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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.  

 

CINEMA SOL 
 

 

 

Este cine ocupava el solar de l'antic Cine Palau del Sol, entre el carrer Marqués de 

Campo i la plaça del Convent. És va inaugurar el 7 de juliol de 1951, baix la 

direcció de l'empresari Alfonso Guixot, en la proyecció de la película 

“AMBICIOSA” i va tancar les seues portes a finals de 1965. El Cinema Sol era un 

cine d'estiu, que despuix de ser construït i dirigit per l'arquitecte Miguel López, en 

maig de 1951 ya es varen estrenar algunes películes, pero la data programada per 

a la seua estrena oficial va ser el 7-7-1951, en el film “AMBICIOSA”. Disponia de 

mil localitats. En 1954 es va fer una menuda reforma i eixe mateix estiu es va 

iniciar la temporada en la película “EL PRESONER DE ZENDA” i en 

l'inauguració estelar de la seua nova pantalla PANORÀMICA. En setembre de 

1965 es va proyectar l'últim film i es varen tancar definitivament les seues portes.  

Ilustrador: Imàgens i texts del llibre: "Dénia, Ciutat de Cine". 



RACO NACIONALISTE 

Josep Cano Coloma, l’alcalde que salvà a la Mare de Deu 

Josep Cano Coloma (Valencia 1902-

1967) era advocat de professio. En les 

Corts de 1931 fon diputat pel Partit 

Republicà Radical i anteriorment havia 

segut regidor en Valencia, en el periodo 

març 1936-febrer 1937; i fon elegit 

alcalde de Valencia, a penes un any, com 

a representant d’Esquerra Republicana. 

En este curt periodo de temps foren quan 

succeiren els següents  fets: 

El 21 de juliol de 1936 una gentada, 

enfurida pel colp militar del 18 de juliol, 

s'estava reunint en la plaça de la Mare de 

Deu, i diversos exaltats llançaven 

arengues per a que entraren a la Basilica 

de la Mare de Deu i la cremaren. Havia 

un grup de guardies civils i alguns 

milicians que intentaven posar orde a 

aquells exaltats, eren molt pocs per a 

parar aquell viver de gent, i es llavors 

quan sorgi la figura de l'alcalde Cano 

Coloma. Este junt al rector de 

l'Universitat el Dr. Peset Aleixandre i l'arquitecte Francesc Xavier Goerlich, intentaren 

per tots els mijos evitar que se cremara la Basilica en la Mare de Deu dins; la catedral i 

els Sants Joans junt a unes atres iglesies que ya havien segut incendiades. 

A l'alcalde, segons el seu propi relat, li cridaren de l'ajuntament sobre les deu del mati 

per a informar-li de lo que estava succeint, rapidament des de l'emissora de Radio 

Valencia llançà un mensage als ciutadans i els demanà que guardaren la calma, que som 

una ciutat mediterranea i que aquells fets eren un descredit per a tots, i molt mes si se 

danyava a la Mare de Deu dels Desamparats. 

A les dotze li tornaren a avisar des de l'ajuntament que la gent estava a les portes de la 

basilica. Junt al Dr. Peset, al que trobà en un atre coche pel cami, aplegaren com 

pogueren a la plaça de la Mare de Deu i veren que de la Basilica eixia fum no molt 

intens, s'estaven cremant cadires. Els bombers que alli estaven no podien entrar junt a 

alguns membres de la guardia civil. L'orde de Cano Coloma es tallant als bombers: 

“tireu aigua en les manegues i a dins”, i estos junt als membres de la guardia civil 

buidaren la Basilica. 

  “Salvem a la Mare de Deu, apaguem el foc i deixem un piquet per a que ningu entre”. 

 



 

S’ha de fer constar que des de les primeres hores un grup de guardies civils a cavall 

comandats pel capità Uribarri, intentaven com podien que no se cremaren mes iglesies; 

pero eren pocs davant d’aquella colla d'exaltats. Una volta controlada la situacio ordenà 

al tinent Lluïs Sevilla que alçara acta de lo succeit i de les joyes de la Mare de Deu 

escampades per terra que havien arreplegat. Moltes de les joyes que portava la Mare de 

Deu havien desaparegut, inclus el chiquet havia segut espoliat junt en la ma de la Mare 

de Deu. 

Les joyes arreplegades es guardaren en caixes de purs i una volta arreplegades en l'acta 

foren donades a les sis de la vesprada al deca del Colege Notarial. 

Eixa mateixa nit, per orde de l'alcalde Cano Coloma, en la discrecio que se pogue, un 

grup de bombers carregaren a la Mare de Deu en un camio de repartiment i la 

traslladaren a l'ajuntament, a on sería ubicada en un fals mur baix del bust del rei En 

Jaume entre el Llibre del Consulat del Mar i la Senyera, a on quedà amagada lo que 

quedà de la guerra. 

 Passat un cert temps, deixat de ser alcalde i trobant-se 

en Barcelona fon detingut pel Servici d'Informacio 

Militar (SIM) de la Republica; se li acusava d'ajudar 

als sublevats, fon empresonat i abans de terminar la 

guerra civil fon lliberat. 

 Esta li durà molt poc, en terminar la guerra se trobava 

en Valencia i al poc temps fon detingut per l'eixercit 

de Franco, compareixent davant d’un tribunal de 

guerra i esta volta baix l'acusacio de “auxili a la 

rebelio”. La sentencia li fon comunicada el 28 de 

setembre de 1939, fon condenat a vint anys de preso, 

la pena la compli al principi en Valencia, 

posteriorment fon traslladat a Andalusia i passat un 

temps a Guipuzcoa d'a on se fugà en 1943. 

Decidi traslladar-se en secret a la seua ciutat, 

Valencia, a on s'amagà com a “talp” de guerra, d'esta 

manera vixque set anys. Estant amagat se li jujà 

novament, esta volta pel TERM, “Tribunal de 

Repressio a la Francmaçoneria i el Comunisme”. 

Cano Coloma havia pertanygut a la Lliga 

Francmaçonica de Valencia; el juï es declarà en 

suspens al no estar l'acusat present. 

En 1950 es decretà una amnistia parcial, estava set anys amagat i decidi presentar-se, 

pero el TERM reobri el cas per francmaço i esta volta la condena fon de dotze anys i un 

dia, de reclusio menor, ademes de cinc anys d'inhabilitacio de la seua professio 

d'advocat. Passats uns mesos se li alçà parcialment la pena d'inhabilitacio i se li permete 

que complira l'arrest en el seu domicili. 



 

 

Josep Cano Coloma i Vicent Peset Aleixandre foren dos homens valencians, 

republicans, que en valentia i exponent la seua integritat fisica, donaren la cara per a 

salvar de l'image de la Mare de Deu dels Desamparats de ser destruida per uns exaltats. 

Cano Coloma fon perseguit per les dos faccions i el Dr. Peset terminà sent fusilat pels 

vencedors, pero esta es una atra historia. 

 

Inauguracio de l'avinguda Mexic per l'alcalde Cano Coloma 

Imagens: Remenber Valencia, lapidasrotuladorasenvalencia.blogspot.com 

per J. Morales 

 



 

 

Darassanes en Dénia 

 

 

La construcció d'embarcacions apareixen de forma expressa en el sigle X en la fundació 

d'unes darassanes per Abderramán III. 

En el sigle XI esta activitat aplega a tindre un gran prestigi en tot el Mediterràneu 

occidental, especialment despuix de la construcció de “el Fortí”. 

Els calafats o fusters varen ocupar distints espais. Les darassanes àraps, la gola del 

Saladar, l'actual esplanada i la plaja del Raset, varen ser ubicacions utilisades per ad 

este fi. 

En l'actualitat les Darassanes Noguera és l'única indústria permanentment ubicada en la 

zona portuària a on subsistix esta activitat i dispon de dos varadors en capacitat de fins a 

400 Tm. 

Hui es construïxen esporàdicament embarcacions peixqueres de fusta de fins a 20 

metros d'eslora. 

Roc Chabàs Associació 

 

 

 

 



 

 

El Banc de Bilbao 
 

Est edifici del carrer Diana, antigament 

obert per darrere al carrer Cop, va 

nàixer en vocació bancària, i esta 

activitat és la que casi en exclusivitat 

s'ha portat a terme a lo llarc dels anys. 

Allí es constituïx, a finals del sigle 

XIX, la banca fundada per Juan Merle 

Carbonell, que quan va morir es 

cridaria Juan Merle Successors S.A.; 

esta banca deniera popularment 

coneguda com a Banca Merle, va ser 

absorbida el 10 de setembre de 1945 

pel Banc de Bilbao. 

 

El nou banc, que en aquells anys va 

començar la seua activitat en Dénia, va 

ser l'hereu dels locals i negocis de la 

Banca Merle, i integrà també alguns 

antics empleats com: l'apoderat José 

Gómez, Marcelino Cardona, 

l'ordenança Joaquín Caselles, àlies 

“Chimo de l'oli” i Francisco Martí, de 

Pedreguer, que va ser l'ultim director 

de la Merle i el primer del Banc de 

Bilbao.  

 

En la fotografia de l'any 1970, mostra el Banc de Bilbao en plena activitat en aquells 

anys en la sèu del carrer Diana. La plantilla estava formada per uns quaranta empleats, 

que encara tenien la jornada de treball partida, de 8 a 2 i de 3 a 5 de la vesprada.  

 

El director vivia damunt del banc, ya que tot l'edifici pertanyia a l'entitat bancària. 

Encara no havia començat l'era de l'informàtica i els treballs de contabilitat es feyen en 

gran part de cap, en llapis i paper, màquines d'escriure i una calculadora mecànica per 

als contes més llarcs. La primera màquina de contabilitat de la que va dispondre el banc 

va ser una “Burroughs” feta de ferro colat, era gran, pesada i molt escandalosa, 

s'utilisava per a les remeses de lletres. En l'any 1976 s'inauguren les noves instalacions 

del Banc de Bilbao en el carrer Marqués de Campo i en 1978 s'obri en este local la 

tenda d'electrodomèstics i gas Miguel Such, la que acabaria també traslladant-se. 

Actualment i seguint la tradició bancària el ocupa el Deutsche Bank. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 



 

L'assentament de les famílies estrangeres en Dénia 
 

 

 
 

Com a conseqüència directa de la revolució francesa es varen establir en Dénia moltes 

famílies d'este païs, varen portar les seues fòrmules culturals i apetències constructives i 

varen construir les seues viles. 

  

Pero els anglesos eren distints, principalment comerciants, solament necessitaven 

habitar durant l'época anual del comerç de la pansa, el restant de l'any tornaven a 

Anglaterra. 

  

Per la seua pròpia idiosincràsia, a penes varen construir mansions i difícilment es 

radicaven en Dénia. El proselitisme de l'Iglésia Evangèlica no va plantejar dificultat 

alguna en la cosmopolita societat deniense. 

 

El cementeri dels anglesos, independent del catòlic edificat en 1897, o el “Almagasén 

dels anglesos”, construït en 1909 segons proyecte redactat en Anglaterra, són fites 

sociològiques de la presència britànica. 

 

Els seus barcos aportaven diàriament productes “ultramarinos” desconeguts en Dénia, 

pero hi havia una unitat física i cultural patentada en el comerç. 

 

El port va ser l'intercanviador de maneres, idees alvançades i comportament. 

 

Roc Chabàs Associació  

 



L'orige iber del valencià 

 
 

Mongó en ignorar el valencià, Vidal escriu ‘Montgó’, tal com ha impost el IEC de 

Barcelona; pero el nostre orònim sempre es va documentar com ‘Mongó’, sense la –t- 

epentètica que el catalanisme introduïx per doquier. Vidal senyala orige prerromans 

iberovasc, emparentat en l'ètim de l'actual mendi-goi, ‘montanya alta’: 

 

“en la montanya de Mongó” (Beuter: Primera part història de Valéncia, 1538) 

 

“derivat del llatí Mons Iovis, donaria Mongó” (Diago, 1600) 

 

“Mongó significaria Mons Agón” (Escolano, 1608) 

 

“a pres en la montanya del Mongó” (Llib. Albará, 322, any 1622) 

 

“ermites en Mongó es troben” (Esteve, f. Pere: Storia del Sant Sepulcre, c. 1645) 

 

“En Dénia comencen les raïls del Mongó” (Cavanilles: Obs. 1797) 

 

En els sainets també figura el topònim prejaumi: 

 

“de Mongó vullc ser la dóna” (Barreda: La cara de Mongó, 1873) 

 

Hui està prohibit el valencià Mongó pel fascisme immersor. Només admet el català 

‘Montgó’. Als colaboracionistes no els importa que el propi Corominas reconeguera la 

grafia valenciana de l’orònim: 

 

“Els Collons del Mongó de Dénia” (Corominas: DECLLC, II, p. 834) 

 

En el terme de Sant Joan d'Alacant existix l'antic topònim ‘Mongomit’, ¿diminutiu de 

Mongó?: “Mongomit” (Toponímia rural de Sant Joan d‘Alacant, 1998, p. 30) 

 

Roc Chabàs Associació 



 

El Archivo, Revista de Ciències Històriques. 

Dénia, 1886 - Valéncia, 1892 
 

 
 

El 6 de maig de 1886, en Dénia, eixia a la llum el primer número de El Archivo. Era 

una revista semanal, de huit pàgines. Al final de l'any de publicació, es podia formar en 

els successius plecs un tom de 416 pàgines, dimensions que es varen mantindre 

invariables durant tota la vida de la publicació. Invariable va ser també el preu de la 

subscripció: huit pessetes anuals. 

 

Al principi de cada tom, Roc Chabàs, director de El Archivo, incloïa una introducció en 

la que donava conte de les seues intencions, dels canvis i de les dificultats que trobava 

per a traure avant la seua revista. Gràcies a la simpàtica franquea en que s'expressava el 

presbíter de Dénia podem seguir en certa facilitat els avatars de la publicació. 

 



En la seua primera aparició El Archivo portava el subtítul de Revista literària semanal. 

En l'introducció que figura en el primer número un animós Roc Chabàs expon les seues 

intencions. Per això l'introducció porta un explícit títul: El nostre programa. En maig de 

1886 el programa de El Archivo tenia tres llínees clarament definides: «Arreplegar 

l'història amagada en els nostres archius o en mans dels aficionats, donar a conéixer els 

descobriments moderns d'arqueologia i numismàtica i al mateix temps amenisar estos 

estudis en la flors de la lliteratura». 

 

Pero molt pronte es tira de vore que el bon En Roc és historiador davant tot i «les flors 

de la lliteratura» deixen de preocupar-li en seguida. Per això al poc temps d'iniciar-se la 

publicació, la revista va canviar de subtítul, passant este a ser Revista de Ciencias  

Históricas, denominació que va conservar fins a la seua desaparició. 

 

Concreta més Chabàs el seu interés 

històric: «en particular la zona que va 

formar l'antiga Contestania, en la part 

d'ací del Xúquer, en les províncies 

actuals de Valéncia i Alacant». Per a 

que no queden dubtes de les seues 

intencions proclama orgullós que 

«haurem fet un servici a les lletres i a 

la pàtria i els blasons que para esta 

conservem faran el nostre orgull». 

Este regionalisme de Chabàs és 

perceptible en molts dels seus artículs 

(és l'autor més prolífic de la revista) i 

en les intencions de la seua 

publicació. Ya que gran part de la 

revista es va a dedicar a la publicació 

de documents antics, Chabàs advertix 

que molts d'ells estan escrits en 

«llemosí, o siga, valencià antic». 

Proclama tallantment que «seria 

profanació el desfigurar-los» i per lo 

tant els reproduïx tal com varen ser 

arreplegats. Ademés del respecte al 

valencià antic açò tindria, en opinió 

de Chabàs, un atre efecte beneficiós: 

«formar una crestomatia del valencià, 

que podrà servir per a l'estudi de la seua gramàtica, treball tan descuidat fins a hui, que 

encara no s'ha començat a fer un mal compendi». 

 

No cap dubte que a Chabàs li preocupava el tema del valencià com es veu en la série 

d'artículs que va dedicar a l'ensenyança del castellà en les escoles del regne de Valéncia 

i en un atre sobre la castellanisació dels noms valencians dels pobles. Pero ademés 

escriu sobre múltiples temes: arqueologia, biografies de personages ilustres, economia 

(la collita del sucre), sant Vicent Ferrer, etc.  

 



El seu entusiasme conseguix omplir casi la mitat de les pàgines d'este primer tom. 

Despuix d'ell, el colaborador més important de la revista és Julián Ribera i Tarragó que 

s'incorpora al proyecte quan la revista aplega al seu nové número i que publica en el 

primer tom dèu artículs sobre història dels àraps valencians. El director de l'Acadèmia 

de l'Història, Fidel Fita i Colomer aporta uns artículs sobre les làpides romanes de 

Dénia. El restant de colaboradors se centren, bàsicament, en l'història en alguna 

polèmica com la que es desenrolla entre Francisco Danvila i José Martínez Aloy a 

propòsit d'un sepulcre conservat en el Museu de Valéncia, polèmica en la que no deixa 

d'intervindre Chabàs. Destaca també la reproducció d'una peça de Lope de Vega: 

Descripció de les festes que Dénia va oferir a Felip III. 

 

En eixe primer any de publicació, 

Chabàs va tindre dificultats per a 

completar la periodicitat semanal. 

Per això les cinquantadós  

entregues de la revista varen 

culminar en juny de 1887 en lo 

que este primer tom va tardar en 

realitat catorze mesos en 

completar-se. 

 

El primer número del tom II va 

aparéixer en juliol de 1887. 

Davant les dificultats que Chabàs 

havia tingut per a completar la 

periodicitat semanal, la revista es 

convertix en mensual, pero 

mantenint el número total de 

pàgines. Ya en este número 

Chabàs comença en lo que va a 

ser una constant en les 

introduccions dels volums: les 

apelacions als subscriptors per a 

que s'encarreguen de la 

propaganda de la revista, 

propaganda que Chabàs no podia 

acometre. També apareixen atres llamentacions que es repetiran en freqüència: les 

corruixes econòmiques. «Hem perdut en esta empresa capital i treball, pero sense 

constància no hi ha corona i determinats estem a portar-la avant, mentres nos siga 

materialment possible». 

 

Pero pel que fa als continguts la satisfacció del director és evident: saluda l'incorporació 

d'un nou colaborador, el arabiste Francisco Pons, es felicita per la cantitat de documents 

reproduïts, i proclama que el moviment que la revista ha iniciat d'investigació de 

l'història valenciana, «va en aument i com no desistirem en promoure-lo, creixerà, Deu 

per mig de, més i més, sense ser possible vore el seu terme». 

 

 



Pel que fa a continguts seguix sent Roc Chabàs el principal mantenedor de la revista, 

pero les abundants colaboracions de Julián Ribera i Tarragó fan que siguen molt 

freqüents en este número els estudis aràbics. Chabàs comença en lo que va a ser una 

preocupació recurrent en el seu artículs: l'impugnació de les cròniques, dels «falsos 

cronicons», com ell els crida i dels autors que en ells es basen. Això li porta a una 

polèmica en Pascual Sanz i Forés que defén al Pare Diago, un dels autors criticats per 

Chabàs. Per lo demés encara coeja la polèmica del tom anterior sobre el sepulcre cristià 

del museu de Valéncia i artícul sobre el tema dels mateixos contendents: José Martínez 

Aloy i Francisco Danvila. 

 

El tom tres de la revista té les mateixes 

dimensions que els anteriors, pero tarda 

molt més en publicar-se: 18 mesos. 

Chabàs, buscant la manera de millorar la 

situació econòmica de la revista havia 

aplegat a la conclusió de que començar la 

publicació de cada tom en juliol 

perjudicava la venda. Per això diferix la 

publicació de les successives entregues 

del tom tercer de manera que el tom 

comença en juliol de 1888 i acaba en 

decembre de 1889. Seguix demanant 

l'ajuda dels subscriptors per a la 

realisació de la propaganda i per a 

conseguir la major difusió possible. 

 

Pel que fa als artículs d'este tom hi ha 

una declarada intenció d'anar més allà de 

l'història local: «Recolsats casi 

exclusivament per la nostra ciutat que 

tants recorts de l'antiguetat tanca, natural 

era que a ella dedicàrem molts dels 

estudis del tom primer, en just agraïment. 

El círcul es va eixamplar en publicar el 

segon tom i els estudis es varen 

generalisar més, es va dilatar el seu 

horisó i varen estendre les nostres relacions lliteràries. Sent ara un atre el punt de respal 

una atra serà l'òrbita en la que gire el tom tercer de El Archivo». Ignorem com era el 

punt de respal al que es referia Chabàs, pero potser s'estiguera ya gestant el trasllat de la 

revista, i del propi Chabàs, de Dénia a Valéncia. 

 

En el tom tercer comença a aparéixer una secció de Relacions. Tal com explica el 

recolector d'estes relacions, J. E. Serrano i Morales, es tracten de plecs solts que 

aborden temes de l'actualitat del moment i que varen vore la llum en diverses époques i 

anys. Se centra, al principi, El Archivo, en un autor d'estes relacions: 

 

 

 



Andrés d'Almansa i Mendoza o Andrés de Mendoza, del que reconeix l'editor que a 

penes es tenen notícies fidedignes. 

 

És cridanera la desaparició de Julián Ribera i Tarragó que tant havia colaborat en els 

dos números anteriors i la disminució d'estudis aràbics (Francisco Pons només publica 

un artícul). 

 

En el tom IV, últim que es va a 

publicar en Dénia nos trobem en 

un Chabàs al temps joyós i 

preocupat. Per una part satisfet en 

l'èxit de la revista i dispost a nous 

perfeccionaments de la mateixa: 

Paper de major calitat, impressió 

(per primera volta en la revista) de 

gravats, caixes per a grec, hebreu i 

àrap... Pero al temps es mantenen 

les queixes econòmiques: «No 

hem cuidat prou de la vida 

econòmica; encara saldem en 

dèficit els contes de la revista». 

 

Proseguix l'obertura de El Archivo 

cap a nous temes i és cridanera 

l'incorporació d'historiadors de 

prestigi com és el cas d’Aureliano 

Fernández Guerra. Crida 

poderosament l'atenció la 

presència d'un artícul del gran 

escritor peruà Ricardo Palma: «El 

sistema decimal dels antics 

peruans» que en principi poc té 

que vore en els objectius que 

Chabàs es marcava per a la revista en el principi del tom primer. També és una novetat 

l'aparició de temes de l'història de Mallorca, gràcies als artículs del mege i historiador 

mallorquí, Enrique Fajarnés i Tur. 

 

El tom quint, el primer valencià, constituïx un autèntic tour de force per part de Chabàs. 

Segons declara ell mateixa, el seu trasllat a Valéncia li ha impedit publicar la revista 

durant els primers sis mesos, per lo tant, declara en el primer número de la revista del 

tom cinc, de juliol de 1891, que va a publicar les 416 pàgines en els sis mesos que 

queden de l'any. Ho va conseguir, pero l'esforç del animós director va deure ser 

ímprobo. El trasllat a Valéncia sembla haver donat energies a Chabàs. Es mostra 

encantat en la seua tasca que califica de «molt patriòtica» i afirma que «si en Dénia 

realisàvem un impossible, en Valéncia nos aprofitarem dels majors elements que tenim 

a mà per a conseguir que la nostra revista ocupe un lloc d'honor entre les de la seua 

classe». 

 



La temàtica se va ampliant i cada volta apareixen més artículs que van més allà de les 

fronteres de Valéncia. Historiadors ilustres com José Ramón Mélida, que escriu sobre 

Saragossa o Francisco Javier Simonet que publica sobre Màlaga i Granada. Pero segons 

declara Chabàs en el pròlec l'interés primordial de la revista va a ser l'història de 

Valéncia, una història regional que cada volta interessarà més a Chabàs i que aplegarà a 

provocar el tancament de la revista. Mentrestant els artículs de Francisco Vilanova, o 

Francisco Fernández i González donen fe d'este interés. 

 

En el tom sis, publicat a lo llarc de 1892. 

Chabàs explica en claritat les corruixes 

econòmiques de la revista: 194 

subscriptors a huit pessetes anuals 

suponen uns ingressos de 1152 pessetes. 

El director deu posar prop de 800. No 

cap dubte de que en eixos anys es 

tractava d'una inversió considerable i que 

l'aguant del director s'estava agotant. Més 

encara quan Chabàs reconeix sense 

emboç algun, que de les 194 

subscripcions, només ha conseguit cobrar 

78. Insistix el director en que la falta de subscriptors és el principal escull de la revista. 

 

En llínea en lo indicat en el tom 6, comença el tom 7. «Hem publicat sis toms d'esta 

revista i comencem el sèptim: la nostra constància està provada». La constància ya 

havia aparegut més d'una volta en les manifestacions anteriors de Chabàs  terme que 

potser estava originat per alguna acusació que havia ferit en lo viu al presbíter de Dénia. 

 

Pero a partir d'ahí tot olora a despedida: la publicació d'un índex dels diferents toms i 

l'advertència expressa de Chabàs de que s'estava plantejant deixar la revista per a 

dedicar-se a la redacció d'una història de Valéncia. A este respecte, conclou: «res 

prometem, ni fem més que aventurar una idea [...] Si nos decidim per ella, completarem 

El Archivo en la forma indicada i cabria a este la glòria d'haver donat peu a una 

empresa noble i honrosa per a la nostra pàtria». 

 

L'apelació a la pàtria que fa Chabàs en l'últim número de El Archivo, nos porta a un 

punt important per a un examen de la revista: la base ideològica en que se sustenta. Esta 

base està àmplia i clarament exposta en un artícul del director de El Archivo: «El nostre 

Regionalisme». L'artícul apareix en el tom 3 de la revista i és una resposta a un artícul 

aparegut en un diari catalaniste: La Renaixença. 

 

Tota esta polèmica s'origina per un discurs de Chabàs. El presbíter de Dénia havia segut 

invitat pel grup Lo Rat-Penat, per a ser el mantenedor d'uns jocs florals en llengua 

valenciana. Chabàs havia acceptat gustós l'invitació i havia pronunciat un discurs en 

valencià, que com ell mateixa reconeixia, era la llengua parlada en la seua Dénia i per 

tant era la seua llengua materna.  

 

 

 



En els jocs florals de Lo Rat-Penat i en el discurs de Chabàs, el periodiste de La 

Renaixença saludava en alegria l'aparició d'un incipient nacionalisme valencià que 

seguiria en breu les chafades del català i assumiria les seues reivindicacions. Escrupulós 

historiador i documentalista com era Chabàs, inclou en el seu artícul, tant el discurs dels 

jocs florals com l'artícul del periodiste català. 

 

Establides puix les bases de la polèmica, 

Chabàs desenrolla el seu ideari històric, 

llingüístic i polític, ideari que califica com 

compartit pels colaboradors de El Archivo i 

que més avant va desenrollar encara més en 

un artícul escrit en valencià: «Lo moviment 

lliterari, artistich i arqueologich a Valéncia 

en 1889», que va vore la llum en el tom 4. 

 

Comença Chabàs en un encés respal a la 

llengua valenciana, i torna a expondre una 

idea que ya havia aparegut en el primer tom 

de la seua revista: la conveniència de 

l'ensenyança de les primeres lletres en la 

llengua autòctona del païs: «Tenim la 

convicció de que el número dels que en el Regne de Valéncia, saben llegir i escriure, 

aumentaria notablement si en les poblacions rurals s'ensenyara a llegir i escriure en 

valencià a l'hora que en castellà». 

 

En el tema polític llamenta l'absolutisme de Felip V que va significar en Valéncia una 

enorme reculada sobre les seues costums, llibertats regionals i idioma. Pero afirma 

tallantment que no vol resucitar a cap mort, ni llamenta l'unitat nacional: considera 

providencial l'unió de Castella i Aragó per a formar el Regne d'Espanya. 

 

Reprova en energia lo que ell crida regionalisme cismàtic: «No som regionalistes en el 

sentit que donen al terme els diaris catalanistes, puix el nostre regionalisme no aplega al 

terreny de lo polític». 

 

Un regionalisme sentimental, llingüístic i històric. Una atenció especial per la llengua i 

la cultura valenciana: eixes són les intencions de Chabàs i de El Archivo, que intenta 

desenrollar a lo llarc dels sèt anys de duració de la seua revista. 

 

Al final d'eixos sèt anys En Roc Chabàs i Llorens podia sentir-se orgullós del seu 

treball. El nivell que una revista ideada per un particular i llançada des de Dénia havia 

alcançat no tenia res que envejar al d'atres publicacions en bases econòmiques, 

acadèmiques i institucionals molt més fermes. Si a la volta d'eixos anys Chabàs va 

haver de deixar la seua obra, esta queda com a testimoni del seu entusiasme i de la seua 

capacitat. 

 

Borja Rodríguez Gutiérrez 

 

 



Santíssima Trinitat 

 

 
 

Les festes en honor a la Santíssima Trinitat en Dénia tenen com a protagonistes als 

veïns del carrer que porta el seu nom en el barri de les Roques, encarregats de la 

programació festiva i dels actes al voltant de l'image. 

Història 

Segons explica l'ilustre denier Vicent Balaguer en el llibre de festes de l'any 2016, el 

carrer Santíssima Trinitat de Dénia data de finals del s.XIX. Al voltant de l'any 1908 

contava ya en 28 vivendes ocupades per famílies denieres d'orige treballador. 

Sobre l'història de la festa en Dénia, Balaguer fa referència a una història arreplegada fa 

anys per Roberto Roselló Ribes de boca de Josefa Far Català que feya referència a lo 

escoltat de la seua yaya, Vicenta Pont. La senyora Pont, molt devota de la Santíssima 

Trinitat, es va encomanar ad ella en caure malalta. La curació va ser tan ràpida que 

Vicenta, a modo d'agraïment, va adquirir una litografia de la Trinitat. 

En el temps va conseguir aforrar els suficients diners per a comprar una talla i, segons 

conta la tradició, es va dirigir a l'historiador denier Roc Chabàs, que en aquell moment 

era canonge de la catedral de Valéncia, per a que li portara des d'allí una image de la 

Santíssima Trinitat. 

Roc Chabàs va complir el seu encàrrec i des d'eixe moment se celebra en el Convent de 

les Agustines una missa i un conjunt d'actes festius.   



Programació festiva 

Actualment la programació festiva s'estén durant tres dies i la seua organisació corre a 

càrrec de la Comissió de Festes de la Santíssima Trinitat, formada per veïns i amics. 

Durant estos tres dies se succeïxen els actes lúdics i religiosos. Es programen sopars i 

verbena en el carrer, i el dumenge se celebra la missa en honor a la Santíssima Trinitat. 

De matí s'arreplega l'image de la casa on ha estat custodiada tot un any, ya que 

s'establix una tanda rotativa entre veïns, i a continuació la traslladen al Convent de les 

Agustines, on es realisa una missa en el seu honor i es repartix pa beneït. Despuix de la 

missa, l'image retorna en processó al carrer i es canten els tradicionals gojos a la 

Santíssima Trinitat. 

Dansà grotesca 

D'entre tots els actes programats per la Comissió de Festes destaca la Dansà Grotesca 

que se celebra l'últim dia per la vesprada. Els veïns i veïnes visten els seus disfrassos 

més extravagants i ballen al són de la dolçaina i el tabalet pel carrer, mentres van eixint 

de les cases i sorprenent als assistents en les seues curioses vestimentes. 

En finalisar es realisa una entrega de premis entre els participants gràcies a la 

colaboració d'empreses del barri. 

Dénia.com 21 de abril de 2016  

Celia Marín 

 
 

Roc Chabàs Associació 
 

 



Com es va salvar el cos del Venerable Fr. 

Pere Esteve en l'any 1936 

  
¡Quin certa és aquella frase que diu que Deu escriu recte en renglons torçuts! ¡Cuán 

llunt del meu pensament estava l'idea el dia en el que se'm va obligar a practicar una 

operació en el cos del Pare Pere, que en aquells moments vaig creure que seria una 

profanació, que yo era l'instrument senyalat pel dit de Deu per a conseguir la 

conservació del mencionat cos, salvant-lo de la destrucció o de l'incendi que en fúria 

satànica atacava en aquells temps lo més sant i més gloriós de la nostra Espanya! Pero 

aixina va ser la realitat i vullc aprofitar esta oportunitat del tercer centenari de la seua 

mort per a donar a conéixer lo ocorregut i en això contribuir en la meua modesta 

colaboració a la divulgació d'uns fets que estime importants per a l'identificació de les 

venerables despulles i història dels mateixos. 

 

En un dels dies immediats al 18 de juliol de 1936 se'm varen presentar en la Clínica 

Municipal de Dénia, sita en la planta baixa de l'ajuntament, uns individus dels que 

s'estaven dedicant en l'iglésia parroquial de l'Assunció a l'inconcebible, sacrílega i 

horrorosa llabor de destruir totes les imàgens i altars de la mateixa, dient-me que en 

aplegar a la sepultura de Fr. Pere Esteve havien fet un alt en el seu sacrílec treball per 

haver acordat que si realment era el Pare Pere el que estava allí enterrat volien 

respectar-lo i traslladar el seu cos al Cementeri Municipal, i en cas contrari incendiar-lo 

com les restants imàgens (lo que demostra el respecte i la veneració que sempre ha gojat 

el nostre Venerable entre els deniers, fins i tot els més desalmats i fugitiu), i que per a 

resoldre els seus dubtes venien en busca d'un mege que poguera informar-los en certea 

sobre el cas. 

 



En sentir semblants manifestacions el meu cos es va cobrir d'una suor freda, vaig 

quedar estupefacte pensant en l'operació que se m'obligava practicar i que yo estimava 

una horrorosa atrocitat i profanació d'unes relíquies per mi tan venerades tota la meua 

vida, pero davant el perill que es corria en aquells moments en el cas de desobedir les 

órdens emanades d'aquella gent, com un autómata vaig prendre de la vitrina de 

l'instrumental unes pinces, un bisturí i unes tisores i em vaig dirigir a l'ajuntament, on 

havia segut traslladat el cos per mi tan recordat, ya que en vàries ocasions, com tots els 

deniers, havia tingut ocasió de venerar-lo, ficat en la seua caixa que descansava sobre 

dos banquets i vaig començar a practicar la següent operació: en les tisores vaig fer un 

tall entre la falange i el metacarpi del quint dit del peu esquerre, deixant l'os al 

descobert i en el mànec del bisturí li vaig ser colpejant per a que s’aperceberen els 

presents de que era os i no una atra matèria; despuix en les pinces vaig anar dissecant la 

pell demostrant que no es trencava, i per lo tant, no era cartó, sino pell. 

En acabar esta intervenció, que em va semblar la més difícil, delicada i llarga de les 

efectuades en tota la meua vida professional, a pesar de la seua senzillea i brevetat, em 

vaig tornar als presents i els vaig dir: «No puc assegurar a quina persona va 

correspondre este cos, pero lo que sí estic dispost a defendre en tot moment és que este 

cos ha vixcut fa molts anys, a pesar del perfecte estat en que es troba.» 

Conseqüència de tot això va ser el que el cos del Pare Pere va ser enterrat en una caseta 

del Cementeri Municipal, en el que va permanéixer durant tots els anys de dominació 

marxista, sent traslladat de nou a la referida parròquia i instalat en la caseta de la paret 

del costat de l’Evangeli del seu altar major, a on es conserva en l'actualitat. 

Roc Chabàs Associació 

 

 



 

Quan passà l'últim tren 

 

Dénia 1884. Poc abans de les huit de la vesprada, entrava en l'estació de Dénia la 

locomotora BLACK HAWTHORN número dos en el comboi correu procedent de 

Valéncia. No s'esperaven més trens la nit del 27 de decembre de 1884. La llínea era 

nova, a penes cap a cinc mesos que s'havia inaugurat. El jove Juan Rodrigo se sentia 

afortunat per ser el primer cap d'estació del seu poble. Aquell dia, despuix de deixar en 

un lloc segur el correu, pren les últimes disposicions i es retira a la casa familiar. No 

aplegaria mai. Juan Rodrigo Puig tenia 24 anys i l'empresa de la llínea de Carcaixent-

Dénia havia confiat en ell per a fer-lo responsable de la primera estació ferroviària que 

s'obria en la ciutat. Era el major de cinc germans i l'únic varó. El seu pare Miguel 

Rodrigo Senti, eixercia com calafat, i la mare Antonia Puig Devesa, procedia d'una 

coneguda família marinera. Vivien tots en la casa familiar del carrer Diana, molt prop 

de la màquina de Riera i de les vies d’accessos a l'estació. Durant els primers mesos, la 

faena no havia segut massa pesada, res més circulaven tres trens diaris: un eixia de 

Gandia a les 8’50 i aplegava a Dénia a les 10’14 hores. Rodrigo res més tenia que donar 

una eixida, la del tren de Dénia que a les 11’50 anava cap a Gandia i Carcaixent. La 

jornada la tancava en l'arribada del tren correu, que tenia orige en Valéncia a les 14’26 i 

que en els horaris tenia marcada l'arribada a les 19’40 de la vesprada. 



Durant les últimes semanes havia segut impossible complir l'horari. Una tempestat a 

finals d'octubre s'havia portat per davant el pont provisional sobre el riu Serpis, en 

Gandia. Durant uns dies es va interrompre la circulació dels trens, fins que es va fer una 

passarela per a que la gent travessara d'un costat a l'atre del riu per a canviar de tren. 

L'operació retardava inevitablement el temps previst per al trayecte i sempre aplegava el 

correu despuix de les huit de la vesprada. El jove Rodrigo lluïa orgullós l'uniforme de 

pantalons negres, sahariana grisa de coll llarc i ampli, creuat sobre el pit en botons 

dorats, camisa blanca i corbata negra; gorra de plat gris, en una tonalitat obscura i visera 

negra de charol, en la papada groga i l'entorchat que li distinguia del restant com a cap 

d'estació. Li havien donat més faena tots els conflictes indirectes que la cobertura 

estricta de les funcions que tenia encarregades. 

Recordava com en el més d'agost es varen impondre dures condicions de control 

higiènic per un brot epidèmic de còlera que s'estenia pels pobles de Valéncia. La 

quarantena es passava a Oliva, encara que en aplegar a Dénia cada vagó tenia que ser 

desinfectat i els passagers i els equipages eren somesos a un molest procés de 

fumigació. No complir exactament aquelles normes li havia causat el primer mal de cap 

del flamant càrrec i havia significat per a l'empresa una sanció de 25 pessetes. Tampoc 

es trea del cap el cadàver de l'home que havien trobat el 12 de decembre totalment 

destrossat en mig de les vies, en el tram que va de Verger a l'abaixador del Palmar. 

Aquell dissabte 27 de decembre no havia tingut res especial. En el correu entregat al 

funcionari de tanda i la recaptació del dia ben guardada, Juan Rodrigo passa la clau en 

el pany de la seua oficina i es despedix dels dos carabiners i del vigilant de consum que 

feyen la guàrdia nocturna. Són poc més de les huit i el jove s'adinsa en l'obscur 

descampat que hi havia entre l'estació i el carrer Diana. No és un trayecte massa llarc i 

ho travessa com cada dia, caminant sobre la vora de la via en un farolet d'oli en la mà. 

La nit era fresca i s'elrigava en una capa. “Pare algú es queixa fòra”, una de les 

germanes de Juan sent un gemec lluntà. Miguel Rodrigo s'inquieta. És l'hora de 

l'arribada del seu fill i les planyences procedixen de la seua ruta habitual. Abandona la 

casa precipitadament i corre a la desesperada. Pot vore una figura fugint en l'obscuritat. 

En terra cobert de sanc, jau el cos del seu fill. Encara li queda vida. L'home demana 

ajuda. Darrere apleguen dos germanes, Candelaria de 23 anys i Águeda de 19, són 

testics de l'últim sospir de Juan. 

En la porta de la casa s'han quedat en la mare les dos menudes, Josefa de 15 anys i 

Clotilde de 9. No quedaven ni cinquanta passos per a aplegar a casa quan algun o alguns 

desconeguts li havien tallat el pas. Si va haver paraules no se sap. Tampoc han aplegat 

fins als nostres dies les raons d'un atac que tots varen calificar de bàrbar. Juan Rodrigo 

rebia 47 punyalades repartides entre el pit i el coll. No va morir en l'acte, li varen 

quedar forces per a queixar-se i cridar. Diuen que va ser gavinetejat a poc a poc, durant 

20 minuts. Una tortura que poguera tindre com a objectiu traure-li alguna informació. 

En els veïns alertats pel pare i les germanes, es presenta també la Guàrdia Civil. 

Busquen al mege Augusto Gómez Porta, que certifica la mort del desgraciat jove i que, 

en un primer reconeiximent, considera que a lo manco 20 de les punyalades eren 

necessàriament mortals.  



Al costat del cadàver, els civils troben una manta tacada de sanc. L'ha perdut l'agressor. 

Els guàrdies recorren l'entorn de l'estació. Dos agents apleguen a donar l'alt a un home 

que intenta amagar-se entre les ombres. Corre i fuig. 

Uns atres parlen en els que s'havien quedat de guàrdia. En poques hores tenen en el 

quarter el sobrestant de l'estació, un home cridat Juan Mestre, que nega ser el propietari 

de la manta trobada al costat del cadàver.  

El juge ordena l'encarcerament i l'incomunicació del detingut. El dilluns 29 de 

decembre, tot el poble commocionat per la notícia, pren part del corteig fúnebre que, 

carrer Diana dalt, acompanya al fèretre del jove assessinat. Hi ha una presència massiva 

de mariners, el món originari de la família Rodrigo. No falten els poderosos 

comerciants locals de la pansa, els alts funcionaris i els jornalers del camp. El dolor és 

immens. 

Les cròniques identifiquen aquella unànim presència en la manifestació de la pena i la 

tristor de la població sincera, pero també en una expressió igualment general de protesta 

contra la delinqüència i el crim. Els presents especulen sobre les causes de la seua mort 

i se senten veus crítiques en les condicions de seguritat. Com ha segut possible una 

agressió tan brutal en una hora prudent, en un lloc tan concorregut i vital per als 

interessos de Dénia.  

Com és possible que l'assessí poguera estar 20 minuts maltractant a la seua victima i 

que els crits demanant socors no obtingueren la defensa i l'ajuda que necessitava. En les 

conversacions també se sentia el nom de l'assessí, a qui la Guàrdia Civil havia conseguit 

identificar: Leandro Crespo Mores. 

Roc Chabas Associació 

 



 

El canvi de nom dels carrers en Dénia 

 
  

El canvi de nom en els carrers de Dénia en relació als sants, es va fer a poc a poc, 

despuix de ser proclamada la República. 

En juliol de 1932, l'alcalde, José Calafat, propon algun d'estos canvis per a expressar la 

gratitut i el reconeiximent de Dénia, als que per les seues especials condicions i 

patriotisme varen contribuir a la seua prosperitat i com a recort a la població. 

Es propon diferents canvis, entre els quals es trobaven els noms següents en connotació 

religiosa: el carrer Loreto, canvia el seu nom pel de carrer Jaca, Sant Josep, per Pintor 

Llorens Cervera i Sant Joan, per Historiador Palau. 

En 1938 encara quedaven molts carrers en el nom de sants i per això la federació local 

de Sindicats Units, propon canviar els noms següents: Santíssima Trinitat per Aida de la 

Font, San Vicent per Salvador Seguí, i fins i tot la de San Josep per José Nakens, San 

Francisco per Juanita Rico, San Antoni per Fermín Salvochea.  

Fins i tot Jesús Pobre durant la guerra canvia el seu nom pel de Mongòlia. Molt d'estos 

noms varen tornar a ser els d’abans en la caiguda de la República. 

Roc Chabàs Associació 

 

 



 

Descripció de Dénia en l'any 1786 

 “A les faldes de l'enaltit mont 

Mongó, esta la ciutat de Dénia. 

Dianium o Hemeroscopio, cap del 

Marquesat del seu nom, en la vora 

del Mediterràneu, a una llegua de la 

veta Martin, cridat pels antics 

Promontori Ferrario, cercada de 

murs i un fort castell, en vistes 

espacioses que descobrix llargament 

la seua costa, als dèu i sis graus i 

cinquanta i cuatre minuts de 

llongitut, i trenta i nou graus i un minut de latitut. 

És esta ciutat Cap de la Governació del seu nom, manada per un Governador Militar i 

Polític, Tinent de Rei, Sargent Major, i alcança la seua jurisdicció setanta y tres 

poblacions. 

Hi ha en elles tretze mil doscents noranta i huit veïns, comprés cinccents i quatre que té 

Dénia. En molts Cavallers i Noblea, en una iglésia parroquial dedicada a Sant Roc i a la 

nostra Senyora del Patrocini, en un retor. Hi ha un convent de Franciscans Observants, i 

un atre de Monges Agustines descalces, cinc ermites, tres Tribunals, una Presó, Mercat 

els Dijous i bones passejades.  

Té dos portes una cridada de Terra, i l'atra de la Mar, una plaça, sis carrers principals, i 

diverses carrerons gens nets. Hi ha molts pous d'aigua dolça de la que beuen els seus 

veïns.   

Els sants Patrons d'esta ciutat, són la nostra Senyora de l'Assunció, Sant Sebastià i Sant 

Roc i en l'iglésia parroquial es venera el cos de Sant Teodor màrtir. En l'arraval de la 

Mar hi ha un oratori, on se celebra la Missa els dies festius, per a les gents de la Mar. 

Tota la jurisdicció d'esta ciutat, esta plena d'oliveres, armelers, moreres, garrofers, 

vinyes, pita i tota espècie d'arbres frutals, i és fertilíssima en tota classe de grans, va 

vendre, seda, oli, armeles, avellanes, hortalices i frutes.  

El seu mont està poblat d’arbres propis per a fustejar i carbó, com també d'excelent 

pastures per a la manutenció de la cria de raberes de tota espècie que hi ha en les seues 

alqueries. Hi ha també moltes colmenes, i caça major i menor, i la mar i el riu la 

proveïxen de peixca. 
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