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ACLARIMENT: Esta publicacio està redactada en les Normes d’El Puig. Encara que es una obra colectiva, l’encarregat de la redaccio 

final de cada articul te llibertat per a fer-ho en la normativa d’accentuacio de la seua preferencia. Este tema es motiu de debat, pero no 

de divisio, entre nosatres.  

 

El Castell de Dénia era un gran camp de vinya de 

moscatell 

 

Una ruta de Temps de Pansa porta als temps en que la fortalea era un gran camp de 

cultiu de vinya de moscatell, d’armelers i d’oliveres, com es veu en l'ajuda de 

fotografies datades entre 1906 i 1932. 

Abandonat el seu us militar, el Castell de Dénia es va convertir en un gran camp de 

cultius des de que a finals del sigle XIX es va idear tot un sistema de màrgens i bancals, 

similar al de tantes zones rurals del Marquesat de Dénia. I aixina, a l’entorn de les 

muralles i els baluarts construïts durant un mileni de conflictes bèlics en époques 

islàmica i cristiana, tot es va convertir en vinya de moscatell, encara que també es varen 

cultivar oliveres, armelers i figueres. El cicle Temps de Pansa retornà, com ya ho fera els 

anys passats, en aquella época.  



Segons va detallar l'arqueòlec municipal, Josep Antoni Gisbert, els qui optaren per participar 

en esta ruta tingueren un poderós aliat: dotze postals editades pel departament de Cultura de 

l'Ajuntament de Dénia que plasmen l'evolució dels cultius a lo llarc de tres décades de 

principis del sigle XX; en concret, des de 1906, data de la postal més antiga, fins a 1932, 

quan es va publicar l'última. 

Aixina que l'excursió mostrà als participants imàgens retrospectives del mateix lloc que 

visitaren pràcticament un sigle més tart. Comprovaren cóm l'Esplanada del Governador era 

llavors un immens camp de vinya moscatell, cóm en la vertent nort del monument es varen 

plantar armelers o cóm, ya en la part exterior del recint, es varen plantar en la Devesa del 

Governador oliveres, algunes de les quals encara es poden contemplar en l'actualitat. 

 

La ruta va incloure la visita a un forn d’escaldar en l'àrea del Palau. I és que tots els elements 

de la fortalea estaven dedicats a les labors agrícoles. Tant, que una d'eixes fotografies, de 

1915, contempla una arquitectura rural en el castell, una casa dels guardes a on es guardaven 

totes les ferramentes. 
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NOS LLEVAREN ELS “FURS” 

 La primera volta que sent un chiquet escolti la paraula 

“Furs” li pregunti a mon pare: “Qué es lo que eren”. Me 

respongue: “Els Drets i Lleis que nos llevaren als 

valencians, i que hem de conseguir que nos els tornen.” 

Els “Furs” eren les lleis que el rei Jaume I posà per a regir 

el Regne de Valencia, ell mateix les promulgà i jurà en les 

Corts Valencianes de l'any 1261. Estes lleis regiren el 

Regne de Valencia durant 500 anys, concretament fins 

l'any 1707 quan serien definitivament abolides pel Decret 

de Nova Planta impost pel rei Borbo, Felip V, en acabar la 

Guerra de Successio. Els “Furs” estaven basicament 

extrets del Dret Romà, enfortien el poder de la corona i 

donaven força a les noves classes emergents d'artesans, 

mercaders i propietaris en detriment de la noblea, la qual 

s'opongue, pero el rei les estengue a tot lo Regne. 

Els “Furs” en un principi podien ser revocats pel rei, pero els ciutadans de Valencia i algunes 

viles importants solicitaren a Jaume I que jurara els “Furs” aixina com tambe els seus 

successors, per a que no pogueren ser revocats. El monarca respectà alguns privilegis dels 

musulmans com el Mustaçaf, oficial municipal encarregat de vigilar el pes del pa i mercats, 

l'eleccio anual del Juge o Curia, i el Tribunal de les Aigües, que ha aplegat fins a nosatres. 

Aixina mateix, se regulen el credit i els prestams d’usura, posant-se un tipo maxim d'interes. 

El govern municipal se compon de quatre “Jurats” i dotze “Consellers”. Estos “Furs” se 

vorien reformats durant el regnat de Pere I de Valencia, fill de Jaume I, en el cridat 

“Privilegium Magnum” pel qual el rei no podia posar nous imposts. Els “Furs” vigents 

durant cinccents anys donarien un impuls al desenroll del Regne de Valencia en tots els 

aspectes socials, comercials i maritims, fent de les nostres terres una de les millors 

desenrollades de la peninsula. 

Guerra de Successio. Pero per desgracia els valencians nos verem 

embolicats en la disputa de dos reis per la corona espanyola al 

morir Carles II sense descendencia. Esta guerra duraria des de 

1701 fins a 1713, any en que es firmaria el Tractat d'Utrecht. Aci 

s'enfrontaren Carles d'Austria i Felip Borbo de França. Les 

potencies estrangeres estaven dividides segons els seus interessos 

al costat dels francesos i dels l'austriacs, i decidiren portar la 

disputa militar a terres peninsulars. Els Borbons trobaren el seu 

major soport en Castella i els Austries en la Corona d'Arago. 

Valencia se va vore reclinada al costat de l'austriac. Finalment en 

la batalla decisiva d'Almansa els austriacs i anglesos es retiraren i 

els Borbons alvancen i prengueren Valencia i en acabant Alcoy i 

Dénia. 

El 20 de juny, trist dia, Xativa fon incendiada com a represalia per les tropes borboniques, els 

xativins colocarien anys mes tart el quadro del rei cap a baix com a recòrt d'eixa tragedia. 



Com a conseqüencia d'esta guerra la corona perdria totes les possessions europees, i els 

anglesos se farien en el penyo de Gibraltar. 

El nou rei, Felip V de Castella, promulgà el Decret de Nova Planta, en el que s'ordenava la 

conversio del Regne de Valencia en “provincia” al quedar abolides les seues institucions i 

lleis propies; en avant es regirien per les de Castella. Valencia s'incorporava a un estat 

Borbonic centraliste. No aixina el Regne de Navarra, el senyoriu de Viscaya, Guipuzcoa i 

Alava que al ser fidels al rei borbonic, mantindrien els seus Furs i institucions.  

Este fet tindria greus conseqüencies per 

a la nostra terra i tot el sistema 

institucional i administratiu, aixina com 

el cultural, pel que nos haviem regit des 

de prop de cinccents anys. Es va vore  

alterat. Al constituir-se en “provincia” 

quedava somesa a l'absolutisme del rei 

imponent-se una administracio 

militarisada, governada per un capità 

general, un corregidor i una Audiencia, 

per a millor controlar al “Regne rebel”, 

a continuacio se dugue a terme la 

castellanisacio dels seus habitants i dels 

seus grups dirigents i s'ordenà deixar 

d'utilisar la llengua propia en les institucions. 

La castellanisacio de les classes populars a penes tingue efecte. El poble pla segui practicant 

la seua llengua propia, s'impongue el servici militar; l'iglesia es la que utilisà mes el castella 

tant en els sermons com en les festivitats importants, inclus els llinages valencians foren 

transcrits al castella en els llibres parroquials. L'ensenyança en les escoles i en les 

universitats s'impartiria en castella. 

Aixina “en l'unitat d'un rei son necessaries unes atres sis unitats: una moneda, una llei, una 

mida, una llengua, un eixercit i una religio”. 

A partir d’eixe temps per a entrar en l'administracio, sería necessari dominar el castella oral i 

escrit. Parlar el castella s'havia constituit en una necessitat basica al menys en les grans 

ciutats, i la llengua valenciana sería oblidada per les classes cultes i erudites locals. Aixina, 

veem que grans homens valencians de l'Ilustracio com Mayans, Pérez Bayer, Cavanilles i uns 

atres escrigueren en llati i castella. El grup social que millor acceptà esta imposicio fon la 

noblea local, la qual va vore que gracies al “mayorazgo” els seus bens no podien ser 

judicialisats. La noblea obtenia tambe mes poder que el que li otorgaven els “Furs”. Abans, 

dels sis “justicies” nomes dos eren nobles, ara en els nous 24 regidors, 16 eren nobles. Estos 

inclus conseguiren que el Dret Civil fora abolit, se solicità al rei el seu restabliment, pero 

s'opongueren els nobles i els burocrates castellans.  

Els “Furs” foren els primers texts llegals fets a partir del Dret Romà i favoriren el desenroll 

de la cultura i el comerç. Ells tambe influiren en el nostre Segle d'Or valencià durant els XV, 

estenent-se fins al XVI, en el que Valencia tingue 74.000 habitants, mentres Barcelona ne 

tenía 14.000. 



Aragonesos, catalans i estrangers 

aplegaven a Valencia per a poder 

realisar-se. Valencia pogue lluir un 

“Segle d'Or” abans que Castella, 

Portugal, Anglaterra, França i Alemania. 

Fon la primera volta que s'introdui en el 

mon occidental el paper, fabricat en 

Xativa. Durant mes de 300 anys s'ha 

demanat al govern de Madrit que tornara 

els “Furs”, se demanaren en els Estatuts 

d'Autonomia de 1986 i 2006 en algunes 

lleis civils i tambe els reclamà la societat 

civil, el Colege d'Advocats de Sueca i 

l'Associacio de Juristes valencians. 

En l'any 1986 s'aprovà la Llei d'Arrendaments Historics valencians, relacionat en el lloguer 

de terres per al conreu, pero en 1992 el govern central ho rebujà. Al poc de temps el Tribunal 

Constitucional donà la rao a la Generalitat, pero posant-li llimits per a fer lleis civils propies 

“que arreplegaren costums d'orige foral i desenrollar lleis civils propies”. 

El 28 d'abril de 2016 el Tribunal Constitucional declarà insconstitucional la Llei del Regim 

Economic Matrimonial valencià, i a continuacio la Llei de Custodia Compartida i la d'Unions 

de Fet Formalisats; en totes elles s’havia recuperat el Dret Civil valencià incorporat en les 

reformes de l'Estatut de 2006. Des de llavors portem ya anys sense Dret Civil propi. 

Per a que el Parlament l'aprove de nou s’ha de superar una reforma de la Constitucio, passats 

14 mesos en el Congrés encara no ha segut debatuda esta reforma. Lo que se preten es 

reformar la Constitucio per a fer efectiu un nivell d'autogovern ya aprovat anteriorment pel 

Congrés i el Senat en 2006. Esta peticio l'han portat avant l'Associacio de Juristes Valencians 

(AJV), varies associacions culturals, i el soport de 525 Ajuntaments, tots ells recolzen la 

recuperacio del Dret Foral. 

El Dret Foral pot servir per a que les lleis generals s'adapten mes a la nostra societat i a la 

nostra economia valenciana, tambe per a recuperar institucions que pertanyien al nostre 

passat historic. 

I en eixes estem.  

 

Imagens: grabadoslaurenceshand.com, natgeo.com,  

J. Morales 

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

 

 

 



L'Iglésia de sant Antoni 

 

La frontera de l'Iglésia, composta en l'orde dòric, 

tal com la torre o campanar, presenta traces 

estilístiques que les relaciona en el barroc popular, 

habitual en el moment de la construcció de 

l'edifici. 

La planta és de creu llatina, en una nau i huit 

capelles laterals. Té una àmplia nau central i el 

presbiteri es tanca per mig d'un transagrari 

rectangular.  

L'edifici presenta importants reformes durant els 

sigles XVIII i XIX, per la deterioració, també 

estructural, que sofrix durant les guerres de 

Successió i de l'Independència. Una de les més 

importants s'havia conclòs en 1747 despuix de la 

construcció del cor i la substitució de bona part de 

la coberta. 

L'estudi de les ceràmiques trobades en els aparells 

de la teulada permet reconstruir el magnífic revestiment ceràmic que ornamentava l'interior 

de l'Iglésia en el sigle XVII, hui desaparegut. Ostentava una gran riquea decorativa que nos 

remet a composicions arquetípiques de la renaixença, presents en el Colege del Corpus 

Christi i en uns atres edificis conventuals de Valéncia. 

L'arqueologia permet, en estos casos, profundisar en l'aspecte i concepció originàris del 

Convent de Sant Antoni, molt lluntanes a l'actual i que feyen que la seua arquitectura 

constituïra la viva image del poder en la nostra ciutat. 

Alguns documents aixina ho fan entrevore. Mossén Francisco Palau, cap a 1820, escrivia: 

“El 4 de setembre de 1649 por la mañana llegó á este puerto de Dénia, la Reyna Nª Sª Dª 

Ana María de Austria hija del Emperador de Alemania, Reyna de España, con nueve 

Galeras, y desembarcó á Media día, salió del Real y oyó Misa en el Convento de S. Antonio 

de Padua, y á la entrada de la Iglesia adoró la vera cruz de mano del Sr. Obispo de Segorbe, 

y luego después de haber oído Misa entró en Dénia, y en la Puerta del Mar la recibieron los 

Jurados con sus Garnachas de damasco carmesí…”. 

Extret del Blog de l'Iglésia Sant Antoni de Dénia 
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El carrer de les chiques o el carrer Quevedo 

Tenim constància de que el carrer rep el nom de 

Quevedo des del padró de 1900, pero el de 1866 

arreplega un carrer nomenat el carrer de la Màquina, 

que segurament va ser motivat per a vore en dit carrer 

una "aserradora", ya que en 1985 la màquina serradora 

de Riera ya estava instalada. Pero la denominació més 

popular de totes és la de “Carrer de les Chiques”, nom 

procedent de la circumstància de trobar-se durant el 

sigle XIX i gran part del XX tota plena de prostíbuls i 

bars, a on es practicava el que es diu, és l'ofici més vell 

del món.   

Dénia, des de finals del sigle XVIII, a causa del port i 

del seu enclavament comercial, era una població 

oberta, que va crear un ambient cultural i una societat 

burguesa consolidada, que requeria dels progressos del 

moment. Era també de costums o moral relaixades, a 

on la gran afluència d'hòmens, primer de les guarnicions del castell i despuix del comerç, 

propicià l'arribada d'agricultors interessats en la venda de la producció, i això feya que estos 

aprofitaren per a gojar de les diversions que una ciutat pròspera podia oferir-los. Eixa gran 

afluència d'hòmens va atraure a dònes “de vida fácil”. 

Tal va ser l'afluència de prostitutes en la ciutat que 

l'ajuntament, en 1893, es va vore obligat a promulgar 

una ordenança que regulava l'eixercici de la prostitució 

i les normes d'higiene relacionades en elles. Tenim que 

remarcar que també hi havia prostíbuls en els carrers 

Germans Ferchen i Sant Josep i que popularment es 

denominava la ruta del sexe o carrers de les chiques. A 

partir de la posguerra, no hi havia més activitats en 

Dénia que les pròpies de la peixca i poc més, no obstant 

durant el franquisme continuaven estant llegalisades les 

cases de tolerància, que eren freqüentades pels nostres 

veïns i els de la comarca. Pero com tot, sempre hi ha un 

final.  

Per un decret del govern de 1956, estes cases de 

tolerància varen començar a desaparéixer. Esta zona es 

va transformar en un espai comercial i va acollir la 

Germandat de Llauradors i Ganaders, la fàbrica de 

joguets de Jaume Sendra i l’accés a les quadres de l'hostal “La Posada Fernando” que tenia 

l'entrada principal en el paralel carrer de Colón. 

Tret del Blog Dénia Seniors, per Marilena Galindo, Aulista de los Lumiers. 
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Reflexions en veu alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A voltes pense que els valencians no tenim remei. No podem estar tan cegos. ¿Cóm es 

possible que estigam tant de temps tirant-nos pedres a la nostra teulada i no canviem 

d’actitut? No es poden fer mes coses per a borrar la memoria colectiva d’un poble i aci com 

si no passara res. El conflicte identitari –hui totalment documentat– seguix vigent, pero, 

encara que es molt important, no es l’unic problema que nos afecta als valencians, com ara 

vorem. 

Es evident que el pancatalanisme ve fent mossa en Valencia de manera important des de fa 

uns centcinquanta anys. Han intentat canviar l’historia inventant-se’n una nova, aquella que 

favorix exclusivament els seus interessos. Els grans escritors valencians (ss. XIV i XV), 

passen a ser catalans per l’articul 33. La denominacio historica del territori valencià 

desapareix i passem, sense ser consultats, a formar part dels imaginaris “Països Catalans”, 

que, per si no n’hi haguera prou, els podem vore en publicacions que han traspassat fronteres 

sense cap de problema. En una poca vergonya –per dir-ho suau– sense precedents, 

determinats politics catalans parlen d’eixos països en el mateix Parlament espanyol –Congres 

dels Diputats– i ningu obri la boca, començant pel valencià Baldovi. 



L’alcalde del cap i casal se n’ix en la seua i canvia el toponim de la ciutat oficialisant 

l’injustificable “València” en lloc de Valencia / Valéncia (en valencià la “e” tonica sempre 

ha segut tancada). Tot aço perque s’han d’impondre en terres valencianes –al preu que siga– 

les tesis de l’Institut d’Estudis Catalans que nos hauran de dur a l’ensomiada “unitat de la 

llengua”, que nomes els beneficia ad ells. I aci en son ben pocs els que han posat el crit en el 

cel. 

El Sr. Ribó tambe pareix que s’ha oblidat del seu supost ecologisme i no ha fet res per a 

impedir l’ultima destrossa de l’horta –que ell dia defendre tant– conseqüencia de l’ampliacio 

a tres carrils de l’autovia V-21 (mes coneguda com a autovia de Puçol), que ademes ha 

destruit alguna alqueria centenaria. Podria seguir posant eixemples i no acabaria. 

La mes grossa es que encara hi ha gent que pensa que els nostres problemes nos el van a 

resoldre des del centre i que el mal nomes ve de Barcelona o dels mateixos politics 

valencians. 

Voldria recordar que la Constitucio Espanyola de 1978 ya nos discrimina clarament. Nomes 

podien ser nacionalitats historiques Galicia, Païs Vasc i Catalunya, pel fet d’haver arribat a 

plebiscitar els seus corresponents estatuts d’autonomia, i els valencians, que per molt poc no 

poguerem arribar a votar el nostre –ya que va esclatar la guerra civil espanyola–, no forem 

considerats ciutadans en pedigree historic. A banda del perjuï que nos causà aço, quan penses 

que fon concedida esta categoria nomes pel fet d’haver arribat a votar els respectius estatuts 

d’autonomia te quedes fet de pedra. Valencia, regne preponderant en la Corona d’Arago, 

clarissima nacionalitat historica, es veu que no havia fet suficients merits per a ser 

reconeguda com a tal pels ‘pares de la patria’. Aço dugue a que les tres nacionalitats 

‘historiques’ pogueren accedir a l’autonomia per la via especial, la de l’articul 151, que 

permetia obtindre unes competencies molt mes favorables que les que s’obtenien per la via 

ordinaria (art. 143). Tampoc hem d’oblidar-nos del reconeiximent dels drets historics a certs 

territoris forals com fon el cas de Navarra i el mateix País Vasc. 

En acabant, els pactes politics que s’han fet durant els ultims quaranta anys nos han 

perjudicat sempre. La UCD, el PSOE i el PP han pactat a sovint en els nacionalistes vascs i 

catalans, i en el cas d’estos ultims, en no poques ocasions, la moneda de canvi ha segut 

sempre Valencia. 

Des dels successius governs centrals s’ha favorit descaradament el genocidi cultural que 

estem sofrint, fent com qui no ho veu i permetent –per eixemple– que tota la lliteratura 

classica valenciana figure en els llibres de text com a lliteratura catalana –com he dit ades–, 

convertint ‘per art de magia’ a Ausias March i Jaume Roig en poetes ‘catalans’. Que en 

l’Espanya de la dictadura la cultura valenciana no contara per a res i es deixara fer i desfer 

als catalans, teixint la seua ‘taranyina’ en la que caurien anys mes tart tants valencians, es 

cosa hui ben sabuda, pero que en una etapa pretesament democratica –a partir de 1977– 

seguixca favorint-se la desaparicio d’una cultura milenaria com la valenciana, no te nom. En 

un païs verdaderament democratic aço no s’haguera consentit mai. 

Els valencians vivim absolutament invisibilisats i greument perjudicats en l’Espanya de les 

autonomies. Es de sobra coneguda l’infrafinançacio que patim, lo que supon un agravi 

comparatiu de primer orde.  



Que no espere ningu que el govern valencià plante cara al govern central per esta qüestio i 

reivindique lo que es de justicia, en benefici de tots els valencians, ells estan per a unes atres 

coses. 

A voltes u es pregunta tambe ¿cóm es possible que els partits politics d’ambit estatal quan 

s’instalen en Valencia favorixquen, per accio o per omissio, el pancatalanisme –moviment de 

tall clarament imperialiste–? ¿Cóm es que “Podemos” sempre que fa alusio a qüestions 

culturals o identitaries obvia la cultura i la llengua valencianes? La nacionalitat valenciana la 

borren del mapa, nomes s’omplin la boca referint-se a Galicia, Païs Vasc i Catalunya. Si 

foren realment gent d’esquerres que propugnaren la justicia social i estigueren interessats en 

que surara la veritat no li farien el joc a un moviment d’estes caracteristiques promogut per 

l’alta burguesia catalana. ¡Quína llastima de 15-M! Pero no son els unics, “Ciudadanos” 

tampoc es distinguix precisament per denunciar estes qüestions i ‘passen olimpicament’ de la 

problematica identitaria.  

Del PP ya coneixem de sobra els pactes per a crear la AVLl i el seu blindage posterior en 

l’Estatut, aixina com la seua politica educativa en lo que es referix al model de valencià 

impartit en les escoles i l’universitat… seguint l’estela del propi PSOE, que fon qui començà 

a catalanisar el valencià en epoca de Ciprià Ciscar –a principis dels anys 80 del segle passat–. 

De l’unic partit valencià que te representacio parlamentaria i hauria de tindre clar el concepte 

d’obediencia estrictament valenciana, Compromis, nomes dire que, a hores d’ara, encara 

estan buscant el seu marc nacional, pareix que estan un poc confosos respecte a la seua 

identitat. Ells son, en tot cas, valencians nacionalistes, perque de nacionalistes valencians 

tenen poc. 

Est es el panorama politic valencià, en el que hi ha una manca absoluta de politics que 

tinguen a la seua terra com a referent a defendre i reivindicar per damunt de qualsevol atra 

cosa. No pots salvar-ne ni u. 

Pero me diuen que no hem de perdre l’esperança, perque encara hi ha valencians –ne conec 

uns quants– que pensen que este poble s’ha hagut d’enfrontar a dificultats grans a lo llarc de 

l’historia i ha conseguit superar-les, i ara no te per qué ser diferent. Seguixen en que el 

valencià du mes de trescents anys convivint en el castella, i ahi està, viu i ben viu. I solen 

arrematar en frases com esta: “segur que els valencians no tardaran molt en despertar-se”. 

Ausades que m’agradaria que estiguen en lo cert. 

 

 

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 

(1977-2003) 
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Roc Chabàs i Llorens, una miqueta més d'ell 
 

 
 

Sos pares, Andreu Chabàs i Fornés i Teodora i Llorens Sala, gojaven d'una bona situació 

econòmica. Els seus primers estudis els realisà en Dénia, despuix va ingressar en l'Institut 

Nacional d'Alacant. En 1859 va entrar en el Seminari Central de Valéncia. En 1869 es va 

ordenar com a sacerdot en acabar de cursar els estudis corresponents a la carrera sacerdotal. 

 

Els seus estudis teològics els completà en el grau de doctor en Sagrada Teologia. 

 

El 5 de febrer de 1862, en 18 anys d'edat, per encàrrec del semanari denier La Revista de la 

Marina, va publicar el seu primer artícul titulat «El Capità Carroç», fent la seua primera 

incursió en l'investigació històrica. 

 

Va ser nomenat sacerdot coadjutor del seu poble natal. En 1891 canonge de la Catedral 

Metropolitana de Valéncia i, el 24 de març de 1877, nomenat acadèmic de la Real de 

l’Història. 

 

El 26 de giner de 1885 va ser nomenat visitador de la Tercera Orde de Sant Francesc. El 26 

d'octubre fon designat com a capellà castrense de la plaça de Dénia, en una época en que el 

còlera va atacar la ciutat, dedicant-se intensament a ajudar als malalts posant en risc la seua 

pròpia vida. 

 

Participà de forma activa en la societat Lo Rat Penat, de la que va ser nomenat corresponent 

en 1878. Dins d'esta societat, fon un dels iniciadors dels Congressos d'Història de la Corona 

d'Aragó. Fon croniste oficial de la província d'Alacant. Est últim càrrec li comportà una 

remuneració de 2000 pessetes anuals que li varen permetre dedicar-se en més tranquilitat a la 

faena d'estudiós de l'història. 



 

En 1875, va ingressar en la Societat Arqueològica Valenciana, i al poc eixerciria el càrrec 

d’archiver en la Catedral Metropolitana de Valéncia. A partir d'eixe moment, va dedicà tota 

la seua vida a l'investigació.  

 

La seua llabor com archiver va destacar per l'ordenació i classificació de mils de lligalls, 

documents i còdics de El Archivo catedralicio, l'última catalogació és remontava al sigle 

XVIII.  

 

Confeccionà mils de fiches, com abans ho havia fet en els archius d'Alzira, Sueca, Gandia i 

Sogorb. Va ser font d'inspiració de discípuls seus com José Sanchis Sivera i Elías Olmos 

Canalda. 

 

Com a editor, fundà l'influent revista El Archivo. Primer va ser editada en Dénia i, sèt anys 

despuix, en Valéncia. Moltes varen ser les dificultats econòmiques que va tindre que sortejar 

esta publicació encara que per les seues pàgines passaren les firmes més destacades de la 

intelectualitat valenciana. El primer número d'esta revista va aparéixer el 6 de maig de 1886. 

 

Roc Chabàs, també fundà la societat El Archivo Valentino per a reeditar obres desconegudes 

com Les Antiguetats de Valéncia de Josep Teixidor. 

 

Va ajudar a recuperar, protegir i conservar de l'espoli numeroses troballes arqueològiques, 

documents i antiguetats. Entre elles destaca el “Tesor ibèric de Xàbia”, únic adorn d'or del 

passat ibèric. Organisava, en un menut museu arqueològic en Dénia, exposicions en tots els 

objectes que reunia en les seues investigacions. 

 

Quan va renunciar al seu càrrec com coadjutor i cuidat castrense en Dénia, oposità a les 

canongies d'Alacant i Saragossa, sense conseguir obtindre plaça. El 29 de decembre de 1890, 

va conseguir la canongia de Valéncia i es va traslladar ad esta ciutat. 

 

Com a historiador, va destacar la seua obra Història de Dénia, escrita entre 1874 i 1876, que 

constituïx la primera història local en verdader rigor. Esta obra li va otorgar prestigi 

internacional.  

 

Va ser alabada des de la revista parisenca Le Musée arquéologique. Una gran cantitat d'obres 

varen seguir ad esta obra, destaquen: El Sepulcro de Severina, episcopologi, Los Mozárabes 

valencianos, Génesis del dret floral valencià o Estudi sobre L'espill de Jaume Roig, obra que, 

per a documentar-se correctament, l’obligà a traslladar-se al Vaticà. Els seus estudis 

apleguen a la sifra d'uns 120 títuls, molts d'ells molt publicats en revistes o periòdics. 

 

A pesar de tindre una formació religiosa, la seua llabor com a historiador va destacar pel seu 

treball metòdic i rigor científic, no en va, se li atribuïx ser el primer representant del 

positivisme històric europeu. Mantenia una activa correspondència en intelectuals de la talla 

de Theodor Mommsen, Franziskus Erhle o Huber. 

 

Roc Chabàs Associació 

 



El procés de construcció del port de Dénia 
 
 

Si el procés de gestió del port va ser llarc 

i complex, el de construcció no ho va ser 

menys. Despuix de 150 anys de gestió es 

varen iniciar les obres en 1898, als 118 

anys de redactar-se el primer proyecte. 

 

El determini de l'eixecució de les obres 

proyectades per Yagües  es va establir en 

10 anys, pero varen tindre que passar-ne 

cent, per a que es poguera dir que les 

obres del primer establiment estaven 

concloses. Bàsicament hi ha hagut tres 

etapes àlgides en la construcció del port 

en les que s'han concentrat les majors 

inversions. Entre estes s’intercalen periodos de total inactivitat i uns atres en obres aïllades 

d'importància, com va ser el moll peixquer en 1920 i els dragats de 1970. 

 

Estes tres etapes són: La primera (1897-1904)  abordada per Gabriel Moreno i companyia 

concessionària, en la que es varen construir els dics nort i sur fins al canal. La segona (1928-

1937) a càrrec de la Comissió Administrativa d’Arbitris. S’acaben els dics i es va construir el 

moll comercial i zona de servici. La tercera etapa (1985-1992) a càrrec de la Generalitat 

Valenciana, en la qual es varen construir els dics, els espigons de l'interior de la bocana, es 

complet l'urbanisació i es realisà el dragat general. L'acta de replanteig es va firmar el 12 

d'abril de 1898, representant a l'administració l'ingenier Pròsper Lafarga. José M. Fuster 

Tomás fon l'ingenier director de les obres i Eduardo Millá actuà com apoderat del 

contractiste. 

 

Les obres es varen inaugurar de modo formal, en presència de les autoritats, el 19 d'abril de 

1898. L'activitat constructora se centrà en el dic nort, que ya havia segut iniciat uns anys 

abans pels peixcadors per a tindre una ampara en la plaja del Raset. 

 

En la primera etapa de les obres es realisà en materials procedents, de l'obertura de la pedrera 

del castell, que es feu de colp i repent, ademés incloïa una via en vagonetes per al transport 

del material. Esta pedrera era de propietat particular i l'ajuntament va tindre que negociar un 

cànon de pedrera de 15 cèntims per tonellada. 

 

L'utilisació del castell va supondre un gran impacte paisagístic i contra el patrimoni històric, 

que jamai va ser qüestionat. Els ingeniers proyectistes no havien considerat mai l'explotació 

d'esta pedrera de forma expressa, si be Yagües havia apuntat tal possibilitat, pero sense 

incloure-la en el seu estudi. En les moltes alegacions al port, no s'han trobat oposicions a 

l'utilisació del castell com a pedrera i se cita que era un gran espectàcul per a la gent de 

Dénia el vore les grans explosions durant les vesprades d'eixos estius. 

 

Roc Chabàs Associació 



 

Els nostres personages valencians 
Joaquim Sorolla i Bastida (Valencia ciutat 1863-Cercedilla 1923) 

 

 
 

Joaquim Sorolla i Bastida naixque en la ciutat de Valencia el 27 de febrer de 1863 i va morir 

en Cercedilla, localitat proxima a Madrit, el 10 d’agost de 1923. 

 

D’entrada, d’ell s’ha de dir que fon un dels pintors mes prolifics del seu temps, en mes de 

2.200 obres catalogades, lo que dona idea de la seua dedicacio i de la seua capacitat de 

treball. Per a molts valencians es el pintor per excelencia; per a l’historia universal de la 

pintura es un gran impressioniste, millor, es el lluministe -captador de la llum-, per a molts es 

el “sorolliste”, difícil d’encasellar perque creà un estil propi i unic pel tractament del color i 

de la llum i per la caracteristica pinzellada, de manera que nomes sol fer-se referencia a un 

discipul, Teodor Andreu.  

 

Sorolla quedà orfe de pare i mare a l’edat dels dos anys, i ell i sa germana Eugenia foren 

acollits pels seus tios (Josep Piqueras i Isabel Bastida) que procurarien per la seua educacio i 

formacio. Son tio, ferrer/manyà, intentà ensenyar-li l’ofici sense exit, puix Joaquim pronte 

començà a interessar-se i destacar en la pintura. Realisà estudis en l’Escola d’Artesans baix 

el mestrage de Cayetano Capuz i, posteriorment, en l’Escola de Belles Arts de Sant Carles a 

on coincidiria en Josep Vilar, Josep Benlliure i Ignaci Pinazo, en els que consolidaria una 

forta amistat, especialment en Benlliure i sa familia. Sera en esta epoca quan coneixerà al 

fotograf Antonio García Peris, que gojava d’un gran prestigi professional, qui es convertiria 

en protector del jove Joaquim, especialment durant l’etapa estudiantil, en vore com este 

despuntava. Acabarien emparentant, puix Clotilde, sa filla, es convertiria en posterioritat en 

dona del pintor.  

 



Participà en diferents concursos pictorics, passant les seues primeres obres -en general 

marines- inadvertides per a uns jurats imbuits en l’academicisme imperant.  

 

En 1882 visità el Prado a on estudià als classics, i de manera especial a Velázquez, iniciant 

en este moment una etapa mes realista. Llavors començà a obtindre alguns reconeiximents, 

com ara la Medalla de segona classe en l’Exposicio Nacional de 1884 en l’obra “Dos de 

maig”. Per eixa epoca la Diputacio Provincial de Valencia dotava d’unes beques als jovens 

estudiants-artistes que destacaven per a anar a Roma i proseguir estudis. Sorolla es feu 

mereixedor d’esta ajuda en “El Crit del Palleter” (1884) lo que li permete viajar ad esta ciutat 

en 1885, lloc a on coneixeria de manera directa l’art classic i el renaixentiste, i tambe viajà a 

Paris, a on descobriria l’impressionisme i les vanguardes europees. Es un periodo 

d’indefinicio estilistica.  

 

En 1888 es casarà en Clotilde García, en la que viajarà de nou a Italia, establint-se en la 

ciutat d’Assis fins a 1889, any en que tornaran per a instalar-se definitivament en Madrit. En 

un breu temps Sorolla es convertirà en un reconegut pintor i retratiste, lo qual li procurarà 

una posicio acomodada. La seua fama el convertirà en retratiste de notables personages com 

Juan Ramón Jiménez, Alfons XIII, Vicent Blasco Ibáñez, José Ortega y Gasset... 

 

En este periodo pinta obres de tematica social com: “Una atra Margarita” (1892), “Trata de 

blanques” (1894), “Encara diuen que el peix es car” (1895), “Apanyant la xarcia” (1896), i 

tantes i tantes obres inspirades en les distintes labors vinculades a l’ofici de la peixca. En 

“Trista herencia” (1899) consegui el Gran Prix en el certamen de Paris en 1900. La fama 

traspassarà fronteres i les exposicions se seguiran en diferents ciutats europees, en França, 

Alemania... i Regne Unit. L’hispaniste Archer Milton Huntington, s’enamorarà de la seua 

pintura i possibilitarà que exponga en America: Nova York, Buffalo, Boston (1909), Sant 

Lluïs i Chicago (1911). A rant d’esta amistat sorgida en el magnat nortamericà, fundador de 

la Hispanic Society of America, este li fara l’encarrec de “Visio d’Espanya”, una obra magna 

(3,5 m d’alt per 70 de llarc) en 14 panels per a decorar la biblioteca de l’institucio, la qual li 

costà mes de sis anys confeccionar (1913-1919), un treball del que acabaria extenuat puix 

recorregue tota la Peninsula per a inspirar-se en el seu quefer. 

 

Es retirarà, ya minada la seua salut, a sa casa de Madrit, dedicant-se a l’ensenyança en 

l’Escola de Belles Arts d’esta ciutat. Es epoca de rebre honors i distincions, com el titul 

d’academic. Treballant en el retrat de la senyora Pérez de Ayala (1920) sofri un atac 

d’hemiplegia que mermaria les seues facultats mentals i fisiques. Es retiraria a casa de sa filla 

Maria en Cercedilla a on va morir el 10 d’agost de 1923. 

 

Fon soterrat en Valencia, la seua terra. El funeral fon tota una multitudinaria manifestacio 

popular de dol que l’acompanyà pels principals carrers de la ciutat. 

 

La seua viuda, Clotilde, feu donacio a l’Estat de la casa de Madrit, creant una fundacio i 

convertint-la en museu. En ella s’exponen, a banda d’obres del gran mestre, possessions i 

objectes personals. La familia i l’amistat foren dos puntals en la vida de Sorolla. Clotilde, la 

dona, i els seus fills Maria, Joaquim i Elena foren els seus amors, inspiradors d’innumerables 

obres. Les seues relacions d’amistat en els Benlliure o en Blasco Ibáñez, entre uns atres, 

moltes voltes glossades, foren correspostes en la mateixa intensitat. 

 



La ciutat de Valencia li dedicà un carrer en el centre, propet d’a on va viure de menut en sos 

tios materns, i un monument, que sofri diveros avatars, inclus d’emplaçament –situat aixo si 

sempre prop de la mar-, en un bust que l’ha presidit sempre, obra del seu amic Marià 

Benlliure. 

Juli Moreno i Moreno 

 

Valencia 12 de giner de 2012 

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

 

 

Jaume I i la conquista de la Daniya islàmica 

Cada any en el Marquesat de Dénia, com en 

molts atres punts de la Comunitat Valenciana, 

se celebra el Nou d’Octubre, dia en el que el rei 

Jaume I va entrar en Valéncia allà per l'any 

1238 per a acabar en el domini musulmà. En el 

Marquesat de Dénia, les tropes del monarca 

cristià varen fer lo propi encara que varen tardar 

alguns anys més. En concret va ser en l'any 

1244 quan, despuix d'una dura i sanguinosa 

batalla (segons conten les cròniques de l'época) la llavors Daniya, que dominava totes estes 

terres, va passar a mans del bando de la creu. 

El procés de reconquista no va ser curt ni senzill. De fet, despuix de la rendició del castell de 

Bairén (en Gandia) el rei musulmà Zayyan es va resguardar en Dénia, des d'a on va decidir 

negociar en els cristians. Per ad això va enviar mensagers a l’encontre de Pedro Ximénez 

Carròs, un noble d'orige germànic que havia participat en la conquista de Mallorca i al que 

Jaume I li havia concedit el castell i la vila de Rebollet. 

 Sant Nicolau i el Castell d’Olimbroy. 

Segons diuen els historiadors aquell noble, desconfiant de les promeses de rendició 

efectuades per Zayyan, va marchar cap a Dénia en un contingent d’almogàvers i va acampar 

a les faldes del Mongó a on va edificar un castell (el castell d’Olimbroy, hui desaparegut) i 

una ermita consagrada a sant Nicolau, que en estos dies dona nom al tossal situat en la zona 

de Les Rotes a on es va alçar aquella. Pero veent que la ciutat finalment es resistia i que era 

de difícil conquista va simular retirar-se en el seu eixèrcit deixant una partida d’almogàvers 

en la retaguàrdia. Zayyan, veent que els cristians abandonaven el sege de la vila, va decidir 

auxiliar les posicions exteriors de la ciutat i va eixir en les seues tropes. Llavors, els 

almogàvers varen aprofitar l'ocasió per a atacar als musulmans fòra de la seua fortalea. 

Carròs, que estava pendent d'esta acció, va retornar ràpidament en el seu eixèrcit per a 

conquistar finalment el castell i la ciutat, acabant en el poder de la gran Daniya islàmica. 

Roc Chabàs Associació 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (VII) 

 

Quan es varen convéncer els moros de que era pròxima la pèrdua d'este regne, i açò no podia 

escapar a la seua penetració, estretits per Castella, i més encara per Aragó i Catalunya, degué  

fer-se impossible l'existència dels cristians en la ciutat i fins en els arravals. Tenien estos la 

seua iglésia, com hem vist, en sant Vicente de la Roqueta, distant de la porta més pròxima, la 

de la Boatella mil metros. Si be és veritat que fòra d'esta porta existia un gran arraval, que 

portava el nom de dita porta (o millor diríem, que la porta el prenia de l'arraval), no obstant, 

quedava algun espai deshabitat fins al lloc de la Roqueta. Dir que els cristians en general 

vivien dins de la ciutat i anaven allà per a sentir missa i rebre els Sants Sacraments, és 

supondre un impossible.  

Tenien, puix, els cristians, al voltant del seu temple, un barri propi, en els seus camps i horts, 

i acodien fàcilment a la seua iglésia, puix la tenien pròxima. Si esta no haguera estat 

recolzada en població cristiana, haguera desaparegut segurament durant la dominació 

mahometana. Els musulmans es varen vore en tota seguritat obligats a respectar-la per açò 

mateixa, i acàs estiguera ya consignat en els tractats del temps de la conquista. El fet d'estar 

comprovada l'existència d'esta iglésia en el sigle XIII, nos fa vore que els mossàraps 

valencians varen sostindre tenaçment el seu dret, i que este tindria molta força contra 

l'absorbent política dels moros en el particular. Pels dies de la reconquista encara es mantenia 

allí el cult catòlic, com anem a vore. 

El divendres, 22 de novembre de 1889, el que açò escriu [Roc Chabàs] tenia la fortuna de 

descobrir en l'Archiu Històric Nacional un document preciós per a l'història dels mossàraps 

valencians, i aquella mateixa nit, assistint a la sessió de la Real Acadèmia de l'Història, vaig 

tindre l'honor de donar conte verbalment d'ell a esta sapient corporació, invitat pel seu 

director l’Excelentíssim Sr. Antonio Cánovas del Castillo. Mai agrairem prou l'atenció en 

que vàrem ser escoltat. L'assentiment en que vàreu sentir, Srs. Acadèmics, les meues 

conclusions, és prova de lo fundades que vos semblaven. Hui complim en l'encàrrec del 

director de l'Acadèmia consignant per escrit lo que llavors vaig dir de paraula, ampliant-ho 

ara en més detingut estudi. 



Hem publicat ya en El Archivo el document que definix la qüestió dels mossàraps en 

Valéncia. Com porta la data 1270 de l'era espanyola, no ha cridat l'atenció dels investigadors, 

puix a primera vista no apareixia anterior a la reconquista de Valéncia en 1238, sent aixina 

que aquella data es reduïx al 19 de març de 1232. En este dia, estant el rei Jaume en Monsó, 

pocs dies despuix del segon concert en Ceid Abu Ceid per a la conquista del regne, concedix 

a l'Abrid del Monasteri de sant Victorià en Aragó, aquell lloc o iglésia que hi havia en 

Valéncia i que es dia Sant Vicent, per a que entraren en possessió del mateix a penes es 

conquistara la ciutat, i vol que açò s'entenga d'aquell lloc i d'aquella iglésia, en totes les 

possessions, pertinences i drets que en algun temps haja pogut tindre. 

Pero ya que en una atra part deixem publicat el text llatí d'este privilegi, anem a posar ací la 

seua traducció, que és la següent: 

«Conocida cosa sea á todos como Nos Jaime, por la gracia de Dios, Rey de Aragón y del 

reino de Mallorca, Conde de Barcelona y Señor de Mompeller, Atendiendo á los muchos y 

gratos servicios que incesantemente recibimos de vosotros nuestro Abad y Convento de San 

Victorián y los que recordamos haber recibido; conociendo asimismo la voluntad é 

inclinación que tenéis y ejercitáis en todo lo que atañe á hacer nuestro servicio; Por lo 

tanto, por la presente, reconociendo que Nos somos deudores al monasterio de San 

Victorián para hacer cuanto redunde en honor y provecho suyo; Por Nos y nuestros 

sucesores, damos, concedemos y loamos á vos nuestro amado (Arnaldo) Abad y á toda la 

comunidad del Monasterio de San Victorián y á vuestros sucesores para siempre, como 

heredad propia, libre y franca, aquel lugar ó iglesia que está en Valencia -ciudad digna de 

todo encomio- cuyo lugar ó iglesia se llama y dice San Vicente; De manera que, apenas el 

Señor ponga dicha ciudad en poder nuestro, bien sin trabajo ó ya por la fuerza, ó por 

capitulación ó de otro modo, tengáis y recibáis por esta nuestra concesión y como donación 

irrevocable dicho lugar y la iglesia con... y las posesiones y pertenencias suyas, con todas 

las otras que por tierra ó por mar le pertenecieran en algún tiempo, ó le pertenezcan, ó 

deban pertenecer á dicho lugar ó iglesia por costumbre ó derecho. Y todas estas cosas las 

hayáis, tengáis, poseías y disfrutéis perpetuamente francas y libres, para darlas, 

concederlas, colorarlas y establecerlas, y para de ellas hacer siempre vuestras voluntades. 

Mandando firmemente y con rigor á todos los que tengan nuestro lugar y á todos los 

súbditos nuestros presentes y futuros, que esta nuestra donación y concesión tengan por 

valedera y la observen, y hagan sea observada inviolablemente, y en nada contra ella vayan, 

si quieren poder confiar en nuestra gracia y amor. Dada en Monzón á 19 de marzo de la era 

1270 (año 1232.)» 

 

La paraula lloc en este diploma no significa (clarament es veu pel context) la mateixa iglésia, 

sino el lloc o arraval contigu ad ella. Note's, que unes voltes hi ha disjuntiva, pero unes atres 

hi ha conjunció copulativa, i llavors clarament se separa el lloc, de l'iglésia. Açò es 

compagina perfectament en les donacions anteriors, puix si solament hi haguera hagut allí 

una iglésia, era inútil concedir-li dècimes i primícies. ¿D'a on? Llavors els habitants del lloc 

de sant Vicent pagaven estos drets a la seua iglésia: En eixe moment existia núcleu de 

població allí, est apud Valentiam, com diu l'original d'esta donació. Si haguera estat l'iglésia 

dins de la ciutat, haguera dit: est Valentiae; pero estava prop, i encara fòra d'ella, i s'acontenta 

en el apud. Que ací es tracta de sant Vicent de la Roqueta, està fòra de dubte, perque existix 

una série de documents posteriors, encadenats, i que no deixen lloc a creure una atra cosa. 

 



En primer lloc, existix una bula molt explícita de l'any XII del pontificat 

de Gregori IX, donada en Letrán a 8 de giner de 1239, quan a penes 

havien passat tres mesos de l'entrega de la ciutat. Encara que supongam 

algun error de còpia, sempre ha de ser esta bula anterior a 1241 en que va 

morir este Papa. En ella assegura, que en el lloc que ocupava la nostra 

iglésia, fon coronat sant Vicent en el martiri i en reverència al sant pren 

el Papa baix la seua protecció i patronat el lloc i l'iglésia ya dits, en 

l'hospital i els seus bens, concedits pel rei d'Aragó. Note's ací, que el text 

diu: locum et ecclesiam praedictos, considerant-los distints i nomenant-

los en plural. 

 

Despuix, Jaume I, estant en el lloc de Xàtiva, el 7 de giner de 1244, 

concedix al lloc de sant Vicent el castell i vila de Cuart, l’alqueria de 

Ladera i la dècima de les rendes de l’Albufera de Valéncia. En este 

document ix ya l'hospital de sant Vicent, sense dir-se que l’haguera 

Jaume fundat en tan poc temps com havia passat des de la conquista de 

la ciutat, i estant aquell lloc un poc apartat de la mateixa. Degué, puix, 

existir allí anteriorment en temps de la dominació dels musulmans.  

 

Es comprén esta cristiana fundació junt a l'iglésia pròpia i en el barri exclusivament habitat 

pels mossàraps. Encara en 1245 concedí el rei Castelló de Borriana i en 1266 va establir en 

ell les rendes necessàries per al cult diari en nou clercs, la seua data en Alacant a 30 de març. 

¿A qué tot açò fòra de Valéncia, quan en l'interior hi havia més necessitats, i lo que es fera 

era de més profit? No cap dubte, que la santitat del lloc ho reclamava: era necessari conservar 

el cult en esplendor allí a on la llàntia del santuari no s'havia apagat durant la nit de la 

dominació mahometana. 
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¿SABIES QUÉ…? el General Elio, Capità General de Valéncia, va ser destituït despuix de 

l'insurrecció de Riego, en giner de 1820, pels lliberals valencians, substituint-lo el comte 

d'Almodóvar. El 27 d'agost de 1822, es va reunir el Consell de Guerra per a sentenciar a 

Xavier Elio, condenant-lo, per unanimitat, a la pena de garrot vil, precedint ad això la 

degradació, d’acort a les Ordenances. El dia 4 de setembre va marchar pel seu propi peu al 

patíbul, sent degradat pel tinent del rei, Mariano Medranos. 

 



El tràfic en el port de Dénia 

 

El tràfic no regular de passagers existia des de la segona mitat del sigle XlX, en 

embarcacions a vela. 

A principis del sigle XX l’armador Diego Ivars, en representació de la Cmpañia Levantina de 

Navegación, va establir una llínea regular a Argèlia en el vapor, que tenia una capacitat per a 

400 passagers. 

Un atre armador, Juan Sitges (J. J. Sitges Frères), entra en competència en el barco Sitges 

Germans, de similars característiques, donant-se este servici regular fins a 1915. 

En 1920 tornava la llínea d'Alger en el vapor “Mercedes”, que va estar en servici uns cinc 

anys. Va haver uns atres servicis no regulars de càrrega i passage a Barcelona i Marsella, en 

els vapors “Josefa” i “Jove Laura”, que sembla no varen aplegar a consolidar-se. El servici 

regular no es va recuperar fins a 1981 en la llínea a Sant Antoni d'Eivissa. 

No és possible comparar els moviments de primers de sigle en els actuals. La llínea regular a 

Eivissa dona un moviment d'uns 100.000 passagers a l'any i més de 14.000 moviments de 

vehículs, front a uns mils en 1910. 

La construcció de l'Estació Marítima en 1984 supon la consolidació d'est important tràfic, 

possiblement el de major futur per al port de Dénia. L'incorporació d'embarcacions ràpides 

tipo catamarà o hidroala òbrin un futur prometedor, i són vàries les navieres (hui Flevasa i 

Pitrasa) que han considerat esta classe de servicis, de caràcter fonamentalment turístic, en el 

recolzament de les llínees convencionals. 

Una estació de manteniment d'embarcacions ràpida i nous molls comercials són el soport 

portuari necessari per a consolidar este món de comunicacions turístiques, que requerix 

ademés una nova oferta hotelera, centre de manipulació de mercaderies pròximes al port i les 

corresponents actuacions de gestió empresarials.   
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