en la segona mitat del sigle XVIII comencen a renàixer les 

activitats comercials, que en la supressió de les aduanes interiors i la publicació d'un 

decret pel qual es restablix el comerç en Amèrica, que comportarà l'establiment d'una 

série de companyies de comerç”. 

 

“Per l'importància del port, des de l'any 1780 fins a 1859 es varen dictar vàries Reals 

Ordens per a que es netejara, ampliara el canal, es creara una escullera i es construïra 

una llanterna i una aduana. Obres que no varen ser portades a terme. 

 

Va ser en 1892, quan el propi municipi es va fer càrrec del port a través de la Junta 

d'Obres del Port, la reconstrucció d'est, es va començar en 1902. En 1918 i fins a 1936 

es va procedir a les obres de prolongació del dic nort sobre el pla de “El Cavall”. En 

1955 es dragà l'accés del canal i la zona sur del moll peixquer, efectuant-se 

posteriorment una neteja o dragat del moll comercial d'atrac”. 

 

“Durant tots estos anys el més significatiu dels productes consignats en este port és la 

pansa, que crida l'atenció en el panorama exportador pel seu destí a països de molt 

diverses latituts. A partir dels anys trenta l'exportació de pansa comença un fort decliu, 

tancant-se en això un bell capítul de l'història d'este port, i quedant la seua activitat 

reduïda en gran mida a les faenes peixqueres”. 

 

“La flota peixquera ha segut i és una de les més importants del llitoral mediterràneu. 

Les cantitats capturades tenen per destí el consum local i els mercats d'unes atres ciutats 

propenques”. 

 

“Noves perspectives s'òbrin en el panorama portuari a començ dels huitanta en 

l'instalació d'unes llínees de passagers i de mercaderies en destí a les illes d'Eivissa i 

Formentera. Per això varen tindre que dragar novament el port i reforçar els dics nort i 

sur”. 

 

 

 



 

“Totes estes activitats portuàries han tingut un constant reflex en la cultura d'esta ciutat, 

que en el seu aspecte arquitectònic es manifesta en vàries edificacions i principalment 

en el barri Baix la Mar”. 

 

“Fins a 1917, quan es va obrir a la mar el carrer Campo, la comunicació de “Dalt 

Dénia” en el barri marítim es feya pel carrer la Mar, doblant cap a Fora Mur i 

empalmant finalment en el carrer Pont, centre neuràlgic de la vida comercial de la 

ciutat”. 

“Llavors no existia en tota Dénia cap carrer asfaltat. En l'actual Esplanada Cervantes era 

a on es construïen les embarcacions peixqueres”. 

 

“Dénia es reincorpora a la Corona (1804) i experimenta un gradual creiximent iniciat en 

el barri mariner, que es va independisar administrativament entre 1837-39. El florescent 

comerç de la pansa va fer sorgir una burguesia comercial i va atraure a empreses 

estrangeres en el consegüent aument de població, que va passar de 6538 a 12413 

habitants entre 1860-1900”. 

 

 
 

DOS MUNICIPIS EN LA CIUTAT: EL POBLE O LLOC DE DIANA 
 

Des de 1837 a 1839 va haver dos consistoris en la ciutat, el de “Dénia” i el de “Diana” 

 

“Poble o Lloc de Diana és el nom que va prendre el barri marítim de Dénia en segregar-

se de la ciutat de 1837 a 1839. Esta iniciativa va partir de 40 veïns de l'arraval del gremi 

de navegants, els quals el 5 de febrer de 1837 varen expressar en una solicitut dirigida a 

la Diputació Provincial d'Alacant el seu desig de convertir-se en un nou municipi, cridat 

“Diana”, segons els artículs 83 i 84 de la llei de 3 de febrer de 1823, la qual facilitava la 

creació de pobles en relació a l'aument de població i l'indústria”. 



 

 

“Els motius de la separació eren diversos. Des dels agravis comparatius en el restant de 

la ciutat de Dénia (se sentien oblidats per la corporació municipal, un sol mestre de 

primeres lletres) passant per una separació física de la ciutat (fins a 1917 no s'obri a la 

mar el carrer Campo); aixina com un marcat dualisme econòmic: una Dénia agrícola 

front a una Diana eminentment marítima. Consideraven que sense l'influència de Dénia 

podrien regenerar per si mateixos les costums i moral del barri, aixina com administrar 

millor la seua riquea front a l'oblit administratiu que sofrien fins al moment”. 

 

 
 

“Dels motius anunciats, el que major pes va poder tindre a l'hora de planejar la 

segregació va ser el del dualisme econòmic. El barri mariner vivia casi exclusivament 

de la mar. Per un atre costat, el restant de la ciutat tenia en el seu haver gran varietat de 

professions, des d’escrivans i obrers a criats, fusters i sabaters, destacant els oficis 

relacionats en activitats agrícoles”. 

 

“La Diputació Provincial d’Alacant acorda el 7 d'agost de 1837 l'erecció de l'arraval en 

poble, en el nom de Diana. El 22 d'agost se celebra la primera sessió del Lloc de Diana 

en el local del gremi de mariners, pel seu alcalde Melchor Collado. Dénia decidix 

opondre's ad esta separació en l'arma de no cooperació, ignorant les órdens de la 

Diputació i les missives de l'arraval.  

 

A Dénia li corresponen els carrers Major, Loreto, Cavallers, Bon Aire, del Cop, de la 

Mar, Plaça, de la Brecha, de sant Antoni, Nova, de santa Ana, de la Olivera; en un total 

de 2000 hab. A Diana els carrers de Bitibau, de la Creu, Marina, del Pont, de sant Josep, 

de Mariano Collado, Barbacana, de la Fontanella, del Forn, placeta de sant Antoni, de 

sant Vicent i de la Senieta, en prop de 1200 habitants.”. 

 

 

 



 

 

 
 

“Les llimitacions de Diana són la sanitat: davant una epidèmia de terciana en el carrer 

Senieta en 1837 per les aigües estancades de la marjal, té que demanar a Dénia que 

desseque eixes aigües, puix Diana no pot fer-ho ya que encara no té terme municipal i 

carix d'autoritat i mijos per a fer-ho. Un atre servici del que carix és el de retor d'ànimes 

i demana a l’arquebisbat que el convent de sant Antoni es convertixca en parròquia del 

lloc. Conseguixen que es constituïxca en ajuda de parròquia en un vicari. Un atre fracàs 

va ser no conseguir la capitania del port, puix en 1838 encara seguia en poder de Dénia. 

Fins a la junta local de Sanitat pertanyia a Dénia, vivint allí tot el personal mèdic i 

administratiu”. 

 

“Diana volia establir els llímits del seu terme municipal per a tindre jurisdicció sobre el 

seu sol. Est va ser el seu major fracàs i causa de la seua reabsorció per part de Dénia. La 

Diputació Provincial va establir en 1838 que segons la llei vigent que els ajuntaments 

de Dénia, Diana i els dels pobles limítrofs nomenen cada u per sí un comissionat, i que 

reunits en la ciutat de Diana confeccionen amistosament l'àrea del nou poble. Dénia el 

21 de maig de 1838 creava una comissió per a reanexionar-se l'arraval, composta per 

Ignaci Vives, Pedro Viñan, Pablo Sala, i Agustí Sortes i ignoren els apremis per a 

celebrar la reunió que deslligara els térmens. S'aduïen motius d'agravi: els robaments 

que sofrien els habitants de Dénia en les seues finques per part dels de l'arraval de la 

mar; si els concedien terme municipal les seues propietats quedarien fòra del seu 

control. Afegien que la majoria de la població de Diana desijava tornar a pertànyer a 

Dénia. I que gràcies a les noves edificacions, Diana i Dénia no estaven separades 

físicament, sino unides per un carrer”. 

 

“Els ciutadans de Dénia s'acullen als artículs 86 i 87 de la llei de 1823 que va donar peu 

a la segregació, que tracten del be públic, aduint que este consistix que siga reabsorbit el 

lloc de Diana convertint-se en Arraval de la Mar. Aixina, este posseiria els bens i 

servicis que pel seu reduït número d'habitants no podia conseguir: millor instrucció 

pública, doctrina espiritual, orde públic front als abusos; al mateix temps que 

mantindria la seua pròpia personalitat, a l'institució d'un alcalde pedàneu dependent de 

Dénia, que aplegat el moment no es va nomenar”.  



 

 

 
 

“No tot varen ser decepcions, José Mary, alcalde des de març de 1838 va conseguir per 

a Diana independència d'abasts, en conseguir el 2 de juny d'eixe any permís per a 

celebrar fires i mercats tots els dimecres de cada semana, en Dénia se celebraven els 

dijous.  

 

Eixemple de l'importància del poble de Diana és el fet de que, desijant realisar obres en 

el port en març de 1838, no es va poder fer res, puix caria de terme municipal, 

informació i expedients previs; tot això estava en Dénia que, seguint la seua costum, va 

donar la callada per resposta”. 

 

“Finalment el 10 d'abril de 1839 el Governador Militar de Dénia envia un complet 

informe en plans i diversos documents sobre lo irreal de la separació de Diana al 

Secretari d’Estat i Despaig de la Gobernació de la Península. Resultat: una real orde de 

2 de maig de 1839 va dispondre la reincorporació del poble de Diana a la ciutat de 

Dénia. El 17 de març de 1839 havien celebrat els de Diana el seu últim ple com a poble 

independent baix la presidència de Francisco Morante. El 23 de maig el nou alcalde de 

Dénia, Pedro Viñan, donava conte de la reunificació”. 

 

 

EL BARRI MARINER EN L'ACTUALITAT 
 

“El barri mariner de Dénia conserva totes les característiques pròpies d'un núcleu urbà 

independent”. 

 

“Fins a 1917, quan es va obrir a la mar el carrer Campo, la comunicació de dalt Dénia 

en el barri marítim, es feya pel carrer la Mar, doblant cap a Fora Mur i finalment seguint 

pel carrer Pont, centre neuràlgic de la vida comercial de la ciutat.  

 



Allí estava la fàbrica de gèl i uns atres establiments importants”. 

 

Personalment també recorde que estava la fàbrica de joguets de D. Fco. Navarro al 

principi del carrer Pont cantó en Fora Mur, que crec que més tart es va traslladar al 

costat de la fàbrica del gèl. 

 

 
 

“El principal recurs econòmic de l'época era el que aportava la flota peixquera, que 

donava ocupació en 1933 a 1.025 persones ocupades en les embarcacions mijanes i 

chicotetes, més 136 empleats en distints treballs auxiliars en terra, entre elles la 

reparació de les rets, que feyen, generalment dònes, assentades a l'aire lliure. I treballs 

de càrrega i descàrrega”. 

 

“Llavors no existia en tota Dénia cap carrer asfaltat. Tampoc en Baix la Mar. L'esplana 

Cervantes servia com a drassana per a la construcció d'embarcacions peixqueres. Estava 

en marcha la construcció del moll comercial i els blocs de ciment estaven disseminats 

per la zona. En el Mollet d'Espanya estava el Teixidor. El Pòsit Obrer estava en el carrer 

Pont i tenia la seua escola, dependent de l'Institut Social de la Marina”. 

 

“Baix la Mar conserva encara els seus racons típics. No obstant, al barri li han anat 

desapareixent aquelles disputes que mantenien en la gent de dalt Dénia i la 

animadversió entre els dós llocs ha desaparegut”. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 

 



 

 

 

EL NOSTRE NACIONALISME (II) 
 

 

PER A SER NACIONALISTE HI HA                                                                    

QUE CONEIXER LA NOSTRA PATRIA. 
 

¿No trobeu que la Pàtria es tot allò que vos rodeja i 

vos és volgut? Volgut perque haveu alegrat o dolorit 

vostre espirit al seu contacte que tant lliga la pena 

com l'alegria, perque tot naix del cor; volgut 

perque allí estan l'amic i el germà i la dòna o el 

negoci i el descans i la distracció. ¿No trobeu que 

la Pàtria és l'ambient i les costums que millor 

convenen a vostre caràcter i la llengua valenciana 

que parleu més íntimament i agradosament i els 

milers de detalls que vos envolten establint una 

corrent cordial entre ells i vosatres i entre vosatres i 

els vostres compatriotes? 

 

Puix si ho compreneu aixina, això és la Pàtria. Que 

mai han segut les coses del cor coses enrevessades i difícils de comprendre. 

 

-D'eixe modo - sol dir algú - la meua Pàtria és Dénia, perque d'allí soc i allí vixc. 

I te raó si allí se troba complida i agradosament solat. 

Pero la Pàtria s'eixampla en l'esperit de l'home quan est estudia i viaja i se complica la 

vida i necessita més amples horisonts per al seu desenroll. 

- Aixina - diu un atre - la meua Pàtria és el món. I te raó si ha corregut tot lo món i de 

tots els estats guarda un bell recort i sap tots els idiomes i lo mateix pot conviure en els 

samoyedos del nort asiàtic com en els tuareg del centre d'Àfrica. 

Pero ni és general viure completament ensolat, ni molt manco poder concretar els 

espirits variadíssims del món i ser absolutament cosmopolita. Per això la Pàtria se 

concreta en una unitat de terme mig. 

Totes les demarcacions valencianes conserven eixa unitat en la fisonomia del poble, i 

les chicotetes diferències no afecten a la raïl d'este, sino a chicotets detalls externs. Pero 

quan varien de tal modo les característiques de que se pert la semblança bàsica es que 

ha acabat l'unitat que nomenem Pàtria, és, puix, Pàtria eixa unitat d'història, llengua i 

caràcter. Valéncia ha tingut i te eixa unitat, Valéncia i el rest d'Espanya, no. No sols no 

s'han fundit per fet espontàneu de la naturalea dels pobles, si no que en alguns casos han 

segut contraris en aspiracions i sentiments. 



 

¿Compreneu ara perqué és irracional creure que se pot ser espanyol primer que 

valencià? Cóm és llògic que no se pot ser europeu primer que francés o alemà. El tot no 

pot existir sense la part. Si Espanya se desfera i cada regió fora un estat independent, és 

natural que, malgrat haver desaparegut Espanya, seguiríem existint Valéncia i Castella i 

Aragó... 

Primer que res se és valencià. Perque, ademés, Valéncia no és una agrupació arbitrària o 

inconcreta o empobrida. Té una importància, un llinage i uns títuls gloriosos. És 

una NACIÓ en idioma propi i espirit i vida propis. Sí, una NACIÓ en el seu 

IDIOMA VALENCIÀ propi; més que no vullguen els que afegien a l'incultura el baldó 

de ser fills a quins semblen les millors de sa mare. 

Pedro Fuentes Caballero 

 

 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 

 

 
 

Novembre 1993. 

Des de la creueta del Mongó es vea aixina l’escullera nort, encara no havia segut 

expropiada als deniers. 

 

Juan Vallalta “Gatho” 

 



Carròs, l'almirant que va conquistar la Dénia 

islàmica 
 

 

• La capital de la Marina Alta i dos municipis de la Safor descobrixen els misteris 

del primer home fort de la Dénia cristiana, que va rebre ací riquees, propietats i el 

dret de cobrar imposts als barcos del port. 

• El pacte de Bairén va permetre l'arribada incruenta ad estes terres de les hosts de 

Jaume I. 

En el Parterre de Valéncia hi ha una transcendent escultura de Jaume I (1208-1276) que 

és l'image en la que el monarca que va donar identitat als valencians ha passat a la 

posteritat: un feroç rei guerrer, abillat de cota de malla i en l’elm del rat penat. Enguany 

les poblacions de Dénia i Palmera, en la Safor, han elegit la mateixa image per a 

celebrar el 9 d'octubre. No és casual. Despuix vorem per qué. 

Ara interessa dir que aquella obra de bronze del Parterre, de l’autor Vallmitjana i 

erigida en 1890, no és no obstant del tot exacta: primer perque Jaume I mai podia haver 

portat estos paraments militars, que en realitat són uns 200 anys més moderns, del sigle 

XV; pero és que, ademés, el rei no va resoldre totes les conquistes per la força de les 

armes. 

De fet, Jaume I i els seus cavallers, varen conquistar,  la en atres temps  poderosa 

Daniya -el nom islàmic de Dénia, els dominis de la que llavors encara s'estenien per tota 

la Safor i la Marina Alta- sense que es produïra cap episodi bèlic, de forma pacífica i a 

partir de les negociacions que varen tindre lloc en el Castell de Bairén, en l'actual 

Gandia. 

 



 

 

Allí anaren a negociar no només tots els senyors islàmics disseminats pels castells rurals 

de la Safor, sino també el propi governador almohade de Daniya i el rei Jaume I. Van 

plantar les tendes i varen parlar. I el primer va acceptar rendir tots els seus territoris. No 

podia ser d'una atra manera. L'espenta de les tropes cristianes era incontestable. En 

només vore els estandarts dels cavallers del monarca d'Aragó, els almohades 

renunciaven a presentar batalla. 

Entre eixos cavallers va haver u en una gran transcendència per ad aquella primera 

Dénia cristiana: l'almirant Carròs. El seu perfil es troba rodejat d'incògnites, començant 

pel seu orige, que sempre va implicar una profunda controvèrsia. L'arqueòlec municipal 

Josep Antoni Gisbert senyala que si be alguns estudis insistien que procedia d'un comtat 

alemà, lo més provable és que fora genovés, terra de magnífics marins: hi ha una 

població anomenada Carros en la Ligúria que hui està en territori francés. 

Carròs va unir el seu destí a Jaume I molt pronte. Ya li va ajudar en 1229 a conquistar 

Mallorca -que en canvi sí va ser prou sanguinosa, per cert- i va ser també l'encarregat 

dels moviments navals en la posterior conquista de Valéncia: Les ensenyes a bordo de 

les naus eren d'aquelles que varen causar tanta pavor als últims governants d'esta part    

d‘al-Àndalus.  

Per tot això, Carròs va rebre del rei feus, honors i riquees. Algunes d'elles, en terres de 

Daniya. 

Com consta en el Llibre del Repartiment va rebre el privilegi de cobrar imposts als 

barcos que aplegaven al port, aixina com numeroses terres en la zona de les darassanes, 

i va construir el Castell d'Olimbroy.  

Ademés, fins al sigle XX, Dénia encara que va conservar les ruïnes de la torre d'En 

Carrós, una espècie de far que també servia per a vigilar aquells barcos que entraven en 

la dàrsena i calia vigilar-los puix eren els que tenien que pagar-li al nostre almirant. 



Palmera visita Dénia, Dénia visita la Font d’En Carròs 

El pacte de Bairén i l'almirant Carròs són el succés i el personage necessaris per a 

entendre el funcionament de la conquista cristiana de Daniya. Pero en aquell sigle XIII 

Daniya no només era Dénia. Com hem vist, es tractava d'un territori molt més ampli. 

Per eixe motiu la capital de la Marina Alta compartirà alguns dels actes de celebració 

del 9 d'octubre en dos municipis de la Safor. 

 

Primer en Palmera, que en el moment de la conquista era una de les alqueries 

andalucies molt pròximes al castell de Bairén. Per això esta localitat compartix el 

mateix símbol -l'escultura de Jaume I- en esta commemoració. Palmera ha organisat una 

visita guiada per Gisbert en el Castell de Dénia, d’a on va emanar el poder per tota esta 

zona de la Safor, ya no només en época islàmica, sino també en l'etapa cristiana, baix la 

tutela dels comtes de Dénia fins a mediats del sigle XIV. 

Per una atra part, el cicle Dénia en guerra ha dedicat l'últim capítul a Jaume I.  Dénia 

organisarà una visita guiada a la Font d'En Carròs que, no fa falta dir-ho, va ser el feu 

de Carròs. Primer, en el castell del Rebollet, centre de poder de la zona. 

Gisbert subralla que esta fortalea va ser arrasada per un terratrémol en 1598 pero prou 

temps despuix, en el sigle XVIII i quan l'emplaçament estava dedicat a terres de cultiu, 

va aparéixer un sarcòfec que va pertànyer a Francesc Carròs i Cruïlles, descendent del 

nostre home, que com a tercer senyor de la baronia de Dénia encara que va conservar 

les propietats del seu antepassat en la capital de la Marina Alta, ans que foren someses a 

un procés de venda. 

Este Francesc Carròs també va ser almirant i va participar en 1313 en la conquista de 

Cerdenya.  



La visita, que servirà aixina per a comprovar cóm varen evolucionar els posteriors ardits 

belicas de la corona d'Aragó una volta acabada la conquista, acabarà en el fortí 

renaixentiste del Rafalí, la qual cosa tampoc és gratuïta: l'orige d'esta construcció és del 

sigle XIV i els seus murs es varen alçar a l'estil tàpia musulmà, ya que, encara que baix 

la tutela cristiana, varen ser fets per mudéixars, en el mateix sentit arquitectònic que 

havia imperat durant els anys d'hegemonia de l'al-Àndalus. 

Obrir-se cap al Nort davant la degradació del patrimoni de 

Dénia. 

Gisbert insistix que hi ha «obrir-se cap al Nort», cap a les poblacions de la Safor, degut 

a que els seus vínculs històrics en Dénia a lo llarc de tota l'etapa medieval d'abans i 

despuix de la conquista són innegables. També per un atre motiu: els conflictes bèlics 

que va sofrir una plaça que sempre va ser militar i el descuit posterior del seu patrimoni, 

ha provocat que Dénia haja perdut numerosos elements patrimonials que no obstant 

encara es conserven en la Font d'en Carròs, Gandia o el monasteri de sant Jeroni de 

Cotalba. 

Roc Chabàs Associació 
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Octubre 1993. 
La carretera Dénia-Ondara, no fa molt. 
 

Juan Vallalta “Gatho” 

 

 

 



RACO NACIONALISTE 
 

El covid-19 i el problema de l’immigracio 
 

 
 

            No anem per bon cami. La pandemia que s’està sofrint en el mon a causa del 

covid-19 deixa al descobert la vulnerabilitat de les societats en un mon globalisat com 

l’actual.  

           Deixant a banda si el virus te l’orige en algun mercat de China, en el que es 

venen tot tipo d’animals salvages, morts o vius, o el te en un laboratori, la realitat es que 

estem davant d’una catastrofe de tal magnitut que la podem calificar casi com una 

guerra mundial, aixo si, sense bombes.  

          Dit aço, que es enormement preocupant pel risc que supon per a la salut de tots, la 

cosa no acaba aci, perque una volta haja passat la pandemia, en el cost que supondra a 

escala mundial superar-la, estarem de nou immersos en una crisis economica enorme –

que acabarém pagant els mateixos de sempre– quan encara no nos haviem recuperat del 

tot dels efectes nocius que deixà la que començà en 2008. 

           De totes les maneres, en ocasions com esta ixen a relluir la solidaritat i algunes 

atres virtuts que trobem en la societat civil i que deixen en evidencia a la classe politica 

de qualsevol color. 

          Esperem que aço passe i que sigam capaços de traure conclusions que nos duguen 

a que, en un futur, desastres com este no tornen a succeir.  

http://www.accionacionalistavalenciana.com/sites/default/files/field/image/corona-4916954_1920_pixabay-thor_deichmann-eddie_mar_delos_angeles.jpg


          Pero no ho tinc massa clar, perque en un mon com l’actual en el qual seguixen 

primant els interessos d’una minoria –el gran capital– sobre els de l’immensa majoria 

no hi ha res descartable. 

            Ara, una cosa que em crida molt l’atencio es el fet de no haver vist a casi ningu 

entrar a fondo en la genesis del problema. Si no es descartable que el virus s’haja pogut 

escapar del laboratori Wuhan P4 (nivell quatre) ¿cóm es que no s’està investigant a 

fondo? Pareix que a Australia li han tirat per terra la proposta d’investigacio en Wuhan 

amenaçant –des de China– en no comprar-li els seus productes. Estats Units i Russia 

han protestat, de moment, en la boca chicoteta. No m’acaba de convencer lo que veig. 

         ¿A partir d’ara podem estar segurs de que no hi haura un futur ‘error’ en u d’estos 

laboratoris que puga crear una situacio com la que ara estem patint? Els mijos de 

comunicacio mes poderosos estan amagant una part important de l’informacio que 

deuria d’arribar a la poblacio i aço en una societat en la que la classe politica s’ompli la 

boca en la paraula ‘democracia’, esmussa. Molta gent està com en shock i pensant que 

lo del virus es com una plaga divina o alguna cosa aixina. Dic aço perque entre la 

poblacio no detecte el mes minim interes en saber qué es lo que realment ha ocorregut. 

Veig una societat que practicament es conforma en qualsevol (des)informacio que li 

donen i aço es prou trist. 

            Sobre la gestio politica de la pandemia en l’ambit de l’Estat Espanyol temps hi 

haura per a analisar-la, encara que pareix inqüestionable que ha hagut moments en que 

primaren els interessos politics per damunt dels de la ciutadania, contribuint a que 

sigam u dels primers països del mon en quant a numero de morts per cada 100.000 

habitants. 

            El malait virus ha deixat en l’ombra qualsevol atra qüestio per molt d’actualitat 

que estiguera, pero una volta passe este malensomi tornarém a tindre en primera pagina 

el greu problema, entre molts atres, de l’immigracio –del que havia pensat escriure 

abans de que el citat virus se donara a coneixer–  i la mala gestio que d’ell estan fent els 

països del nomenat primer mon, el mon occidental. Està demostrat que l’actual situacio 

nomes du a fer que muiga molta gent tractant d’arribar a una terra que creuen que va a 

ser la seua salvacio. La major part d’aquells que conseguixen arribar acaben vivint en 

ghettos, i aquelles politiques que teoricament haurien de dur-los a poder integrar-se en 

la societat occidental, facilitant-los una vida digna, acaben, normalment, oblidades en 

un calaix.  

           Yo sempre he mantingut que hi ha una solucio –que entenc que sería la mes 

digna i efectiva de totes– que demana tornar-los ad eixos països, que foren explotats i 

dels que s’endugueren les seues riquees sense cap d’escrupul les potencies occidentals 

(Estats Units, Gran Bretanya, Països Baixos, Belgica, França, Italia, Portugal, 

Espanya...), com a minim una part important d’allo que en el seu temps els furtaren 

injustament, creant, ara, en la seua terra la riquea necessaria per a que la gent d’alli no 

es veja obligada a mamprendre l’aventura que moltes voltes els costa la vida. Nomes en 

Africa podem fer una extensa relacio dels territoris que foren espoliats –i no parlem de 

la tracta d’esclaus–.  



           Totes les politiques de salvament en la mar i d’acollida d’una infima minoria 

d’estos immigrants no soluciona practicament res, si tenim en conte la magnitut del 

problema. He de recordar que a ningu li agrada haver de deixar la seua familia i la seua 

terra per a anar a buscar-se un incert futur llunt dels seus.   

            Pero aci, en el primer mon, la classe politica s’ompli la boca en teoriques bones 

intencions que solen acabar en fum de boja. 

            Els burocrates de l’Unio Europea son aço, burocrates. Poques solucions podem 

esperar d’ells que duguen a replantejar-se el statu quo actual i oferixquen alternatives 

ambicioses que donen verdaderes respostes a problemes com el de l’immigracio. Es el 

mon que tenim, la societat tan injusta en la que vivim, aquella que ha de recorrer encara 

un llarc cami per a que pogam considerar-la plenament lliure, democratica i justa. En el 

mon un 10% de la poblacio posseix el 90% de la riquea total. En una societat molt mes 

justa i solidaria els habitants d’eixes nacions del tercer mon no es vorien obligats a 

jugar-se la vida buscant un futur millor llunt de la seua terra. 

            Tambe hi ha uns atres factors a tindre en conte: l’educacio i la cultura. Ahi 

hauria pogut jugar un paper molt important l’iglesia i no l’ha jugat. Haurien d’haver 

segut els primers que feren vore que el creiximent demografic exponencial no favorix 

precisament la calitat de vida de la gent que normalment viu en la miseria, pero si 

alguna cosa feyen en este sentit era favorir la natalitat desaprovant els metodos 

anticonceptius. 

             L’ajuda urgent del primer mon podria solucionar moltes coses, pero no en seran 

pocs els que pensaran que s’ha de ser molt inocent per a confiar en que pot haver un sol 

païs d’occident que tinga la voluntat d’abordar el problema en els termens que acabe 

d’expondre. La llastima es que tindran rao, pero no per aço hem de deixar de denunciar-

ho. 

Imagens: Pixabay (Thor Deichmann i Eddie Mar De los Ángeles) 

Manuel Gimeno 
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Vista de la plaça de la Constitució abans 

de la seua destrossa. 
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Una vida de tapes junt a un cine i una gasolinera 
  
 

Batiste Bordes (segona generació 

del Marino) en la gasolinera que 

existia junt al Vi el Marino 

(inaugurat en 1949 en l'actual plaça 

de l’Oculiste Buigues de Dénia).  

Dos jóvens saluden a Batiste 

Bordes –fill del fundador del 

Marino, Pasqual Bordes– en una 

image desconeguda per a les noves 

generacions de clients del Marino 

Port i del Marino Rotes.  

Vi el Marino naixia en 1949 en els 

limítrofs del port i rodejat per les 

vies del tren que aplegava fins als 

mateixos molls de Dénia. Anys 

més tart, s'urbanisaria el carrer i 

obriria les seues portes una 

gasolinera que va acompanyar a la 

família Bordes fins als inicis del 

sigle XXI, com també ho va fer el 

cine la Rosaleda fins que va tancar 

les seues portes.   

Carburants Frau, la gasolinera del 

port, era un lloc de pas en els anys setanta i huitanta. Junt al carreró de l'Oficina de 

Turisme era típic parar per a assaborir les tapes que servien Pedro i Batiste Bordes en el 

Bar el Marino. Fins a la data.  

El Marino Port no s'ha mogut del mateix lloc, encara que, això sí, ha contat en tres 

locals diferents. El primer una planta baixa va albergar el Vi el Marino, despuix un 

edifici de tres altures va tindre en el seu baix comercial el bar el Marino. Finalment, el 

nou bloc de vivendes, que va ocupar també el recint del cine la Rosaleda, manté en el 

seu cor al nou restaurant, el Marino Port.  

En eixos somriures nos quedem. I en el carinyo i simpatia que desprenia Batiste Bordes, 

tio de l'actual gerent del Marino Rotes, Bati Bordes.  

Roc Chabàs Associació 

 

 

 

 

 



 

Els escacs valencians, deport nacional valencià 
 

 
 

Molt pocs valencians saben que encara que els escacs és un joc que originalment va 

nàixer en l’Índia allà pel sigle VI, els escacs moderns són obra d’un valencià. 

Concretament de Francesch Vicent, natural de Sogorb, qui en 1475 va introduir la 

dama o reina en substitució de l’alferes, que era la peça original.  

La reina, en la seua ampla capacitat de moviments, passava a ser la més poderosa del 

tauler i la segona en importància despuix del rei. 

Francesch Vicent també fon l’autor del primer tractat d’escacs del món, escrit en 

llengua valenciana i imprés en Valéncia el 15 de maig de 1495. El seu títul és El llibre 

dels Jochs Partits dels Schacs en nombre de 100. 

 Este manual fon capital perque exportà a tota Europa la figura de la reina i va donar a 

conéixer les regles d’este deport. Desgraciadament l’últim eixemplar conegut fon 

destruït per Napoleó en Montserrat en 1811. 

També el primer poema de l’història dedicat als escacs és un poema valencià, escrit per 

valencians i en valencià i publicat en el Regne de Valéncia en el sigle XV.   

El seu títul complet és Hobra intitulada scachs d’amor feta per don Franci de Castelvi 

e Narcis Vinyoles e Mossen Fenollar, pero és més conegut per Scachs d’amor, i fon 

escrit pels poetes Francesc de Castellví, Bernat Fenollar i Narcís de Vinyoles. 



Alguna cosa haurem fet malament els valencians quan tants dels nostres desconeixen 

esta singular història o quan no hem conseguit que “els escacs valencians” siga la 

denominació d’este deport, a l’estil de la “paella valenciana” o la “pilota valenciana”, 

que clarament sí que mostren unes arrels clamorosament valencianes i que mos situen 

en el mapa. Ha arribat l’hora de reivindicar l’orige dels escacs i anunciar que són tan 

valencians com la paella. 

Esta història deuria ensenyar-se en les escoles. És més, els escacs valencians deurien ser 

una assignatura en el currículum escolar, tal i com recomana l’Unesco i que, cas de fer-

se realitat, contaria inclús en subvencions de l’Unió Europea. Els escacs tenen múltiples 

aplicacions pedagògiques, són una barreja perfecta de deport i cultura, ajuden a 

desenrollar la llògica i matemàtiques i guarden relació en les llengües, la lliteratura, el 

cine… 

¿Arribarà el dia en que tots els nostres chiquets ixquen del colege i de l’institut sabent 

jugar als escacs igual que saben jugar al fútbol o al bàsquet? Només donant a conéixer 

este joc entre els nostres fills és que podrem tindre en el futur un gran número de 

escaquistes i d’entre la cantitat eixirà la qualitat. ¿Arribarà el dia en que un(a) 

valencià(na) siga campeó(na) del món? Eixe dia mos haurem retrobat, per fi, en la 

nostra història. 

Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor.  I és professor de 

Llengua Valenciana per Lo Rat Penat 
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Decembre 1993. 

Els que entraven a Dénia per la carretera d'Ondara pensaven que este "decorat" seria 

com el que hi ha en l'entrada de Marbella, digne d'una película de "Torrente", encara 

que a nostra volguda Dénia mai li han faltat personages per a filmar. 

 

Juan Vallalta “Gatho” 



 

DE DORITOS I COCA-COLA... I CORONAVIRUS 

- ¿Mes Cafe? 

La veu era alta i clara, la vaig poder apreciar 

per damunt de totes les atres veus i sorolls de 

la gent que omplia a les huit del mati el 

"Diner Shop" que hi havia a les afores de la 

ciutat. 

Encara aixina em vaig fer l'interessant, vaig 

apartar la mirada del periodic i li vaig 

respondre a la cambrera en una atra pregunta. 

- Perdona ¿Cóm dius? 

- Si vols mes cafe...  

Vaig observar-la detingudament des del sofa 

acolchat en vistes a on estava assentat, 

nomes degueren de passar uns tres segons, 

els suficients per a vore que rondejava els 

cinquanta anys i portava l'uniforme de la 

faena: un vestit de color pastiç en encaixos i 

volantets en les manegues, devantal i la 

diadema. 

Mentres la mirava alli de peu em mirà i vaig notar que no estava per la llabor d'aguantar 

les bovades de ningu aixina que vaig decidir respondre-li ans que la cosa poguera anar a 

pijor.  

- Si per favor, prendré una atra taça. 

I li la vaig acostar a la vora de la taula per a que poguera servir-lo des de la gerreta 

transparent en ansa tan tipica d'estos bars.  

La va omplir fins que faltà un ditet per aplegar a la voreta mentres yo observava com 

duya a terme l'accio, quan vaig vore que s'acostava perillosament a la vora vaig obrir la 

boca en l'intencio d'advertir lo que podia ocorrer, alci la mirada per a vore si ella estava 

pendent de lo que feya i vaig descobrir una mirada amenaçant en el seu rostre i vaig 

tancar la boca de sobte. 

Se'n va anar i em va deixar alli en una taça plena fins a dalt de cafe bollint, ara em 

tocarà bufar, pero cap a dins per a baixar el nivell de la taça i clar, sense utilisar els dits 

per agarrar-la puix aquell cafe estava tant calent que pareixia fet en el mateix infern. 

Vaig decidir que esperaria llegint el periodic mentres el cafe es gelava i va ser quan 

vaig escoltar algo que me cridà l'atencio.  



La distancia de seguritat no permitia que d'arrere meua hi haguera ningu sentat pero en 

la següent taula havien dos homens i un li estava descrivint a l'atre una dona increible a 

la que va coneixer mentres l'atre li responia que dones aixina no existien. No me costà 

res creure lo que li estava diguent aixina que vaig "obrir be l'orella" per a enterar-me 

puix una volta vaig coneixer a una chica molt especial.  

A pesar de la distancia en anys que hi havia des de l'ultima volta que nos varem vore 

per moments no vaig dubtar que estava parlant d'ella i sense voler el meu cap me 

transportà a la primera volta que nos varem vore, una semana ans del 14 de març de 

2020, l'inici de la pandemia.  

Pareixia que feya mil anys i eixe dia com cada dia vaig eixir del treball al migdia per a 

dirigir-me a casa a dinar i descansar abans de reprendre de nou la jornada vespertina. 

Al passar per davant de la parada d'autobus la vaig vore per primera volta, estava 

d'esquenes a mi pero encara aixina cridà la meua atencio i quan la vaig alcançar va ser 

que vaig quedar enchisat.  

Devia de tindre per lo manco quinze anys menys que yo i una ment repleta de desijos i 

fantasies puix podia vore's en els seus grans ulls de color mel. El seu monyo color 

castany clar el portava arreplegat en gracia deixant que mija frangeta cobrira la mitat de 

la seua cara de pell clara i li deixava al descobert uns grans llavis rosats que li donaven 

un aire familiar a una famosa cantant de musica punk americana i aixo me tornava foll 

pero si algo recordare per a sempre es eixa extranya convinacio que li enchisava puix 

menjava doritos i coca cola mentres esperava l'autobus.  

Fon passant la semana i tractava de que es fixara en mi quan passava per davant d'ella, 

el primer dia una mirada furtada, al dia següent la mirada mes un somriure... i aixina 

aplegà el divendres. Mentres me dirigia a casa i acostant-me a la parada d'autobus vaig 

intentar agarrar valor per a dirigir-li la paraula. 

Quan me vaig donar conte ya estava alli i en alçar el cap la vaig vore, estava de peu i 

me mirava somrient... La vaig mirar als ulls i se'm va parar la respiracio. 

- ¡Hola! Me va dir entre mig d'un somriure i en eixos ulls tan grans que pareixien dos 

sols. 

- Hooo... ¡Hola! Me va eixir a mi despuix d'engancharme en la meua propia llengua 

pero no vaig ser capaç de parar-me davant d'ella i vaig passar de llarc maleint-me a mi i 

a la meua cobardia... ¿Cóm podia ser tan inutil? 

Vaig pensar que a la semana següent tindria una atra oportunitat i mentres tractava de 

preparar el meu discurs per ad ella es va decretar l'estat d'alarma. 

25 anys fa d'aquell ultim encontre i del seu dolç i calit "Hola" que despuix de tant no la 

he pogut oblidar. 

Fran Martinez, escrit en Normes d'El Puig 



 

¿Sabies que Valéncia és la superpotència mundial en 

el deport de pilota a mà? 

 
 

Si hi ha un deport en el que els valencians destaquem en gran manera és sense dubte en 

el de la pilota valenciana, també coneguda internacionalment com a pilota a mà.  La 

Selecció Valenciana és sempre la màxima favorita per a guanyar tots els tornejos 

oficials i el seu abultat palmarés és realment insuperable fins a la data. 

Cal aclarir que dins de la pilota a mà existixen diverses modalitats: Llargues -sense 

dubte la prova reina-, One Wall (frontó), Joc Internacional, pilota autòctona (que 

presenta variants locals depenent de la nació a on es dispute), Joc Europeu… Valéncia 

ha segut campeona en totes elles. 

 

Desglossar en est artícul tot el seu impressionant currículum resultaria absurt i quedaria 

desfasat en molt poc temps ya que la Selecció Valenciana engrossa el seu medaller en 

cada cita en la que participa. Pero no obstant no està de més destacar alguns dels punts 

àlgits del combinat de la nostra benamada pàtria. 

 

En 1993 la Selecció Valenciana va triumfar en l'única edició disputada del Torneig Cinc 

Nacions, que fon el predecessor immediat de l'Europeu de pilota, el qual va nàixer just 

un any despuix. A pesar de que Valéncia no va guanyar la primera edició del 

Campeonat d'Europa -va véncer França-, sí és la que més Europeus ha guanyat. 

Més aplanant encara ha segut el seu domini en la Copa del Món. La Selecció 

Valenciana no només és la que ha conseguit un major número de títuls; també va 

guanyar el primer Mundial (1996), i els cinc primers Mundials de llargues de forma 

consecutiva (1996, 1998, 2000, 2002, 2004), una fita jamai igualada fins a hui. 

 

Pel combinat nacional ha passat una autèntica constelació d'estreles: Genovés, Paquito, 

Enric Sarasol, Josep Mª Sarasol, Oltra, Pigat II, Cervera, Fredi, Puchol, Mesquita, Grau, 

Àlvar, Genovés II… Un autèntic Dream Team -equip d'ensomi- que fa les delícies dels 

aficionats ad este joc. 



 

Els valencians som a la pilota a mà lo que Brasil al fútbol o Estats Units al bàsquet. 

Som la gran superpotència d'este històric deport. Els millors del món. Aixina que, 

devem sentir-nos profundament orgullosos d'una Selecció que tantes voltes ha portat el 

nom del Regne de Valéncia a lo més alt.  

 

Josué Ferrer, és escritor, periodiste, professor i traductor.  I és professor de 

Llengua Valenciana per Lo Rat Penat 

 

 

 

Dénia en els anys 30 
 

Dénia en 13.063 habitants 

en l'any 1930, era la ciutat 

més poblada de la comarca 

de la Marina Alta, en 

73.463 habitants 

corresponents als 34 

pobles que la formaven, i 

era l'única població que 

superava els 10.000 

habitants en tota la 

comarca. 

 

L'evolució de la població 

va ser de 12.161 habitants 

en 1910 fins als 12.612 en 

1920, aplegant en un aument progressiu als 13.063 habitants en 1930, sifra que no es 

tornaria a conseguir fins a la década de 1960-1970. 

 

La sifra récort de 1930 es va conseguir pese a totes les calamitats de la seua economia, i 

tenint en conte l'emigració, ya que eren molts els que s'anaven cap a Alger a treballar, 

en unes condicions res agradables.  

 

En l'estiu de 1930, molts dels emigrants tornaren d'aquell país africà en la pesta. 

 

L'emigració cap a Alger era una corrent estacional, i com estimen alguns autors, com 

una vàlvula d'escape de la misèria, sense que la comarca perguera la seua mà d'obra en 

les époques que era necessària, i al mateix temps contribuïa decisivament a minvar els 

conflictes laborals i en conservar l'orde social establit. 

 

Per tant, els anys 30 són uns anys de crisis i de guerra, que tenen el seu reflex en la 

població per mig del seu moviment. Va ser el final del cultiu de la pansa i es canvia al 

de regadiu. 

Roc Chabàs Associació 

 

 



 

Comtat de Dénia 
 

 Fill de don Hernán Gutiérrez de 

Sandoval i donya Inés de Rojas, 

germana del célebre arquebisbe de 

Toledo, don Sancho de Rojas, 

Diego Gómez de Sandoval i 

Rojas, alvançat major de Castella, 

va rebre per part de Juan de 

Navarra, el comtat de Dénia com a 

reconeiximent i llealtat a la corona 

per la seua banda. 

 

La carrera política de don Diego 

Gómez de Sandoval i Rojas va 

presentar una vida lligada a la corona, les importants fites de la qual, varen marcar el 

devindre de la corona aragonesa. 

 

Per un costat destaquem la seua actuació dels príncips, fills de Fernando I d'Aragó, i 

majordom major i conseller despuix de l'infant don Juan. En 1425 va ser nomenat padrí 

de l'infant don Enrique, fill del rei de Castella. Per l'atre cal destacar, sense lloc a dubte, 

la seua actuació front a l'infant de Castella quan pretenia la successió d'Aragó. Diego 

Gómez de Sandoval i Rojas junt als aragonesos que li favorien, varen véncer en la 

batalla prop de Murviedro, fet que don Fernando reconeixeria en la donació de Lerma el 

8 de juliol de 1412. Poc despuix, ell mateixa va guanyar una atra important batalla 

contra els anglesos, defensors del comte de Urgel i competidor de don Fernando, fet que 

li va significar la donació per part de dona Juana la Saldanya. 

 

Obligat, puix, per la gratitut l'infant d'Aragó i rei de Navarra, va voler d'algun modo 

premiar la llealtat de don Diego Gómez de Sandoval, i li va heretar en regnes, fent-li 

donació de les viles de Dénia i Ayora i del lloc de Xàbia el 8 de març de 1431, en 

Lleida, davant del notari Antonio Noguera estant presents, ademés del rei de Navarra i 

de don Diego Gómez de Sandoval, el rei Alfons V d'Aragó, qui va aprovar i va 

confirmar esta donació. 

 

Les condicions en que es va donar el comtat de Dénia, no eren atres més que les que des 

de 1323 tenien al seu favor els infants d'Aragó, els seus senyors, l'últim dels quals era 

rei de Navarra. Cal anotar que el comtat de Dénia s'estenia a tot el seu terme general, en 

el qual el Comte tenia la jurisdicció suprema civil i criminal. 

 

Ademés, Diego Gómez de Sandoval i Rojas, va rebre també el dret d’acunyar moneda, 

posar almadraves, establir contribucions, nomenar justícia i eixercir tota jurisdicció civil 

i criminal. 

 

Roc Chabàs Associació 
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