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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.  

 

Un 9 d'octubre de fa 44 anys 

 

El 9 d’Octubre nos transporta al passat. A tots els acontenyiments que forjaren la 

creació del Regne de Valéncia cristià, independent de qualsevol atre per exprés desig 

del rei Jaume I. L’estructura sobirana i alvançada per a l’época del Regne serví 

d’acicat per a que, només dos sigles i mig despuix de la seua reconquista, estiguera a la 

vanguarda d’Europa, gràcies al seu esplendor econòmic, social i cultural. Ser valencià 

era un símbol d’orgull i distinció. 

El poble valencià també s’ha caracterisat per refer-se una i atra volta dels intents de 

despersonalisació que ha patit a lo llarc de l’història, destinats a arrancar-li de la forma 

més vil la seua memòria, i com a conseqüència, el seu Ser. Per això es bo recordar els 

acontenyiments que nos han marcat. Era un 9 d’Octubre, el de 1977, quan un grup de 

valencians reivindicant l’espirit de Vinatea digueren ¡prou! al comprovar que la 

restauració de la democràcia, llunt de retornar-nos els nostres símbols d’identitat, 

només servia per a ficar al front de diversos càrrecs a uns polítics mesquins, 

acomplexats i sense escrúpuls, entregats a suplantar el nostre fet diferencial i propi. 



Aixina, substituiren la nostra Real Senyera per la “màrfega”, i intentaren suplantar la nostra 

ancestral llengua valenciana (en això seguim igual) pel català, la nostra històrica 

denominació de Regne de Valéncia per la de Païs Valencià i el nostre Himne per la 

Moixaranga.  

Un atre himne, este de lluita, acompanyava el naiximent del Grup d’Accio Valencianista 

(GAV) fa hui 44 anys, les seues estrofes dien: “Valencians, ¡defengam nostra terra! contra 

lladres, bochins i tirans. Ajuntem-nos que ya ha arribat l’hora de ser dignes de ser 

valencians. Agraïm l’amor pur de Valéncia que nos vol vore units i germans, i els fills 

nostres diran recordant-nos, que son dignes de ser valencians”. 

De forma immediata, estos patricis valencians, varen rebre el soport d’un poble que no volia 

quedar-se de braços creuats davant de tal infàmia. El GAV s’extengué com una taca d’oli 

entre el poble valencià que demandava justícia. Hòmens i dònes (les nostres volgudes “ties 

Maries”) anònims aparcaven els seus treballs i les seues famílies per a plantar cara als que 

pretenien borrar el nostre passat i manipular el nostre futur. I tot això sense buscar més 

recompensa que lluitar per la dignitat de la seua terra. 

Gràcies a la pressió d’estos valencians el primer Estatut d’Autonomia recollia l’idioma 

valencià com a propi (i no un atre com es pretenia); se redactà en les Normes d’El Puig, 

aixina com els primers llibres de text per a l’ensenyança de la llengua valenciana; la Senyera 

fon reconeguda oficialment com la bandera pròpia que nos ha representat a tots els 

valencians a lo llarc de la nostra història; i el nostre Himne fon reconegut. No conseguirem, 

no obstant, la denominació que per història i tradició nos corresponia, Regne de Valéncia, 

“gràcies” a Emilio Attard, que s’inventà lo de “Comunitat”.  

Hui, despuix de 44 anys, l’espirit reivindicatiu del GAV seguix vigent. La seua lluita tenaç 

per a que el nostre poble torne a sentir-se orgullós del llegat que nos deixaren els nostres 

antepassats, que no ha caducat. Si fa més de quatre décades esta associació ya denunciava 

tots i cada un dels intents de catalanisació que estratègicament es dissenyaven i que molts no 

es creïen, hui veem com poc a poc s’han fet realitat estos “vaticinis”. Tristament comprovem 

atònits com l’Universitat, els coleges, i l’immensa majoria dels mijos de comunicació s’han 

entregat a la política de suplantació, i com es destinen cantitats ingents de subvencions a 

entitats per a que facen proselitisme del catalanisme, en el clar propòsit de que vaja calant en 

la nostra societat el proyecte dels països catalans, una aspiració quimèrica per als catalans, 

pero cada volta més real si comprovem el desenroll dels acontenyiments entre vascs i 

navarresos, i el meninfotisme dels polítics valencians. 

La major prova de que el GAV és imprescindible en la nostra societat és que és una de les 

poques agrupacions que ha denunciat que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha 

accentuat més la catalanisació del Regne de Valéncia, llunt de posar la pau social llingüística. 

Entre tant, atres han preferit callar i aliar-se en lo políticament correcte. Per desgràcia per als 

valencians, el GAV ha encertat quan advertia del perill de la citada Acadèmia.  

Només hi ha que llegir els seus treballs per a comprovar que el seu objectiu es substituir el 

valencià per el català, i que tot lo valencià (siguen obres lliteràries, autors, arquitectura, 

gastronomia, etc.) siga català. I, lo que és pijor, en la aquiescència del nostre govern autònom 

valencià. 



44 anys del GAV, treballant per nostra terra, nostra cultura i nostres tradicions, mereixen un 

reconeiximent públic, per més que la nostra societat estiga cada dia més sumida en l’apatia, i 

que alguns polítics s’encaboten, per a desgràcia nostra, en que vejam una atra realitat. 

Joan Ignaci Culla és escritor 

 

Coneixent a Antonio Cortis 
 

  

 
 

Despuix del seu naiximent en alta mar, i la tripulació podent controlar el barco per una 

tormenta varen conseguir atracar en el port peixquer d'Altea, poble pròxim de Dénia. Cortis 

va ser batejat en Altea el 18 d'agost de 1891, en el nom d'Antonio Tomás Montó Corts i 

despuix de la recuperació del part, Vicenta retorna a Dénia en sos fills Batiste i Antonio. 

 

Varen ser temps difícils per a Vicenta, sense diners i en dos chiquets, pero Batiste d'onze 

anys es va convertir en el pare del menut Antonio. Ella gràcies als seus parents conseguix un 

lloc d’aiguadera en la font que hi havia en la plaça Redona, una plaça que en els anys seria la 

plaça del Tenor Cortis. Vicenta cobrava dos cèntims per cada cànter d'aigua i compartia este 

treball en el de treballar per les cases: cosir, fregar etc., pero en aquells temps en ple auge de 

la pansa els deniers no passaven fam. 

 

Per una atra part, els germans Ferchen, heretats en Dénia d'orige alemà, varen començar lo 

que va ser una fita en l'economia de la ciutat: els joguets. Dénia va tindre en el seu moment 

més de 40 fàbriques de joguets. Batiste, el fill major de Vicenta va ser un chiquet en 

tendències musicals, i estudiava el clarinet contínuament fent que sa  mare es donara conte de 

que en Dénia cariria d'una bona formació, i per un atre costat el menut Antonio absorbia en 

més interés les notes del pentagrama, que els jocs galliponters dels chiquets. 

 

Roc Chabàs associació 



 

EL PARE FULLANA DEFENSOR DEL VALENCIÀ 

FRONT AL CATALÀ 

 

Càtedra Fullana 
 

Preguem als llectors que lligguen en molta atenció este aclaridor apartat. Resulta indignant 

que alguns catalanistes hagen intentat fer creure que el pare Fullana considerava al valencià i 

català una mateixa llengua, negant que el valencià siga la llengua pròpia i autòctona 

valenciana, diferent i diferenciada del català. 

 

Anem a vore. És cert que el pare Fullana va colaborar en el Diccionari Català-Valencià-

Balear de mossén Alcover aportant els seus grans coneiximents sobre la Llengua Valenciana, 

que va fer una ponència en el Congrés de la Llengua Catalana (1906) i que va ser nomenat 

acadèmic de l'Acadèmia de la Llengua Catalana, com també fon acadèmic de la Real 

Academia Española, en representació de la llengua valenciana. 

 

Llevat d'estes aportacions -segurament fetes en tota la bona voluntat que caracterisava el seu 

espirit evangèlic, i fruit del context de l'época, la veritat és que el pare Fullana és va 

desvincular totalment de les catalanisades "normes del 32" que havia firmat de mala gana 

"atés lo caràcter provisional" de les normes (bases), tal i com va anotar damunt de la seua 

firma. La més evident prova de la seua desvinculació d'estes normes copiades de les de 

Pompeu Fabra, per a catalanisar la Llengua Valenciana està en el fet de que el pare Fullana 

reeditara la seua "Ortografia Valenciana" en 1933 reafirmant-se en el seu criteri que "no es 

atre que la raó, deduïda de la ciència filològica d'esta llengua" tal i com escriu el propi pare 

Fullana en l'Advertiment de dita publicació.  



I per si no queda prou clareta la desvinculació total de les normes fabrianes en este fet, 

l'encarregat de prologar esta segona edició de la seua "Ortografia Valenciana" va ser un dels 

seus millors discípuls, bon valencianiste i incansable estudiós de la Llengua Valenciana, el 

pare franciscà Andreu Ivars. 

 

Per la seua eloqüència, reproduïm textualment uns fragments de dit pròlec escrit pel pare 

Ivars: 

 

"D'este tractat ortogràfic ens ha plagut, més que res, l'espirit valencianíssim que l'informa i 

brolla a tot arreu. Per una banda rebuja el pare Fullana les maneres d'escriure d'alguns 

escritors valencians, que enlluernats per les normes usades en Catalunya, les preferixen a les 

nostres, i per atra s'aferra fortament a totes les formes ortogràfiques que han segut i son 

característiques de la Llengua Valenciana. (...) Valéncia és rica i no te necessitat d'anar a 

captar fòra de les seues fronteres lo que ella mateix, per la seua força dinàmica, se pot donar. 

 

Seria, cosa de riure i de baixea que tenint fills Valéncia preparats per a purificar la seua 

llengua, fer refloreixer la seua lliteratura i donar normes ortogràfiques als escritors 

valencians, tinguera que imitar servilment usos i maneres de terres forasteres, no conformes a 

la seua tradició clàssica, a la seua evolució actual". Més clar, aigua. 

(Sobre les "bases del 32" recomanem la llectura del llibret en .pdf que es pot descarregar, 

sobre el gran valencianiste el pare Ivars la llectura d'un interessant artícul d'un atre gran 

valencianiste com és Ricardo García Moya, "Camarada Canut: ¿Te acuerdas de Andrés 

Ivars?". 

A continuació reproduïm lliteralment alguns fragments escrits pel propi Fullana defenent 

l'identitat i autoctonia de la Llengua Valenciana. 

Escomençarem per unes breus cites tretes de les principals obres del pare Fullana, i en 

acabant expondrem textualment alguns fragments d'una série d'interessantíssims artículs i 

conferències seues ("Per la Llengua Valenciana", "La cooficialitat de la Llengua 

Valenciana", "Gramatologia Valenciana") publicats molt acendradament pel pare Agulló en 

un llibre titulat "CRITERIS FILOLÒGICS DEL PARE FULLANA EN ELS ANYS 1918 i 

1919". 

"Filologia Valenciana es la ciència que tracta de l'estudi y coneixença de 

les lleis etimològiques y gramaticals d'esta llengua, á fí de penetrar en sa lliteratura" (Estudi 

de Filologia Valenciana, 1912) "Valencià es la llengua parlà en la major part del antic Regne 

de Valéncia. Nostra llengua te per distintiu especial dolçor i suavitat en la seua Fonètica, i la 

vivea, moviment, gràcia i energia en l'expressió" (Gramàtica Elemental de la Llengua 

Valenciana, 1915).  

"Conéixer el verdader orige de la llengua valenciana, com el de les seues germanes, les 

demés llengües romàniques. I nos llimitarem solament, per ara, a senyalar les modificacions 

introduïdes en la declinació i conjugació del romà vulgar, mare indiscutible de la llengua 

valenciana" (Vocabulari Ortogràfic Valencià-Castellà, 1921). "La pretensió de molts catalans 

i també d'alguns valencians en voler nomenar llengua catalana al llenguage valencià, mos 

pareix, com sempre mos ha paregut, pretensió desgavellà i molt fòra de raó" (La cooficialitat 

de la Llengua Valenciana, 1918). 



 

"Com eixos principis i eixes lleis d'evolució fonètica no han actuat de la mateixa manera en 

Valéncia que en Catalunya, han donat per resultat la diferència fonètica que s'observa en ad 

una d'estes dos regions. D'ahi l'impossibilitat d'unificar les dos ortografies: valenciana i 

catalana. Tractar, puix, d'acomodar la nostra ortografia a la catalana, ademés de ser cosa 

antipatriòtica, es empresa irracional i antilògica" (Gramatologia Valenciana, cap. X, 1919). 

 

"Que residixquen en Catalunya 'valencians catalanisats', se comprén i fins s'els pot dispensar; 

pero que els hi haja, en el mateix territori valencià, pareix estrany, i es també incomprensible 

i si estos son 'catalanisats i catalanisants', al mateix temps, es cosa que ni se pot ni se deu de 

tolerar. No deixem de comprendre no obstant que molts dels 'valencians catalanisats' ho son 

de bona fe; i es llastima que, siguen, per un atre costat, 'valencianistes de veritat', hagen segut 

arrastrats per estes corrents estranyes de catalanisme, en lo que afecta a la llengua 

valenciana". (Gramatologia Valenciana, cap. XII, 1919). 

 

"Després de copiar [el senyor Ortín], sense cap aprensió moltes de les 'definicions textuals' 

en els 'eixemples', també 'textuals', de la Gramàtica de la nostra llengua publicà pel "Centre 

de Cultura Valenciana", va completar el seu treball en una serie no interrompuda de 

'catalanismes' i de 'arcaismes inoportuns'. (...) Com a catalanisant i sembrador de arcaismes 

inoportuns, no podem ni devem transigir, perque seria contribuir sabent-ho, a la destrucció de 

nostra llengua". (Gramatologia Valenciana, cap. XIII, 1919). 

 

"També s'adultera i corromp la llengua en l'introducció de 'catalanismes', quan estos son 

contraris a l'índole de nostra llengua, tal com 'homes' i 'ordre'. (...) Si la tendència del català 

ha segut suprimir esta n en els plurals i escriure 'homes', 'verges', 'images', etc., la tendència 

valenciana, pel contrari, ha segut i es actualment conservar eixa n etimològica. I no 

deu estranyar l'existència d'estes dos tendències fonètiques, diferents en Catalunya i en 

Valéncia, perque es cert que ademés de les lleis fonètiques i evolutives comuns al català i 

valencià, existixen unes atres moltes, particulars i pròpies de cada una d'estes llengües" 

(Gramatologia Valenciana, cap. XIV, 1919).  

 

"En l'exposició i comprovació de l'anterior catalanisme, suspendrem, per ara, el nostre treball 

de 'descatalanisació' de la llengua valenciana, esperant una ocasió més oportuna per a 

completar este estudi, majorment tenint en preparació les 'Diferències llingüístiques entre el 

valencià i el català'". (Gramatologia Valenciana, cap. XV, 1919). 

 

"... la mencionà Societat [Lo Rat Penat] va encarregar al qui subscriu la redacció d'un 

proyecte de Normes Ortogràfiques, aplicades a la llengua valenciana. Per a la redacció 

d'estes Normes Ortogràfiques, vam prescindir en absolut de les catalanes, aprovades per 

l'Institut d'Estudis Catalans, segons el desig d'esta societat, que era també el nostre, per a que 

nostres 'Normes' foren genuïnament valencianes, i ajustades a la doctrina de l'escola 

evolucionista; perque disponent nostra llengua de quants elements fonètics i gràfics es 

requerixen per a una ortografia valenciana independent, no era conduent demanar préstams a 

atra llengua que, encara que bessona de la nostra, diferix notablement d'esta en la seua 

fonètica i morfologia, i deu diferenciar-se també en la seua ortografia" (Gramatologia 

Valenciana, cap. IV, 1919). 

 



 

"Es cert que tenim un sens fí de paraules en valencià i en català que son idèntiques en quant a 

la morfologia i en quant a la seua significació. ¿Serà prou raó per a que totes eixes paraules 

es diguen exclusivament catalanes?, havent com hi tantíssimes paraules que tenen la mateixa 

forma i la mateixa significació en català que en castellà, s'haurán de dir també exclusivament 

catalanes o exclusivament castellanes. Per lo tant, si hi ha tantes paraules que son idèntiques 

en valencià i en català, com les hi ha en català i castellà, no es estrany que hi ha també frases 

idèntiques, sobre tot, en valencià i en català; i per lo mateix, refrans que presenten la mateixa 

forma i tinguen idèntica significació. Son llengües germanes; han evolucionat paregudament, 

encara que no en tot idènticament, pel qual motiu son llengües diferents. Ya es hora que, tant 

En Balbuena com atres escritors, desistixquen de la ridícula pretensió de voler despullar al 

llenguage valencià de la prerrogativa de 'llengua' i paguen just tribut a la veritat, dient: 'suum 

cuique': 'cascú qu'es conforme en lo seu'" (Pròlec al 'Refraner Valenciá', d'Estanislau 

Alberola, 1928) "PER LA LLENGUA VALENCIANA". 

 

Ací vorem al pare Fullana defenent magistralment l'autoctonia de la Llengua Valenciana. 

"Per la Llengua Valenciana" son unes rèpliques del catedràtic de Llengua Valenciana, el pare  

Fullana, al director del Diario de Valencia, J. Luis Martín Mengod, per unes afirmacions que 

va fer el 11 d'agost de 1918 en el seu diari: "Para mí el valenciano no es una lengua sino un 

dialecto. Dialecto por el rango y lugar que ocupa en el grupo lingüístico a que pertenece y 

por su corta extensión y por su escasa acción histórica. La literatura valenciana más que 

literatura propiamente valenciana es literatura catalana y por eso los catalanes, procediendo 

lógicamente, la han incorporado a la suya". Davant d'estes afirmacions, el pare Fullana, que 

ya era personalitat indiscutible en la Llengua Valenciana, es va vore obligat a replicar-li al 

senyor Martín Mengod. 

 

La primera de les tres rèpliques es va publicar el 19 d'agost de 1918 en el Diario de Valencia:  

 

"Ha incorregut vosté en diversos errors llingüístics uns i lliteraris uns atres que no devem 

deixar passar sense la seua corresponent protesta els que de veritat sentim les glòries de 

Valéncia, i entre la llengua del nostres pares. (...) Segons les seues afirmacions, ham de 

supondre que el valencià va ser importat pels catalans a este país, en temps de la 

Reconquista, i que per lo mateix, no deu nomenar-se llengua valenciana, sino simplement un 

dialecte del català". 

 

"Per lo vist es també vosté partidari de l'opinió dels que sostenen que, a la vinguda del 

gloriós conquistador en Jaume I d'Aragó i de Valéncia, no quedaven cristians en esta regió, o 

que els dits cristians, oblidant la seua pròpia llengua, parlaven a soles l'arap". 

 

"L'opinió dels que afirmen que la raça romana va ser extinguida en la regió valenciana, 

durant la dominació sarracena, ha segut sàbiament refutà per distinguits arabistes, i entre ells, 

modernament, per don Francesc Simonet en el seu 'Glosario de voces ibericas i latinas usadas 

entre los mozárabes'. Introducció feta per nostre inoblidable historiador don Roc Chabàs en 

seus 'Los mozárabes valencianos' (1891) lo mateix que l'opinió dels que creuen que els 

mossarabs valencians arribaren a oblidar el romanç i que, en el temps de la Reconquista, no 

parlaven una atra llengua que no fora l'arap. Siguen puix, un fet comprovat que a la vinguda 

d'En Jaume a estes terres quedaven molts cristians, i que parlaven el romanç, de la mateixa 

manera que es parlava en la regió catalana.  



 

Els repobladors catalans que vingueren en el Rei no necessitaven implantar la seua llengua 

en este país, i de fet no feren un atra cosa que aumentar el número d'habitants que parlaven el 

mateix romanç que ya s'usava en esta regió i per lo mateix es un error manifest creure en 

l'importació de la llengua catalana al nòstre antic Regne de Valéncia". [No mos resistim a 

recordar ací els magnífics estudis d'investigació del catedràtic don Leopoldo Peñarroja 

Torrejón, "Cristianos bajo el Islam" i "El Mozárabe de Valéncia", a on demostra 

científicament la formació de la llengua valenciana abans de la reconquista de Jaume I]. 

 

"Tots coneixem EL CARÀCTER ABSORBENT DELS 

CATALANS i el seu criteri respecte de la nostra llengua 

en relació al català; i no obstant, els catalans que sense 

cap preocupació, han estudiat sobre esta qüestió, no han 

tingut inconvenient en mantindre que el valencià o siga 

el romanç parlat en la regió valenciana, existia abans de 

la vinguda dels catalans a la nostra terra; i que, per lo 

mateix, no va poder ser importació seua i molt menys s'el 

pot considerar com un dialecte del català. 

 

Lligga vosté per a convencer-se lo que va deixar escrit 

l'eminent filòlec català doctor Grandia en l'introducció a 

la seua 'Gramàtica Etimològica Catalana' (p. 34) a on diu 

refutant al pare Nonell, jesuïta: "Molt al contrari de lo 

que assegura el Pare Nonell a Valéncia i a Mallorca 

durant cinc sigles de dominació sarrahina hi quedaren els 

cristians, com en tot lo demes d'Espanya barrejats ab els 

sarrahins guardant sa llengua". 

 

"Diu vosté en el seu artícul: 'lingüísticamente, no es más (el valenciano) que una derivación 

del catalán, que a su vez procede de la lengua de Oc'. Permetam senyor Martín, que li diga 

que no parla vosté segons la llingüística, al expressar-se d'eixa manera i que en este parrafet 

apareixen dos erros llingüístics que devem aclarir". 

 

"El valencià no es derivació del català sino una llengua que es forma, creix i es desenrolla al 

mateix temps que el català, segons acabem de vore i el català no procedix tampoc de la 

llengua d'Òc, com afirma vosté, sense provar-ho".  

 

Després d'una magistral explicació, el pare Fullana acaba esta primera rèplica diguen: 

"llingüísticament parlant, ni el català es derivació de la llengua d'Òc, ni el valencià prové del 

català, ni a estes llengües corresponen les denominacions de provençal i llemosí". 

 

La segona i tercera rèplica del pare Fullana, com esta primera, tampoc tenen el mínim 

desperdici i hem cregut convenient dirigir als llectors a llegir-les integralment i que gogen de 

la sàbia magistralia de l'eminent catedràtic de Llengua Valenciana, el mai suficientment lloat 

i reconegut R. P. Lluís Fullana Mira. 

 

Roc Chabàs Associació 



El misteri del canvi de nom de les comarques 

valencianes 

I 

Est articul es un alvanç d’un atre mes llarc que vorà la llum 

mes avant. Aci tractare d’explicar cóm i per qué canviaren el 

nom de les nostres comarques a principis dels anys 70 del 

sigle passat. 

En principi, hauriem de saber que Jaume I ya feu mencio, en 

el Llibre dels Feyts, a L’Horta de Valencia, La Vall de 

Bayren i L’Horta de Xativa, per citar nomes tres comarques 

ben conegudes. En el sigle XVI, Marti de Viciana –en la 

seua “Cronica de la inclita y coronada ciudad de Valencia”– 

fa referencia a les comarques citades per Jaume I, afegint-ne 

alguna mes, com El Maestrat, La Marina i El Marquesat de 

Dénia. Escolano, en 1610, partix de les comarques a les 

quals es referiren Jaume I i Viciana, aportant-ne tambe unes 

atres: El Camp de Lliria, La Vall d’Ayora... A la fi del sigle XVIII Cavanilles, en la seua 

obra Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, poblacion y frutos del 

Reyno de Valencia, mantindra les comarques citades pels autors anteriors i afegirà El Pla de 

Quart, La Canal de Navarrés, La Vall de Biar i la Foya de Castalla, entre unes atres (1). 

Dit aço, i sense entrar a discutir si la millor divisio territorial o no es la comarcal, vaig a 

centrar-me en les comarques valencianes i els seus noms durant el sigle XX. 

Les propostes de comarcalisacio mes importants les dugueren a terme Felip Mateu i Llopis 

(1933) i Emili Beüt i Belenguer (1934). Manuel Sanchis Guarner, en la seua Gramàtica 

Valenciana (1950) i en Els pobles valencians parlen els uns dels altres (4 vols.: 1963, 1965, 

1968 i 1982), tambe plantejava unes comarques que diferien ben poc de les dels dos autors 

ades mencionats, la coincidencia era casi completa. 

Entre les comarques propostes per Mateu i Beüt (i tambe per Sanchis) figuren El Camp de 

Lliria, L’Horta de Valencia, L’Horta de Gandia, Xativa i Costera (Mateu i Sanchis) / L’Horta 

de Xativa (Beüt), El Marquesat de Dénia, La Marina, L’Horta d’Oriola i L’Horta d’Alacant. 

Puix be, resulta que els noms de les comarques proposts per estos estudiosos valencians no 

degueren d’agradar-los ad aquells que estaven preparant la documentacio necessaria per a 

abordar la qüestio comarcal una volta aprovat l’Estatut d’Autonomia. El cas es que la divisio 

comarcal que ha servit de base a l’actual es la que va fer publica, en 1970, el geograf catala 

Joan Soler i Riber (Barcelona, 1913-1979), en la que duya treballant des de principis dels 

sixanta. Resulta curios que haguera de ser un geograf catala el que marcara la pauta a l’hora 

de definir la divisio comarcal valenciana, quan hi ha documentacio historica que avala de 

sobra el nom de les comarques que els estudiosos valencians ades mencionats havien 

arreplegat en les seues propostes.  



Pero per a entendre millor lo que vaig a explicar a continuacio he de dir primer que els noms 

que propon Soler diferixen molt dels que arrepleguen Mateu, Beüt i Sanchis. I, per si fora 

poc, en la major part dels casos, no tenen tradicio, son noms trets de la manega. 

Analisant els noms de les comarques referides abans anem a vore cóm son ‘transformades’ 

en la proposta de Soler: “El Camp de Lliria” el canvia per El Camp de Turia, “L’Horta de 

Valencia” queda reduida a L’Horta, “L’Horta de Gandia” es convertix en La Safor, “L’Horta 

de Xativa” passa a ser La Costera, “La Marina” queda dividida en dos: La Marina Alta i La 

Marina Baixa, “El Marquesat de Dénia” desapareix i passa a formar part de la nova Marina 

Alta, “L’Horta d’Oriola” es transforma en El Baix Segura i “L’Horta d’Alacant” queda 

convertida en L’Alacantí. 

¿Per qué deixa de costat 

denominacions historiques i 

documentades i propon noms 

sense historia ni tradicio? La 

resposta la trobem en coneixer un 

poc la trayectoria de l’autor. 

Soler s’havia guanyat un cert 

prestigi a través de l’analisis de 

les estructures territorials dels 

Països Catalans (2). Era un 

convençut defensor d’eixa 

entelequia. El seu mapa comarcal 

fon molt ben acceptat i es divulgà 

en el Nomenclàtor geogràfic del 

País Valencià (1970) i en llibres 

com L’estructura econòmica del 

País Valencià (1970), obra 

dirigida per Ernest Lluch. 

Be, puix el mapa comarcal actual, 

que s’ha difos des de principis 

dels anys 80 del segle passat, 

s’inspira, fonamentalment, en la 

proposta de Soler. Tambe es cert 

que a hores d’ara no està encara 

en vigor la llei de comarcalisacio 

que oficialise la divisio comarcal 

i qüestions inherents, com 

contempla l’Estatut d’Autonomia 

en el seu articul 46.1: “Una llei de 

les Corts Valencianes, en el marc 

de la llegislacio de l’Estat, que 

deura ser aprovada per la majoria 

absoluta dels seus membres, determinarà la divisió comarcal, oides les Corporacions locals 

afectades” (3). 



Per tant, no podem dir que els noms de les comarques que hui podem vore en els llibres de 

text escolars, etc., siguen oficials, pero aço no canvia massa les coses, perque oficials o no, lo 

que no te nom es soterrar les denominacions tradicionals de les nostres comarques i canviar-

les, arbitrariament, per a ajustar i ‘quadrar’ el mapa comarcal dels quimerics Països Catalans. 

Imagens: 123RF, Manolo Gimeno 

(1) Membrado Tena, Joan Carles, “Antecedents històrics i polítiques actuals sobre 

l’organització territorial de València” en DD.AA. El desarrollo territorial valenciano: 

Reflexiones en torno a sus claves, Valencia, Universitat de València, 2014, pp. 49-53. 

(2) Societat Catalana de Geografia, Joan Soler i Riber, Barcelona 1913-

1979. https://scg.iec.cat/Scg7/Scg72/S720133a.htm [consulta: 12-8-2020]. 

(3) Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, traduccio directa en llengua 

valenciana, Valencia, Del Senia al Segura, 1993, p. 37. 

  II 

Aci vullc deixar clara una qüestio que no hauriem de passar per 

alt. El pancatalanisme actua introduint les seues tesis i espera a 

vore cóm reacciona la societat. Es evident que en el cas nostre 

saben massa be que estan davant d’un poble que, en general, 

desconeix la seua historia, el seu patrimoni historic, la realitat de 

la llengua autoctona... En este context es molt facil canviar els 

noms historics de les comarques valencianes i que ningu alce la 

veu. Aixina es el poble valencià. I d’aço s’aprofiten tots aquells 

que pretenen borrar la nostra identitat. 

Pero tornant a les comarques que he posat com a referencia 

abans, des del meu punt de vista hi ha una clara intencionalitat al 

despersonalisar-les, perque –i no es casualitat– l’autor fa 

desapareixer els noms de ciutats historiques que li conferixen substantivitat a les terres 

valencianes. No me convenç en absolut l’argument que adui Soler quan digue que en molts 

casos eliminava el nom de la capital de la comarca per a evitar possibles recels dels atres 

municipis que formen part d’ella. No he llegit res respecte ad eixos possibles recels. Lo que 

es evident es que quan mes diluit quede el referent valencià –en este cas les ciutats mes 

emblematiques– mes pla sera el cami per ad aquells que duen a terme el proces de 

catalanisacio en les nostres terres. Ara be, estos canvis de nom s’han d’analisar en el marc 

dels ‘seus’ Països Catalans, en els que s’extinguix una nacionalitat historica com Valencia. 

Vejam sino com en principi desapareix Lliria –antiga Edeta, en epoca dels ibers–, en 

personalitat i historia de sobra; a continuacio ocorre lo mateix en Valencia; en acabant borra 

del mapa –mai millor dit– a Gandia i la canvia per La Safor, quan posat a canviar tenía La 

Vall de Bairen, que es el nom mes antic de la comarca; Xativa tambe es eliminada, quan 

sabem de sobra la seua importancia i lo emblematica que es; desapareix Denia –antic regne 

de taifa– que ve a ser u dels referents de l’historia antiga valenciana; una atra de les “Hortes” 

que es suprimix es la d’Oriola, una de les ciutats mes importants durant l’epoca foral; 

finalment, Alacant es substiuida per Alacantí, de manera que una atra ciutat referent deixa de 

figurar en el nom de la comarca. 

https://scg.iec.cat/Scg7/Scg72/S720133a.htm


Aci maten d’un tir dos pardals. Desapareixen, com hem 

comprovat, ciutats emblematiques del mapa comarcal, cinc de les 

quals duyen antepost el substantiu “Horta”. Per tant, si s’eliminen 

quatre “Hortes” (Gandia, Xativa, Oriola i Alacant), canviant-les 

per unes atres denominacions, nomes ne queda una i, ara si, ya es 

pot eliminar Valencia del nom de la comarca. D’esta manera, 

L’Horta de Valencia –historica i mitica comarca– queda reduida 

nomes a l’impersonal L’Horta, perque en quedar-ne nomes una 

ya no fa falta afegir res mes, no hi ha possibilitat de confusio. 

Maquiavelic, diabolic... pot ser, pero nomes seguien una fulla de 

ruta que dissenyaren fa molts anys. 

Fa uns anys vaig vore que uns toponims valencians havien segut 

modificats, es tractava del nom de dos pobles de la comarca de L’Horta de Valencia. El 

primer d’ells Moncada, que els comandos catalanisadors havien transformat –pinzell en ma– 

en “Montcada de l’Horta”. ¿Quína necessitat hi havia d’afegir-li “de l’Horta”, si nomes hi ha 

una poblacio en este nom en tot el territori valencià? La resposta nomes la podem trobar en el 

marc dels Països Catalans: en la comarca catalana del Vallés Occidental hi ha una poblacio 

que te el nom de Montcada i Reixac i necessiten diferenciar-les. L’atre poble valencià es 

Torrent, al qual li afegiren tambe “de l’Horta” i la resposta la trobem en el mateix marc: en la 

comarca catalana del Baix Empordà hi ha un atre Torrent. Aixina queden diferenciats: 

Torrent de l’Horta i Torrent de l’Empordà. Tot pels Països Catalans. 

En les comarques han actuat com en tot lo demes, tractant de fer cami cap a l’objectiu que 

definiren fa ya mes de cent anys [1], i quan no poden correr no tenen cap inconvenient en 

anar a poc a poc. I aço han fet, perque, com hem vist, cap a 1970 comencen a bandejar-se 

definitivament les propostes de Mateu i de Beüt i aci no es qüestiona practicament res, per a 

continuacio començar a difondre les comarques –en noms inventats– del catala Soler. A 

hores d’ara, encara hi ha molts valencians que, de bona fe, creuen que els noms de les 

comarques valencianes tradicionals son els que apareixen hui en els llibres de text. Tot aço 

ha passat en Valencia i, en la meua opinio, es sintoma d’un poble que ha perdut la nocio de la 

seua realitat historica i camina a la deriva, sense saber quí es, d’a ón ve i cap a ón vol anar, 

en uns dirigents que es passen el temps buscant els referents en Madrit o en Barcelona. 

En esta situacio no podem deixar de denunciar tots els atacs a la nostra identitat, vinguen d’a 

on vinguen, i fer tot lo possible per a despertar la consciencia colectiva del nostre poble. 

Tambe crec que en una societat en la qual, des del poder, s’instalà, fa molts anys, la mentira 

o, pijor encara, l’engany universal –com dia Orwell–, es un honor formar part de la mes 

radical de les dissidencies. 

Imagens: dBalears.cat 

[1] Vid. Gimeno, Manuel, Valencia: llengua i patria, Valencia, Mosseguello, 2019. 

Manuel Gimeno Juan, Filolec i escritor, llicenciat en Filologia Valenciana per l'Universitat de 

Valencia i membre de la Seccio de Llengua i Lliteratura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana 

(1977-2005) 

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



Andrés Graham un britànic en Dénia 
 

 

Andrés Graham va ser un comerciant britànic naixcut 

en 1840 en Irlanda. Posseïa diverses propietats i 

almagasens repartits per tota la ciutat. Enriquit tant en 

el comerç exportador de la pansa, com en l'especulació 

immobiliària, gràcies als canvis urbanístics, tenia un 

almagasén en la zona de l'actual carrer Portelles, 

pròxim a la closa (plaça del Tenor Cortis), d'ahí el seu 

nom original de Portelles Graham. 

  

En 1873 va sofrir un intent de seqüestre en les proximitats del camí del Pou dels Pilars, per 

part de la colla de Pep de la Tona, que va conseguir frustrar gràcies a la seua decidida 

actuació i previsió, ya que anava armat, ferint en la seua pistola a algun dels bandolers i 

matant a un dels agressors. 

 

En 1888 era el tercer major contribuent per comerç i indústria, despuix de José Morand 

Fourrat i José Morand Bordehores, en la gran salvetat que dels anteriors solament el 8% de la 

seua tributació pertanyia realment als sectors comercials i industrials, mentres que en el cas 

d'Andrés Graham, la seua riquea provenia exclusivament d'ells. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 

"... no és possible que siga la 

bandera real la que té l'Ajuntament 

de Valéncia, perque tant la tela, 

pintura, paleografia i la data la 

denuncia com a obra del sigle XVI o 

XVII".  

Chabàs va ser croniste oficial 

d'Alacant, archiver de la Catedral de 

Valéncia, acadèmic de la Real 

Acadèmia d'Història, membre de la 

Societat Arqueològica Valenciana; 

fundador de les revistes "El 

Archivo" i "Archiver Valencià", 

membre de Lo Rat Penat i fundador 

dels Congressos d'Història de la 

Corona d'Aragó. 

 F. Carreras Candi: Geografia del Regne de Valéncia, de la província de Valéncia, p.550., 

nota 1070. 

Roc Chabàs Associació 



 

Els nostres personages valencians 
Vicent Blasco Ibáñez, Valencia (29-1-1867) 

 Menton –França- (28-1-1928) 

 

 
 

Vicent Blasco Ibáñez naixque en la ciutat de Valencia el 29 de giner de 1867. Els seus 

progenitors (Gaspar Blasco i Ramona Ibáñez), que procedien d’Arago, s’havien assentat en 

el Cap i Casal, propet de la zona del Mercat, a on regentaven un chicotet negoci 

d’ultramarins.  

 

Estudià en l’Universitat de Valencia, en la qual es llicencià en Dret en 1888, encara que 

practicament no eixerciria cap professio vinculada ad estos estudis. Sent ya molt jove mostrà 

una gran inclinacio per l’escritura colaborant en diferents publicacions, algunes fundades per 

ell mateix, i arribà a compondre diverses obres lliteraries. Simultanejà la seua vocacio 

lliteraria en el seu activisme polític, alhora que participà activament en les movilisaciones 

estudiantils de l’epoca.  

 

En 1887 se publica el periodic federal La Revolución, la direccio del qual se li ha atribuit; i 

eixe mateix any publicà el seu primer llibre, Fantasías; moment en que molts biografs 

senyalen que ingressà en la masoneria. A l’any següent obtingue un premi en els Jocs Florals 

per la Biografía de don Hugo de Moncada, i es nomenat vocal de la Junta Directiva de Lo 

Rat Penat.  

 

En 1889 fundà el semanari La Bandera Federal, orgue d’expressio del republicanisme 

federal, en el que tambe participà el seu mentor en Lo Rat Penat, Constanti Llombart.  



 

En 1890 hague de fugir a Paris a conseqüencia de la manifestacio que promogue contra 

Cánovas del Castillo i tambe pels seus posicionaments antimonarquics, alli coneixeria als 

principals impulsors del naturalisme en la lliteratura francesa. En tornar a Valencia, en 1891, 

participà com a Mantenedor en els Jocs Florals, i fon designat President del Consell, en 

l’Assamblea Regional, del Partit Federal (PRDF). En este mateix any es casà en Maria 

Blasco del Cacho.  

 

Des de 1892 la seua produccio lliteraria es fa imparable i es frenetica la seua activitat 

politica. Publica La araña negra, París, Viva la República. En 1894 se publica la seua 

Historia de la Revolución Española, i s’estrena la seua obra teatral El Juez. El 12 de 

novembre de 1894 apareix el primer numero del diari El Pueblo, que ell fundà i dirigi. En el 

primer numero s’adjuntà com a un folleti la novela Arroz y Tartana. El Pueblo sera 

denunciat en numeroses ocasions pel contingut polemic i de denuncia dels articuls que 

publica. En novembre comença a editar-se la seua novela Flor de Mayo.  

 

 
 

En agost de 1896 El Pueblo publica el primer articul d’una serie sobre la violenta campanya 

contra la guerra de Cuba “Que vayan todos: pobres y ricos”. Per este motiu Blasco es 

detingut i condenat a dos anys de preso, que no complirà, puix en març de 1897 se li 

commutà la pena de preso per la de desterro, per lo qual marcharà a Madrit, a on continúa 

escrivint per a El Pueblo, i sera en esta ciutat a on coneixerà a Rodrigo Soriano del qui sera, 

en un primer moment, gran amic; encara que mes tart viuran absolutament enfrontats per 

idees politiques. Havia publicat ya Cuentos valencianos. 

 

La seua figura politica es consolidà en ser elegit Diputat a Corts per Valencia pel Partit 

Republicà. El 25 d’abril de 1898, els Estats Units declaraven la guerra a Espanya, en l’excusa 

de la voladura del Maine en el port de L’Havana, i s’elevava el primer suplicatori per a 

processar a Blasco Ibáñez pel seu articul La paz deshonrosa. El 3 de juliol l’esquadra de 

l’Almirant Cervera era aniquilada en aigües de Cuba.  



 

Eixe mateix any Blasco Ibáñez publicarà La Barraca. L’any finalisà en la firma del tractat de 

pau de Paris pel qual es pergueren les colonies d’ultramar. Este fet, i la sensacio de decepcio 

i fracas que impregnà a la societat espanyola, marcarien l’obra dels principals lliterats, que 

componien lo que es coneixerà per la Generacio del 98, en la qual Blasco tingue conexio.  

 

L’etapa entre 1894-1898, la viurà centrada en Valencia, i fon molt productiva lliterariament: 

noveles, contes i articuls periodistics; i tambe politicament, dedicant-se a difondre el seu 

ideari politic: el republicanisme federal, que entrarà en contradiccio en Solidaritat Catalana a 

la que combatrà en el seu intent d’establir enllaços en Valencia.  

 

Crearà el seu propi partit, el Partido de la Unión Republicana Autonomista (PURA), que 

perdurarà fins la Guerra Civil i que, degut a la seua personalitat avassalladora, generarà el 

"Blasquisme", un ideari -obreriste i anticlerical- que marcarà la realitat politica i social de la 

Valencia de l’epoca.  

 

Va morir en la seua residencia “Fontana Rosa” de Menton, França, el 28 de giner de 1928, 

als 61 anys. El seu cos fon repatriat durant la Segona Republica, arribaren al port de Valencia 

el 29 d’octubre de 1933, i foren rebudes per una abrumadora multitut que acompanyà la 

comitiva funebre fins a la seu de El Pueblo.  

 

El mausoleu que se li va proyectar no acabà de construir-se en esclatar la Guerra Civil, i les 

seues despulles descansen actualment en una modesta caseta del Cementeri General de 

Valencia.  

 

Fon una personalitat abatolladora i entusiasta que gojà de grans amistats i tambe de grans 

detractors. No es pot oblidar l’amistat en Sorolla, en els Benlliure, en Santiago Rusiñol, 

Emilia Pardo Bazán, etc.  

 

Fon tambe un aventurer lo qual el portà a recorrer tot el mon, i inclus a fundar una colonia en 

l’Argentina (Nova Valencia) i una ciutat (Cervantes –nom que li posà degut a la gran 

admiracio que sentia pel noveliste castella-) no en massa exit.  

 

Moltes de les seues noveles han segut portades al cine pels estudis de Hollywood i tambe, 

moltes d’elles, versionades per la televisio, ademes de traduides a multitut d’idiomes.  

 

 

Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez. 

Wikipedia.org (varies entrades). 

 

Juli Moreno i Moreno 

 

Valencia, 9 de juny de 2011 

 

Material de “Tots els dies 9”. Activitat que organisa mensualment Convencio Valencianista 

 

 

 



Pedro Oltra Torres 

 
Pedro Oltra, primer a l'esquerra, en l’orquestina del bar Agulló 

 

Va nàixer en Dénia el 20 de giner de 1910 i vivia en sos pares, Alejo Oltra Vicens i 

Patrocinio Torres Miñana en el carrer Hospital nº 7. Tenia tres germans, Antonio, Ángela i 

Francisco, segons apareix en el padró d'habitants de l'Archiu Municipal de Dénia 

corresponent a 1925. Un tio d’ell, Antonio Oltra, també va ser un músic notable com a 

director de banda militar i despuix com a director i compositor, sent un dels creadors de 

l'Orquesta Simfònica de Dénia. Pero el nebot Pedro Oltra, va sentir pronte l'atracció per la 

música i de manera opcional, el violí, que va començar a practicar en profit des de molt jove, 

actuant en orquestines locals que animaven les sessions de balls i les festes. 

 

Se sap que pel més d'agost de 1937 va intervindre junt al tenor Cortis, el professor i 

concertiste de piano Batiste Mateu i el cantant aficionat Miguel Morato “El tranquilo” entre 

uns atres, en un festival celebrat en el Teatre Circ de Dénia organisat per la C.N.T., a benefici 

de les milícies populars. Va tindre que participar com a soldat en el conflicte bèlic, pero en 

normalisar-se la situació de l'enfrontament intensificà les seues activitats musicals. 

 

En la seua orquesta, una de les més importants en aquells moments, va recórrer moltes 

poblacions de l'Estat Espanyol i va ser un triumfador de la música llaugera, com a violiniste. 

 

Va decidir viure des de ben jove aquella vida bohèmia que li va donar molts moments 

satisfactoris i en els anys va conseguir ingressar en l'Orquesta Simfònica de Ràdio Televisió 

Espanyola. 

 

Roc Chabàs Associació 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (VI) 
 

 
 

Encara que somerament, devem ara ocupar-nos de les translacions del cos de sant Vicent. 

Tres resulten, quan no va poder haver-ne més que una simultàneament, no tractant-se de 

successives, puix es referixen moltes. Llavors ha de resultar una sola verdadera o totes falses. 

No és el nostre propòsit discutir ací este punt, pero hem de donar conte de les diferents 

opinions. 

 

El moro Rasis, en la seua crònica, referix que quan el primer Abderrahman va estar en 

Valéncia en el 760, varen fugir els cristians d'ella en el cos del sant Vicent màrtir fins a 

colocar-ho en el promontori sacre de Portugal, que per esta raó despuix es va cridar cap de 

sant Vicent. Per una atra part, Aimonio, monge de Castres en França, va escriure una relació 

de la translació d'este mateix cos, no a Portugal, sino al seu mateix convent en el 855. No 

falta qui nos conte una atra translació en el 970, no a Portugal ni a França, sino a Capua, en 

Itàlia. Encara que rebugem totes estes relacions per falses, sempre resulta un fet comprovat: 

la creència d'espanyols, portuguesos, francesos o italians en que el cos de sant Vicent es va 

venerar fins ad aquella data en la seua iglésia de Valéncia. Qui sobre açò volguera més 

senyes podria consultar el tom VIII de les Memòries de la Real Acadèmia de l'Història, a on 

es va publicar la crònica de Rasis; el tom IV del Viaje literario, de Villanueva, que en un 

apèndix copia l'història escrita per Aimonio i en la carta XXVII la translació a Capua. 

 

Encara que solament a títul de mera curiositat, anem a ocupar-nos d'unes expressions 

d’Aimonio. En referir-se este a l'arribada a Valéncia d’Audaldo, el monge que devia 

emportar-se el cos de sant Vicent diu que es va hostajar en les afores del suburbi, in ejus 

suburbio, a christianis jam penitus derelicto, i més avant consigna que de les ruïnes de 

l'iglésia solament quedava allí maceriarum ecclesiae ruinae, atque ipsius sepulcri situm. És 

dir, que l'iglésia estava destruïda, arruïnada; les seues parets arrasades casi fins al sol, pero el 

sepulcre intacte en el seu lloc, com ara santa Engràcia de Saragossa. No podem concedir açò 

últim si no estava en una cripta.  



Pero ni estava en ruïnes la dita iglésia, ni la relació d’Aimonio és més que un teixit d'absurts. 

Solament nos prova que allò es creïa en Castres. Vejam ara lo que era d'aquell temple una 

miqueta més avant. 

 

Quan en 1172 va posar lloc Alfons II d'Aragó a Valéncia, va conseguir que el senyor d'ella 

doblara l'antic tribut. Entre les condicions estipulades per a alçar el lloc, es va consignar que 

l'iglésia de sant Vicent màrtir quedaria pel d'Aragó en tots els seus delmes i primícies i 

demés drets, per a dispondre d'ells a la seua voluntat. Açò nos prova que dita iglésia mai 

havia deixat d'estar oberta al cult catòlic, puix pràctica constant dels mahometans va ser el no 

permetre noves edificacions d'iglésies als cristians. 

 

Es deduïx tot açò d'un diploma que porta l'abat Briz en la seua Història de sant Joan de la 

Penya, en el qual es fa constar que Alfons II, en octubre de 1177, va concedir a l'abat Dodón 

i monges de dit convent l'iglésia de sant Vicent de Valéncia, en estes paraules: «Placuit mihi, 

pro servitio quod mihi fecistis in illa hoste de Valentia, quod dono atque in perpetuum 

concedo Domino Deo, et jam dicto Monasterio S. Joannis de Pinna et fratribus ibidem Deo 

servientibus praesentibus atque futuris Ecclesiam S. Vincentii de Valentia cum omnibus 

directis suis, quae modo habet, vel habere debet, et cum Decimis et Primitiis, ut sit semper 

llibere et absolute de jure Sant Joannis de Pinna.» 

 

«Donant el rei l'iglésia de s. Vicent en mes i primícies, diu el citat Abad Briz, supon que hi 

havia actualment fidels parroquians d'aquella iglésia,» i haguera pogut afegir, continua el P. 

Teixidor, «que era llavors l'iglésia matriu i com a catedral, al prelat de la qual, que és el bisbe 

i al seu capítul, pertanyen els delmes.» 

 

L'any 1212, sabem que continuava el monasteri de sant Joan de la Penya en la possessió 

d'esta iglésia, puix en dit any el rei Pere, successor d'Alfons II i pare de Jaume I el 

Conquistador, va lloar i va aprovar la dita donació: indici manifest de que la posseïa aquella 

comunitat en el seu temps, diu Briz en la seua citada història. I en açò apleguem als temps de 

la reconquista de Valéncia. 
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¿SABIES QUÉ…? Front a la pretensió dels 

pancatalanistes de que els valencians parlem el 

nostre idioma gràcies a les ensenyances de les hosts 

catalanes se nos presenta, de colp i repent, un 

interrogant: ¿cóm pobles conquistats per catalans, 

com per eixemple Vall  d’Almonesir i Castelnovo, 

parlen castellà?, ¿i cóm pobles conquistats per 

aragonesos, com per eixemple, Borriana, 

Almàssera, Foyos, parlen la llengua valenciana?, i ¿cóm pobles que varen continuar sent 

governats per lleis musulmanes i per àraps, establit ya el regne cristià de don Jaume I,  -i que 

no varen tindre influències ni aragonesos ni catalans-  parlen la llengua valenciana? Ahí està 

el cas de Serra, Vall d’Uxó, Ahín i Eslida. 

 



 

Mariano París (Marianet) 

 Mariano París, més conegut per molts deniers com 

“Marianet” des de molt jove, ya abans de la guerra 

civil, anava pels carrers en una cistella de vímen 

pregonant i venent; “panets calentets. Dos, tres gallets. 

Tres, un quinzet” (un gallet, 5 cèntims de pesseta i un 

quinzet, 25 cèntims de pesseta). 

Ya passada la guerra treballava en la verema, la panera, 

transportant raïms pels bancals, pero sempre procurant 

que no li carregaren massa el plat, que posat damunt 

del cap servia per al transport, pero fent treballs que no 

necessitaren fer esforços per la seua complexió fràgil. 

Ajudava també en el servici obligatori que per aquells 

temps es tenia que fer per a reparar els carrers, o en cas 

de no poder, s'estava obligat a pagar a una atra persona 

per a que ho fera en el seu lloc. 

Suponem que en el cas de Marianet este ho faria per a 

complir en les seues obligacions, pero en el 

consentiment dels demés, s'encarregava de portar el cànter ple d'aigua d'uns a uns atres, 

mentres els demés feyen el treball més dur, com picar les pedres. 

Solia acodir a les dos estacions del tren, la de Carcaixent i la d’Alacant, a l'espera de clients 

per a portar-los les maletes, això sí, sempre la de menor pes. Quan el client li donava poc, ell 

li dia que la voluntat mínima era de cinc pessetes. Era una manera honrada de guanyar-se la 

vida sense molt esforç ni complicacions. 

Ell vivia en la seua família en el carrer Fora Mur i el seu renom de “Gallina” li venia, per 

haver-se tirat des del mur del carrer per a intentar volar com elles. 

Saludava a tots, felicitava a les gents el dia del seu sant, perque coneixia a casi tot el poble 

ademés de tindre una envejable memòria. 

Parlava dels noms i parents de la gran majoria de les monarquies històriques d'Europa, era 

impensable saber cóm va adquirir tals coneiximents, puix era una persona que caria d'estudis 

a lo que li acompanyaven les seues característiques especials. 

Anava a tots els sepelis i demanava la roba dels hòmens difunts, per lo que el seu vestuari era 

extens i en més o menys gust anava sempre ben arreglat i pulcre. 

Parlava en totes les gents, pero si algú li gastava una broma solia enfadar-se. Marianet va ser 

un personage molt popular en Dénia. 
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