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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.  

 

 

 
 

 

 



 

Rosa dels vents 
 

En valencià com en qualsevol llengua que haja navegat per les copioses aigües del 

Mediterràneu, cada vent (en el sentit de dirección) rep històricament un nom. Ací 

mostrarem aquells noms en els que són més coneguts, si be s’ha de recordar que un 

mateix vent pot ser conegut en un atre nom pel nostre territori llingüístic. 

 

 
 

Significat dels noms: 

 

• Tramontana: del llatí transmontana: de l’atre costat de les montanyes. 

 

• Gregal: del llatí graegälis, de Grècia. Vent procedent del nordest. 

 

• Llevant: del llatí levante, que s’alça. Est, punt cardinal per a on ix el Sol. 

 

• Xaloc: de l’àrap šalōk. Vent del surest. 

 

• Migjorn: Del llatí vulgar mĕdĭo diŭrno, migdia. Vent del sur. 

 

• Llegeig: Llebeig: del mossàrap labáč, i este del baix grec libíči, provinent de Líbia. 

Vent que bufa del suroest. 

 

• Garbí: Garbí: de l’àrap ġarbī, ponent. Nom que rep un vent provinent del suroest.  

 



 

• Ponent: Ponent: del llatí ponĕnte, sōle, que es pon. Punt cardinal de l’horisó per a on 

se pon el Sol. 

• Mestral: del llatí magistrāle, magistral. Vent del noroest. 

Refrans: 

• «Quan la tramontana s'emborrasca i la Murta fa gorro, llauro, vés-te a casa, pica espart 

i fes cordell» (Alzira, Ribera Alta). 

• «Si és gregal i brusca dura, peixcada segura» (Mallorca). 

• «El llevant porta l'aigua per davant» (Tortosa, Baix Ebre). 

• «Xaloc, tanca la porta i fes bon fòc» (Alcoy, Alcoyà). 

• «Migjorn brut i tramontana neta, preste tindrem Aigueta» (Menorca). 

• «Garbí en hivern, boca d'infern» (Vinaròs, Baix Maestrat). 

• «Llebeig, aigua veig» (Mallorca). 

• «Vent de ponent, posat el sol, post el vent» (La Garriga, Vallès Oriental). 

• "Deu nos guarde de tot mal i de racha de mestral» (Altea, Marina Baixa). 

Esta és una adaptació d'un artícul publicat en la web d'Ismael Fuster cridat Rosa dels 

Vents. 

 Roc Chabàs Associació 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 
 

 
 

Decembre 1993. 

Carrer Santíssima Trinitat. Actualment deus resar-li dèu parenostres i cinc avemaries 

per a trobar aparcament.  

 Juan Vallalta “Gatho” 



 

 

 

L'Ajuntament de Dénia 

 

 

 
HISTÒRIA. Encara que el seu orige és migeval (s. XVI), lo que hui veem és el resultat 

d'una profunda reforma de principis del s. XIX i d'unes atres remodelacions que varen 

tindre lloc entre 1873 i 1900, encara que la més cridanera va ser la construcció del 

menut campanar de pedra calcàrea que corona l'edifici i emmarca el rellonge. 

 

D'INTERÉS. 

 

Crida l'atenció la frontera principal, armada en blocs de pedra tosca. 

 

De les tres plantes, trobem en el 1er nivell sis arcades de mig punt en robusts pilars com 

a soport. Resulta rellevant l'inscripció d'época romana incrustada enmig de la frontera 

principal, aixina com una atra inscripció situada en la part de l'edifici que dona al carrer 

Hospital, abdós pertanyents al fòrum de Dianium, aixina com els dos pedestals romans 

d'accés a dit carrer. 

 Roc Chabàs Associació 

 

 

 

 



 

Una miqueta de Dénia 

 

 
 

Tots els dies en Dénia aplegava un tren del que s’escampaven sobre la ciutat persones 

en busca d'un milacre, el que moltes voltes trobaven als afamats oftalmòlecs, ya fins i 

tot fòra d'Espanya, els doctors Buigues i Lattur. 

 

Una atra cosa deliciosa al paladar és la paella, maravellosa a la vista, un plat suculent 

ple de colors i sabors que nos desperta la gana i el desig mediterràneu de viure, pero 

davant de tot és el plat valencià i universal de la cordialitat, que quan es menja, en 

l'imaginació apareixen les barraques, les hortes, les bandes de música i la mar blava. 

 

Perque en entrar en el Marquesat de Dénia, es poden vore els armelers, els seus horts de 

tarongers i les palmeres que li afigen un toc tropical, també nos fa pensar en la pansa i 

es fa precís llevar-se el capell davant l'esplèndit mont Mongó. 

 

En Dénia tenim el clima més suau, la llum més radiant, en si és també tenim un 

monument al clima que no és solament per la bonança de la seua temperatura, és també 

per la seua llum i el seu cel blau, sense núvols o en els justets, que pot ser perque una 

cadena de montanyes la resguarden dels vents frets. 

 

Dénia be val una menció i, visitar-la, sino pots viure en ella com tots els afortunats que 

tenim eixe privilegi. 

 Roc Chabàs Associació 

 



Blaver, ¿nom sense orige? 

Fa molts anys, a principis d’abril de 1939, acabava en Espanya un dels més foscs cicles 

de la seua història, la Guerra Civil. Una guerra en que lluitaren germans contra germans 

per uns motius polítics i idealistes diferenciats i definits, pero que realment no foren tan 

definits ni compresos pels que realment els defengueren, el mateix poble. 

 

Valéncia fon declarada republicana i “roja” 

des de l’inici del conflicte, puix era la 

capital de la República que perillava des del 

principi de la mateixa guerra, per no dir que 

realment era l'enemic a batre pel bando 

opost. 

 

I aixina va transcórrer la guerra, en que el 

bando nacional (blau) i el republicà (roig) 

atacaven i defenien les seues posicions, 

arribant inclús a desplaçar gent d’unes atres 

regions per a ajudar a les veïnes. Gents, que 

com els republicans valencians duyen 

moltes voltes la seua pròpia bandera (Real 

Senyera en el nostre cas) acompanyant a la 

del seu bando. 

 

Deixant un poc de costat el tema, pero sense 

eixir-me'n massa d'ell, vullc destacar un fet, que tingué lloc ací en la nostra Valéncia, 

encara que l'acort es firmara oficialment en Barcelona, a on el president del Govern de 

la II República Manuel Azaña i Díaz, i el 

ministre d’Instrucció Pública i Belles Arts 

Jesús Hernández i Tomás, va restablir en 

1936 la càtedra de Llengua y Lliteratura 

valenciana, “que formará parte integrante del 

plan de estudios en la forma que se establezca 

por este Ministerio” (La Gaceta de la 

República, núm. 328 del 23 de novembre de 

1936). 

Pero un fet serà clau en esta guerra, a part de 

la famosa batalla de l'Ebre, a on els 

valencians hagueren de dir i molt, dins d'eixa 

famosa “quinta del biberó”, es tracta de la 

Conquista de Mallorca, a on durant molt de 

temps els republicans i els nacionals lluitaren 

per conseguir el bastió, que faria de pont per 

als avions provinents d'Itàlia i Alemanya, per 

a poder propinar els famosos bombardejos 

tant en Valéncia com en Barcelona.  

 

http://aledua.blogspot.com/2013/05/blavero-nom-sense-origen.html


 

Una defensa que, es va vore minvà per culpa d'un fantasmagòric i aprofitat 

nacionalisme català, que arribant a costes mallorquines, informava a la flota valenciana 

que només lluitarien per la república catalana, a lo que els propis republicans valencians 

contestaren que ells lluitaven pels seus germans i per la república, no per a aprofitar i 

començar noves divisions. Un fet, este, que va sorprendre a tots, puix en acabant d'esta 

conversació, la tropa catalana, pegaria mija volta i tornaria al seu famós port de 

Barcelona, deixant a soles en esta aventura als republicans valencians, que aixina i tot 

conseguiren lliberar Mallorca, encara que l'alegria no durara molt de temps. 

 

En fi, suponc que per est acte i molts com estos, una volta acabada la Guerra Civil, el 

nou “Caudillo” seqüestrà les principals banderes regionals (no aixina la “quatribarrada”, 

que mantenia els colors de la pàtria indivisible i formava part de l'escut imperial), i les 

va exhibir, en deshonra, en el mateix desfile de la victòria, obligant-nos durant uns anys 

als valencians a que durant el 9 d'Octubre soles pogueren traure al carrer el famós i fals 

penó, que era saludat al seu pas en la palma en alt, com es saludaven els colors 

“nacionals”. Mentres, la Real Senyera, estava baix arrest de guerra, per ser bandera 

republicana i lliberal. 

Mentres, les agonies i repressions dels republicans foren tot un calvari per ad ells, pero 

pot ser que el fet més destacable i pel que hem decidit fer l'artícul, fora que ad aquells 

republicans “en possibles” o ad aquells valencians que defenien la seua valenciania i no 

desperdiciaven cap ocasio per a poder traure la nostra Real Senyera i fer gala de la seua 

valenciania, eren increpats i nomenats “blavers”. 

¿Per qué “blavers”?  

Blavers per embrutar els colors de la “grande y libre” en color blau, blavers per que era 

precisament el color que més odiaven els republicans, el color dels uniformes dels 

guanyadors, i per tant la millor forma d'humillar a qualsevol “roig”. I com no blavers, 

per que mostraven orgullosos una bandera en Corona Real i la nomenaven Real 

Senyera: sent uns d'ells republicans que odiaven als reis, i els atres seguidors del règim, 

en que “el Caudillo” era la màxima figura, i el rei, era soles un home que vivia en l'exili 

i que era considerat “persona non grata”.  

Pero els temps canvien, i les aigües tendixen a tornar al seu curs, tornant el “règim” les 

banderes al poble, puix pareix ser que eixa pretensió de llevar l'identitat no funcionà de 

la forma esperada. Valéncia tornà a despertar en bandera pròpia, i dur la Real Senyera 

va deixar de ser un signe de derrota, per a astutament convertir-se en una atra manera de 

mostrar amor per la “grande y libre”. I aixina, els falangistes començaren a vore prop el 

final del seu mandat, i començaren a buscar nous camins, nous signes que els ajudaren a 

mantindre's en la cresta. Uns nous signes que no tardarien a acceptar, encara que el 

principal inculcador, ací en Valéncia, fora un “roig” en l'exili en Mallorca, que havia 

segut elegit pel pancatalanisme, i que anteriorment a la guerra, ya tenia les seues 

amistats allà per terres de Tramontana. A on per cert, el sentiment pancatalaniste ya 

aflorava en el si de les mateixes famílies falangistes, que defenien els colors del 

“caudillo”, i deixaven als seus fills estudiar o acodir a classes nocturnes per a enriquir 

l'ànima, o a excursions estudiantils al monasteri de Montserrat. 



 

Ací en Valéncia, mentres, mos debatien en l'ortografia, uns abraçant unes falses bases i 

uns atres, lluitant en la resistència, per ser republicans o per seguir defenent la 

normativa autèntica del 14. Pero les cartes estaven marcades, i precisament un 

dels màxims falangistes de la Ribera va llançar el primer pols a Valéncia, ajudat com no 

dels seus “contactes tramontans”, editant el seu famós “Nosaltres els Valencians”, i 

propiciant, ademés dels contactes entre mestres “nouvinguts” i promocionant, com no, 

visites guiades al famós Monasteri de Montserrat. 

 

Pero, ¿qué te que vore açò en els “blavers”?, puix molt senzill, ya que estos nous 

salvapàtries, utilisaren novament est insult per a referir-se als valencians, accentuant 

ademés, que eix era el color dels uniformes identitaris del “règim”, i que la Real 

Senyera, no era més que un invent franquiste per a accentuar la falsa i inventada pel 

negacionisme, desunió entre els territoris dels països catalans. 

 

El restant, ya el sabeu, els que seguirem i seguim defenent Valéncia, som tachats de 

“blavers” o actualment de “secessionistes”, evitant aixina el dir-mos senzillament 

valencianistes, mentres els “negacionistes” (que neguen la nostra identitat i fomenten 

del genocidi cultural i històric d'esta) intenten convéncer com ya feren en anys de 

franquisme, que seguint la seua ideologia defenen la valenciania, encara que esta volta, 

la defenen tornant-la a privar de llibertat i sumint-la en una atra esclavitut. 

 

El dia en que ningú recorde ya el nom 

dels futbolistes, el dia en que Valéncia 

deixe eixe complex de deute cap a 

Ponent o Tramontana. En fi, el dia en 

que tots mirem cap avant, sense tindre 

por ni complex pel que diran. Tornarà 

a renàixer el nostre espirit 

mamprenedor i nacionaliste, tornarem a ser poble i estarem orgullosos de ser-ho. 

Defendrem per fi lo nostre i tornarem a parlar tots en valencià. 

Mentres, valencianiste, queda reduït a tots aquells que acodixen el dumenge a Mestalla, 

o a tots aquells que agarren un dia la Real Senyera i diuen "yo soc". 

Per als demés mos queda l'insult naixcut en les files del franquisme de blaver, soles, o 

unit a "fasciste". 

Beneïda contradicció.                                                       Artícul tret del Blog d’Aledua 

 



En valencià, «Cova Tallà»; castellà i català, 

«Tallada» 

 

Les nacions europees del sigle XXI utilisen sense complexos la llengua heretada de 

pares i yayos. Llevat algun cas anecdòtic, no ansien retornar a l'us d’arcaismes de sigles 

passats; llevat el cas d'Espanya que, immersa en un procés d'autodestrucció liderat pel 

fascisme expansioniste català, intenta crear una nova nació, la Gran Catalunya o Països 

Catalans, en el reclam de la llengua única, el català, que aplegaria fins a la Vereda del 

Regne de Valéncia en Beniel. 

Esta calamitat, típica de llunàtics de Mussolini, ha trobat acolliment en els polítics 

amorals que, enganyant, seguixen en el seu únic ideari: conseguir enriquir-se i viure del 

conte fins a la fi dels seus dies. En esta comèdia estan els actors mediocres com 

González Pons o Bonig, és dir, els que seguixen els passos de Zaplana, ‘Culebrica de 

Cartagena’, que presumia de defendre el valencià mentres tenia d'assessor a Eliseu 

Climent (alguna cosa poc coneguda) i creava en Pujol l'AVL de la llengua de 

Catalunya. La feliç Bonig, per eixemple, ha contestat heròicament a Torra en la seua 

pretensió d'usar el català per a dirigir-se als valencians, pero esta tipeja li escriu… ¡en 

català, no valencià! Hi ha un diari meliflu, sanc d’orchata, que ilustra sobre estos 

pardals del PP (o els buitres de Ciutadans) que fingixen defendre als valencians, quan 

són safes de la corrupció idiomàtica que ni alcen la cella davant les agressions del 

fascisme opressor. Són els que varen aprovar la creació d'eixa ciènaga paràsita de À 

Punt, forn crematori de les llibertats, dels imposts i de la llengua valenciana. 

Hui veem cóm s'acomoda el diari madrileny de Valéncia (l'atre, l'antic de les putes, el 

Levante, ho fa descaradament), al Nou Orde idiomàtic. Aixina, escriuen «tallada», com 

és normal la grafia d'este participi en castellà i català, pero no en valencià modern. 

Llamentablement, l’indolència del nostre poble és de sobres coneguda pels nostres 

veïns, que saben que poden fer en nosatres lo que els plaga. 



 

 La por al qué diran i el temor coarten la discrepància i deixen les mans lliures al 

fascisme expressionista català que nos parasita. En fi, el diari Las Provincias, discret i 

traïdor, usa sense chistar lo que ordena l'amo català i els seus colaboracionistes en l'ara 

indefens Regne. Ara, sumissos, rebugen el valencià modern «tallà» i divulguen el català 

i castellà «tallada», puix era i és castellà de “buten”:  

«afronten en cassas de Martin Garcia i en carrera publica i en la tallada» (Donació al 

monasteri efectuada per Oria Jiménez d'unes cases en Artieda, any 1394) 

«de la mà daquel ladrón, deue li seer tallada per manament de la iusticia» (BNM ms. 

458, Furs d'Aragó, any 1247) 

«en el seu bodegó antiquíssim, com a caverna tallada en els fonaments de la Plaça 

Major» (Pérez Galdós, Benito: Torquemada i Sant Pedro, 1895, p.196) 

La grafia del valencià modern, el nostre, és «tallà», siga adjectiu o substantiu; i ací 

tenim testimonis: 

tallà “tallà: la tallà de pa, meló, etc. Rebanada”. (Escrig: Dicc.1851) 

tallà “li rebotá al chiquet una tallà de meló”. (Baldoví: Pascualo y Visanteta, 1861) 

tallà “una tallà de meló: una raja”. (Rosanes: Voc. val. 1864) 

tallà “la Cova tallà”. (Barreda, M.: La cara de Mongó, 1873, p. 7) 

tallà “tallà per eixe patró”. (Fambuena, J.: Fer les cartes, 1881, p. 11) 

tallà “tallà de carn, cansalá, tonyina…”. (Escrig: Dicc. 1887) 

tallà “que les tallaes van cares”. (El Cullerot, Alacant, 6 de juny 1897, p.3) 

tallà “algunes tallaes de bon meló d’aigua”. (El Cullerot, Alacant, 12 de septembre 

1897, p.2) 

tallà “la tallà que li feren”. (Martí Gadea: Tipos, modismes, 1908, p. 105) 

tallà “una tallà de meló”. (Gadea, J.: Voc. 1909) 

tallà “no abusen de la beguda y agarren una tallà”. (Semanari El Tío Cuc, nº 120, 

Alacant, 1917) 

tallà “tallà de pel sis quinsets”. (Navarro Borrás: ¿Es de vosté eixe goset?, 1921, p.7) 

tallà “hiá qui s’aprofita de les tallaes”. (Peris Celda: ¡A la Coronasió!, 1923, p.11) 

tallà –Cara-Tallà, seudónim d’un periodiste: “Cara-Tallà”. (Semanari El Pelut, Alacant, 

nº 1, 1924, p.3)  



 

tallà “a vore desde´l balcó la embolá y la tallà de la corda al bou”. (Barchino: La 

embolá, 1925, p.8) 

tallà “pareix una tallà de meló d’Alcher”. (La Chala, 7 d’agost 1926, p.1) 

tallà “el que s’amporta la tallà”. (El tío Cuc, Alacant, 11 / 7/ 1931, p.1) 

tallà “a tallaes com la palma de la ma”. (Almor, Josep Mª: Mornellaes, 1968, p.16) 

tallaes “l’espavilat mira les tallaes”. (Alberola, E.: Refraner valenciá, 1928, p. 387) 

tallaes “de les tallaes del aigua”. (Llibret Foguera Alfonso el Sabio, Alacant, 1954) 

tallaes “abans qu’et fasa a tallaes”. (Badía y Adell: La matiná de Sen Roc, 1864, f. 11) 

tallaes “unes forquetes pera punchar les tallaes”. (Merelo: Els sufriments de Toneta, 

1864, f.15) 

tallaes “que tallaes”. (Liern: Una broma de sabó, 1867, p. 18) 

tallaes “a ferlo més tallaes que…”. (G. Capilla, J.: Un casique a redolons, 1872, p. 10) 

tallaes “el primer que tira sarpá a les tallaes”. (El Canari, volá 1ª, Castelló, 1883, p.2) 

tallaes “primer me fan a tallaes”. (Del porrat de Sent Antoni, 1887, p. 30) 

tallaes “l´haguera fet a tallaes”. (Caps y senteners, Imp. C. Romá, 1892, p.26) 

tallaes “tallaes a pich”. (Gadea: Tipos, 1908, p. 373) 

tallaes «y atres herbes tallaes la vespra en…». (Sanchis Civera, J.: Carreres de choyes, 

1914, p.1) 

tallaes “fent com que mira al plat, mira les talles”. (Sanchis: El Prinsip del caball blanc, 

1914, p.11) 

tallaes “a tragar bones tallaes”. (El Tio Cuc, nº 66, Alacant, 1916) 

tallaes “ha fet a tallaes al…”. (Barchino: Soldats y criaes, 1920, p.3) 

tallaeta “no en queda ya ni una tallaeta”. (Bernat: Un ensayo fet en regla, 1845) 

tallaetes “la vida pera ella es arrop y tallaetes”. (Baidal Llosá, F.: Amor torna, Castelló, 

1917, p. 5) 

tallaeta “y día que no vol pedre la tallaeta de…”. (Semanari El Pelut, Alacant, nº 1, 

1924, p.4) 

 



tallaeta “la seba tallaeta”. (Almor, Josep Mª: Mornellaes, 1968, p.14) 

tallaetes de llomello “unes tallaetes de llomello”. (Montesinos: Un Belmonte de sotana, 

1913, p.18) 

tallaetes, arrop y “arrop y tallaetes”. (El Tio Cuc, nº 82, Alacant, 1916) 

tallaetes de magre “tinga, les tallaetes de magre”. (Peris: ¡A ras de terra!, 1922, p.9) 

tallaetes, arrop y “carretes d´arrop y tallaetes”. (Gaspar, J.: Yo mate… bous, 1926, 

p.9) 

tallaetes “¡Mel de romer, arrop y tallaetes…!”. (Llibret Foguera Alfonso el Sabio, 

Alacant, 1948) 

 
 

La nit del 2 de giner de 1873 es va estrenar en el teatre de Dénia la comèdia «La cara de 

Mongó», en una actriu que interpretava el paper de «La Cova Tallà» en valencià; no la 

«Tallada» en català i castellà. 

 

 

Ricart García Moya és Llicenciat en Belles Arts, Historiador i Catedràtic 

d'Institut de Bachillerat en Alacant 

 



 

Llengua valenciana: el poder de la mentira 

Aprovada per les Corts la Constitució Espanyola el 

31 d'octubre de 1978 i ratificada pel poble 

espanyol en referèndum el 6 de decembre següent, 

tan sol quatre mesos despuix, el 3 d'abril de 1979 

se celebraven les primeres eleccions municipals 

posconstitucionals, de les que eixirien els 

ajuntaments pomposament cridats 'democràtics'. A 

partir d'eixe moment la política en general fins a 

llavors imperant dona un canvi a lo llarc i ample de 

la geografia espanyola. En l'esfera de la vida local, 

els municipis comencen a fer us de l'autonomia 

que garantisa la Carta Magna, per lo que el poble 

valencià recuperava el dret a autogovernar-se que 

va gojar casi tres sigles abans i li va ser arrebatat el 

25 d'abril de 1707 (un autogovern que vindria a 

consolidar-se a partir de l'Estatut d'Autonomia de 

1982). Recorde que, en els primers mesos de la 

nova etapa, en eix any ya històric de 1979, molts 

ajuntaments valencians es varen enredrar en el debat de la llengua, en aquel temps molt 

candent, reclamant al Consell preautonòmic el reconeiximent oficial de la mateixa.  

En un ple municipal (del que vaig ser testic d'excepció) celebrat en un dels nostres 

pobles, un dels edils de l'esquerra va justificar la seua posició afirmant que ell, com la 

major part dels valencians, llamentava no conéixer correctament la llengua pròpia 

perque «durant la dictadura franquista estava prohibida» i, per tant, no va poder 

deprendre-la. 

Expressions paregudes s'han vingut repetint des dels inicis de la transició, fins al punt 

de fer efecte en les noves generacions gràcies a l'influència que eixercix el poder de la 

mentira, frase esta que ya va estar en boca de Marañón i Besteiro. Perque no és cert que 

durant aquella época les llengües regionals estigueren prohibides. No es permetia el seu 

us en caràcter oficial, que és cosa molt distinta, perque la llengua comuna de tots els 

espanyols i única autorisada en l'ensenyança era el castellà, «com havia ocorregut 

sempre», segons nos recorda Pío Moa en la seua 'Nova història d'Espanya'. És més -

puntualisa el prestigiós historiador-, es varen crear les primeres càtedres universitàries 

de gallec, vasc, valencià i català, i les acadèmies de la llengua gallega i vasca.  

Els ciutadans que en la dictadura no varen estudiar la llengua valenciana va ser 

senzillament perque no varen voler, per comoditat o 'meninfotisme'. Ahí estava Lo Rat 

Penat impartint cursos gratuïts, orals i per correspondència, de llengua valenciana, 

ademés de fomentar el seu us per mig de publicacions i dels Jocs Florals anuals. ¿A on 

estaven llavors els que, estrenada la democràcia, clamaven per la nostra llengua'?  

 



 

Yo vaig seguir un d'eixos cursos, el de 1961-62 gràcies a la benemèrita Societat 

d'Amadors de les Glòries Valencianes fundada en 1878, sense que ningú m'obligara ni 

m'ho impedira, és dir, lliurement. Per cert que en eixe mateix curs figuraven 

matriculats, entre uns atres, Miquel Llop Català, O. P., Joan F. Mira, Jordi Valor, 

Primitiu Gómez Senent, Enric Solà, Salvador Borràs, José Ramón Costa Altur, i els va 

ser lliurat el títul de professor a Joan Segura de Lago (president de Lo Rat Penat durant 

onze anys), i a l'escritor de Cullera Francesc Giner Perepérez. Per una atra part, els Jocs 

Florals els varen guanyar Miquel Dolç i Francesc Almela i Vives, respectivament.  

I una senya digna de resaltar: la prensa de l'época publicava artículs en llengües 

autòctones. En Valéncia, l'orgue de Falange Espanyola, Tradicionalista i de les JONS, 

Levante (del que Joan Fuster era colaborador), incloïa en els seus espais especials texts 

en valencià. Lo mateix que Las Provincias. 

Com va expondre recentment en estes mateixes pàgines el catedràtic de l'Universitat 

Politècnica de Valéncia, José Ramón Atienza, en una lúcida tribuna que deuria fer 

reflexionar als polítics, i també als pares, «l'immersió en valencià la varen iniciar els 

socialistes, la seua especialitat és finançar, en els recursos públics, idees que sonen be 

pero que són poc pràctiques. Ara els populars no s'atrevixen a impondre una miqueta de 

trellat». En efecte, durant la dotzena llarga d'anys que el PSOE va ocupar el poder en la 

Comunitat Valenciana ho va deixar tot nugat i ben nugat en benefici de la catalanisació 

de la llengua valenciana. Va conquistar en 1994 el PP la Generalitat Valenciana, i en 

lloc d'assumir els seus compromisos programàtics va fer seua la política llingüística dels 

socialistes i tot va seguir igual o pijor. 

O pijor. En lo fàcil que haguera segut desentendre’s de les corrents impostes i aprofitar i 

potenciar lo que ya teníem, o siga la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, creada en 

1915 i que d'acort a la realitat històrica i llingüística del poble valencià va elaborar en 

1979 una nova ortografia valenciana que suponia una millora i superació de les Bases 

del 32 i que, aprovada en un acte històric celebrat en El Puig el 7 de març de 1981 va 

ser oficialisada i publicada en 1982 en el DOGV per la Conselleria d'Educació i fins es 

varen redactar, de conformitat en tal normativa, els primers llibres de text per a 

l'ensenyança del valencià. 

Pero els nostres polítics les preferixen del IEC. Les normes, volem dir. I per a nugar-ho 

tot encara millor de lo que estava el PP, en l'interessada complicitat del PSPV, va 

allumenar l'innecessària Acadèmia Valenciana de la Llengua -per un atre costat, 

altament onerosa- enaltida en l'Estatut d'Autonomia del 2006 a la categoria de 

"institució normativa de l'idioma valencià". 

Per lo que es veu, en qüestions llingüístiques els filòlecs no decidixen, manen els 

polítics. Com en tot. 

José Forés Lahoz 

 

 



“Llenguaplanisme” 

 
EDITORIAL 

 

Enmig de les informacions sobre la pandemia, 

en els noticiaris d’est estiu s’ha colat una 

paraula fins ara prou desconeguda per al gran 

public: terraplanisme. 

 

Els seguidors d’este moviment afirmen que la 

Terra es plana i que aixo de la Terra redona es 

una invencio, un montage que manté a tot lo 

mon en l’ignorancia. 

 

La pedra angular de la seua ideologia es un 

raonament aparentment obvi: com que una 

persona de peu, encara que estiga dalt d’una 

montanya, no veu la Terra corvar-se sino plana fins a on alcança la vista, la Terra ha de 

ser plana. La seua estrategia basica consistix en desprestigiar a l’oponent. Els seus 

arguments per a explicar, a partir d’una Terra plana, el mon i els fenomens que 

observem, son facilment desmontats per la ciencia. Per contra, hi ha tota una llau de 

proves de que el planeta es redo (un esferoide achatat pels pols, en realitat), pero ells 

aduixen que son falses i que els cientifics estan confabulats per a fabricar-les. 

 

¿Per qué hi ha gent que seguix esta corrent? Per un costat, perque no son experts en 

estos temes i no entenen la solidea dels arguments de la ciencia, quedant-los sempre un 

marge per al dubte. I, per un atre, perque en general el ser huma creu en lo que vol 

creure i, en este cas, se pot voler pensar que la Terra es plana be per a anar 

contracorrent (la marginalitat es atractiva per a moltes persones), be per raons 

ideologiques, ya que este moviment està vinculat en certes corrents religioses. 

 

A pesar dels seus esforços, no passen de ser una minoria exotica. En realitat son uns 

aficionats. Haurien de dependre d’un moviment de similars caracteristiques pero que ha 

conseguit un exit sense precedents entre les seudociencies. Nos referim al catalanisme 

llingüistic, al que podriem perfectament denominar “llenguaplanisme” per les seues 

similituts en l’anterior. 

 

Efectivament, tambe estos partixen d’una pedra angular en la que sostindre la seua 

ideologia, un raonament aparentment obvi: donat que el valencià i el català se pareixen, 

el primer es un dialecte del segon. ¿La seua estrategia basica? Puix la mateixa que els 

atres: desprestigiar a l’oponent. Els seus arguments per a explicar els fets, a partir de la 

concepcio del valencià com a dialecte, son facilment desmontats des del valencianisme. 

Pero, com el valencià corrent no es expert en filologia o en historia, poden enganyar-lo 

en facilitat. I al final, la gent creu lo que vol creure: si catalanisar-me me fa mes facil la 

vida ya que es l’ideologia “oficial”, ¿per a qué vaig a qüestionar-la? 

 

 



Algu pot pensar que es a l’inversa: que l’autentica ciencia es el catalanisme i els 

llenguaplanistes, en esta comparacio, son els valencianistes. Sino, ¿per qué hauria 

d’estar el primer en les universitats i ensenyar-se en les escoles i els segons ser 

marginals? 

 

Pero es que hi ha una diferencia essencial entre els terraplanistes i els catalanistes: estos 

ultims conten en recolzament politic. 

 

La ciencia triumfa si la politica vol, i si no, no. 

 

Hui en dia, en Estats Units encara el creacionisme presenta batalla per a introduir-se 

en el sistema educatiu, i en les ultimes decades han conseguit que en alguns estats els 

mestres hagen de presentar-lo com a alternativa a la teoria de l’evolucio de Darwin. 

Aixo a pesar de contar en el rebuig unanim dels biolecs del païs. 

 

Mes sagnant fon el cas del lysenkisme. Trofim Lysenko era un ingenier agronom 

sovietic que elaborà una nova teoria de l’evolucio contraria a la darwinista, la qual 

considerava una teoria burguesa. Stalin i l’aparat del poder el recolzaren. A partir 

d’eixe moment, els biolecs veterans es veren obligats a retractar-se o foren depurats. 

Durant mes de trenta anys el lysenkisme dominà la biologia sovietica fins que, en els 

anys 60 del sigle XX, els canvis politics en la URSS determinaren tambe la fi d’esta 

seudociencia. 

 

Veem puix que, si hi ha un soport politic darrere, qualsevol seudociencia pot estendre’s 

en la societat. 

 

D’estos dos eixemples, ¿a quín se pareix mes el cas valencià? Sense dubte al segon. Per 

lo manco en Estats Units hi ha un debat public sobre el tema, i la poblacio en general 

coneix les alternatives i pot opinar lliurement. En la Unio Sovietica nomes hi havia una 

ciencia, l’oficial, i se mantenia a la poblacio en l’ignorancia de les alternatives. 

 

La perfeccio s’ha alcançat en el cas del “llenguaplanisme”. En una democracia s’ha 

conseguit introduir una seudociencia en tots els ambits publics–sistema universitari i 

educatiu inclosos–i mantindre en l’ignorancia a la poblacio casi al mateix nivell que en 

un regim totalitari; nomes ha fet falta un decidit recolzament politic. 

 

Hem dit que la ciencia triumfa si la politica vol; pero aixo es provisional. Al final la 

veritat sempre sura. La pregunta es si el descredit del catalanisme aplegarà a temps o 

quan ya haja conseguit fer desapareixer la llengua valenciana. 

 

 

ROGLE 170-Novembre 2020 

 

 

  



Desconcertats i apardalats (I) 

 

 
 

Els seguidors no saben qué fer, alguns integrants protesten, els detractors confirmem les 

‘paleolitiques’ previsions, la gent ni s’entera i alguns se fan els indignats (perque no 

estan dins ni pinten res). Es la descripcio rapida, imprecisa, de les conseqüencies de 

l’ultim joc de mans, i de papers, dels participants en la farsa idiomatica que patim des 

de fa mes de dos decades.  

 

Ya escrigui en esta uep l’articul “La dignitat de l’esclau i les vergens ultrajades” (20-7-

2020) sobre el “Protocol general d’actuació de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua i la Universitat de les Illes Balears”. Contava algunes coses 

que son historia i que conve que els desmemoriats les tinguen presents, perque es millor 

saber-les que ignorar-les, si be aço ultim els va molt ve per als seus interessos. 

Per deformacio professional torne sobre l’assunt, per a explicar als nostres llectors, per 

lo manco, als nostres, esta historia. 

 

¿Qué passa? 
 

Que la AVLl va lenta pero inexorablement cap a l’irrellevancia absoluta i la desaparicio 

funcional, no formal ni fisica. No creguen que l’estan espentant per eixe cami forces 

teluriques o astrals, no, l’impuls es propi (en alguna ajudeta externa). 

 

 



Es creà en 1998 per a resoldre un problema llingüistic que era part d’un atre mes gros: 

identitari. Irresolut. Hi ha una gran part de la societat que se sent espanyola i li importa 

una fava el valencià; hi ha una atra part que se sent catalana i a la qual la ‘varietat 

valenciana’ li importava una fava (dividida entre els que quan mes catala millor i els 

que tenen remordiments i advoquen per la ‘recuperacio’ de lo que han contribuit a 

degradar). 

 

El dictamen del Consell Valencià de Cultura (1998), que recomanava la creacio de l’ent 

i fonamentava la AVLl, es rodejà de terminologia d’exit (recorde la coincidencia 

mediatica: ‘acort historic’). La mateixa acreditacio exitosa s’aplicà al naiximent llegal i 

funcional de la AVLl. Els critics forem llançats a l’espai transneptunia, mes 

casolanament, a on brama la tonyina. 

 

La propia llei de creacio es ‘grandiloqüent’, “és la institució que té per funció 

determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià. Així 

com vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària i la realitat 

lingüística genuïna valenciana, aixina com, la normativització consolidada, a partir de 

les denominades Normes de Castelló” (art. 3). 

 

De la creacio a la constitucio no fon un cami facil... passaren casi tres anys, en l’estiu de 

2001. Els temps inicials foren de relativa tranquilitat. Hi havia ma de ferro (la 

presidenta era Ascensió Figueres, del PP) per a evitar que es vera massa l’objectiu final 

–previst per alguns– i que el PP poguera ser acusat de ‘catalaniste’.  

 

Pero en 2005 es declarà la guerra, s’aprovà el dictamen sobre els criteris per a la 

defensa de la denominacio i l’entitat del valencià. Alli, en l’habitual retorica ampulosa i 

recarregada, per a ocultar, es diu que “l’AVL considera que el terme més adequat per a 

designar la llengua pròpia en la Comunitat Valenciana, és el de valencià” (punt 5). 

Observe’s que ‘el terme mes adequat’ (entre varis) no es ‘l’adequat’ (que en sería u) i, 

per lo tant, caben unes atres denominacions. 

 

Aixina es reconeix en el preambul de la llei de 1998, que incorpora una part del 

dictamen del CVC, i en el que s’especifíca que ‘llengua valenciana’ no te ‘caracter 

excloent’, es dir, caben uns atres noms. Com sempre, tot es pegar-li voltes al nano. 

 

Este dictamen provocà un dur enfrontament entre l’institucio i la Generalitat (en mans 

del PP). Pero en acabant de l’espectacular tronada... vingue la calma i tot tornà a la 

normalitat. 

 

Imagens: Wikipedia (Ferbr1) 

 

 
 

 



L'autoservici Casa Pérez de Dénia 
  

 
 

En esta magnífica casa del carrer la Mar, abans avinguda José Antonio, instala Juan 

Pérez Cubillo en l'any 1956 una tenda de comestibles. 

 

Uns anys despuix evoluciona, per a adaptar-se als nous temps, incorporant uns atres 

artículs i per l'any 1963 es transforma en supermercat, lo que es dia en aquells temps 

“autoservici”. 

 

Darrere de la porta, com a preludi de la tenda, encara es conservaven per 1970 les 

antigues portes de la casa de fusta i vidres i en el seu interior una gran diversitat 

d'artículs: productes de neteja, ultramarins, llet, ous etc., tot junt, per a facilitar la 

compra en l'elecció directa dels clients i el pago al final. 

 



Este sistema de compres, que ara nos sembla tan familiar i una miqueta antic, donada la 

gran varietat de lo que cridem hui en dia “grans superfícies”, a principi dels anys 

xixanta constituïx una gran novetat i un signe de modernitat ya que s'adaptava millor a 

les presses dels nous temps en els que les charrades entre la clientela i el tender 

quedaven pràcticament eliminades. 

 

Cal tindre en conte que el primer supermercat que es va crear en Dénia va ser el de José 

Llobell, inaugurat en juny de 1958, enfront de l'edifici de correus i posteriorment 

traslladat al carrer Campos. 

 

A mitan dels anys xixanta en Dénia hi havia pocs autoservicis, a banda del de Llobell, 

estaven el de Juan Reig, “Corinto”, el de Dionisio Martí en la glorieta, el cridat 

“Bravo”, en el carrer Carlos Sentí i la Casa Pérez, en el carrer la Mar. 

 

Casa Pérez va tancar les seues portes a principi dels anys setanta i en el mateix lloc 

s'instala en 1973, la tenda de flors de Juan Postigo que va permanéixer en este 

emplaçament uns vint anys, fins a mediats els noranta. Despuix va haver una tenda de 

roba i una perfumeria. Últimament, des de 1999 en el lloc de la perfumeria, s'ha obert el 

Forn-pasticeria Gomet, regentada per artesans pastelers francesos. 

 

 Roc Chabàs Associació 

 

 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Decembre 2005. 

Comence enguany en nostàlgia i pose un recort de la cafeteria El Punt en l'avinguda del 

Generalísimo, uis, dic, del carrer Marqués de Campo. 

Per cert, al que va dissenyar els fanals m'agradaria dir-li quatre cosetes. 

 Juan Vallalta “Gatho” 

 

 



 

El cine Avenida de Dénia 

 
 

El cine Avenida, situat en el carrer Patricio 

Ferrándiz del barri del Saladar, va obrir les 

seues portes entre 1963 i 1972. 

 

No va ser un cine en molt d’èxit, al que el 

públic no li va ser fidel per la baixa calitat de 

les seues estrenes. 

 

Este cine va ser una societat entre Joaquín 

Calvo Vaquer, propietari de la Rosaleda i 

Miguel Mengual Llobell, aportant est ultim el 

solar i el primer l'experiència com a exhibidor 

cinematogràfic. 

 

Es construïx en un solar de 780 metros 

quadrats en les fronteres al passeig Arriete, 

que ara coneixem com passeig del Saladar i al 

carrer Patricio Ferrándiz, que era la frontera 

principal i lloc d’accés al cine en dos portes 

d'entrada. 

 

En la planta baixa estaven les taquilles i el bar i en la superior la cabina de proyecció. 

La pantalla estava a l'atre extrem i ocupava tota la frontera (12,60 metros). 

 

A lo llarc es varen dispondre files fixes de cadires de fusta pintades de vert, en una 

capacitat per a 750 localitats. El cine Avenida es va inaugurar el 29 de juny de 1963, en 

la proyecció de lo que solíem dir per llavors (una de vaqueros), que es titulava “Llegan 

cinco forajidos” i el 4 de juliol “una de romanos” “Bajo el signo de Roma”. 

 

Este tipo de películes junt en les d'aventures i agents secrets eren les més habituals. 

 

Es proyectà alguna de gran importància, com va ser “Hasta que llegó su hora” del 

director Sergio Leone, una de les seues millors películes. 

 

L’Avenida va ser sempre un cine popular, pero mai també acollit com la Rosaleda i a 

poc a poc va anar caent en l'oblit, oferint la seua última proyecció 1’l d'octubre de 1972. 

 

 Roc Chabàs Associació 

 

 

 

 

 



 

EL NOSTRE NACIONALISME (IV) 
 
LA NOSTRA NACIÓ VALENCIANA 

 

 
 

Del llatí natio, naixcut; producte natural que existix per si, sense l’intervenció 

premeditada de l’home; resultat d’aquelles característiques de que havem parlat: la 

llengua, les costums, la configuració de la terra i la seua producció, els caràcters físics i 

síquics dels habitants, etc. Pero se confundix a sovint en l'Estat, que és l’organisació 

feta pels hòmens, per a l’ordenat desenroll de la vida i el millor estar de la comunitat, 

que elaboren i obedixen unes mateixes lleis, administren els caudals generals i, en fi, 

fan obres beneficioses per a tots els que a est estat pertanyen. 

 

 Un Estat pot compomdre’s d’una o més nacions si aixina ho desija la voluntat dels 

habitants o, ho impon la força d’un conqueridor. Pero les nacions poden aglutinar-se o 

dividir-se formant atres classes de nacions, perque cada nació subsistix per damunt de la 

voluntat, la política i la conveniència. 

 

 ¿Espanya ha segut o és una nació? No. Espanya es hui en día un estat. Pero un Estat 

que compren varies nacionalitats entre elles Valéncia. 

 

 Malograda la fusió dels primers pobladors de la Península seguiren tan diferenciats que 

hui podem vore encara major semblança existent entre un gallec i un irlandés, que entre 

aquell i un andalús.  

 

Hoyos i Aranzadi, en els seus llibres “Avance a la Antropología de España” senyalen 

que la grossor, altura, coloració, etc., dels habitants d’Ibèria fan agrupar-los en distintes 

modalitats racials, puix hi ha una clara diferència fins en les mides del cràneu, que no 

permet mesclar els braquicéfals N. O., els dolicocéfals de llevant i els mesocéfals de 

Basconia (cràneus arredonits, allargats i amples). 

 

 

 



 

 Pero ya digueren que Valéncia si que posseïx eixa unitat de característiques. Com tots 

els països, s’ha sentit influenciada pels dominadors i ha conservat, no obstant, la seua 

pròpia fisonomia. Fins en la més comentada influenciació dels alarps hi ha molta 

exageració en la generalitat del poble.  

 

Per ad este la Llonja, el Micalet, les Torres, tot són “obra de moros”, sent com son 

monuments valencians i en qualsevol veuen reminiscències morunes. I no hi ha tant. Ni 

en l’idioma havem agarrat la J aspra i gutural que ha fet seua la llengua castellana. En el 

bust que se guarda en Louvre, en França, com gran joya artística i que anomenem “La 

Dama d’Elig” (per haver segut descobert en este poble) pot provar-se açò. La escultura 

es dels Ibers, primers pobladors de la península. I a simple vista se reconeixen en ella, 

de modo més exagerat, pero en idèntica forma i distribució, la pinta, els rodets, les 

polques i uns atres adorns que encara lluïxen nostres hortelanes. 

 

 Valéncia és, puix, bona mostra de que en l’Estat espanyol hi ha vàries nacionalitats, i 

entre elles la nostra NACIÓ VALENCIANA. 

Pedro Fuentes Caballero 

 

 

 

DÉNIA, EL RINCÓN DEL GATHO 

 

 
 

Octubre 1993. 

L'avinguda del Marquesat en el mur de la finca de Roc Chabàs al fondo. 

Dita finca actualment és lloc de pelegrinage de tots els gossos de la zona. 

 

 Juan Vallalta “Gatho” 

 



 

L'estanc de Bossos de Dénia 
  

 
 

En el barri de Baix la Mar es trobaven alguns establiments, els quals abastien de 

productes que eren necessaris per a viure. 

 

D'eixos establiments el que més importància tenia era el de Luis Cardona Roselló, més 

conegut popularment per “Bossos”. 

 

El negoci en el temps va passar al seu fill, José Cardona i ya en els anys xixanta a José 

Sancho. Est establiment tan popular donava a dos carrers, al port comercial la frontera 

principal, i l'atra al carrer la Pilota. 

 

Era un caseró conegut com “La Casota” i en ell es trobaven comestibles per a la gent 

del barri pero també funcionant com a estanc, taverna i celler. 

 

Dins hi havia grans barrils de vi per a la seua venda a la menuda, un mostrador per a les 

vendes i algunes taules a on s'assentaven els mariners per a beure alguna cosa. 

 

En la part superior estava la casa dels amos, pero ya sobre els setanta estava en ruïnes, 

encara que és podia vore el nom de l'últim propietari “Bar Sancho”, en la placa de 

venda de tabacs i una chapa fent publicitat de la Coca Cola. 

 

L'edifici es derriba i queda convertit en un solar durant prou anys. Al començ dels 

noranta es varen construir vivendes i en 1977 es va inaugurar l'actual restaurant “Ca 

Broch”. 

Roc Chabàs Associació 
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