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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.  

 

L'ASSOCIACIÓ CULTURAL ROC CHABÀS 

VOS DESIJA UNES BONES FESTES 

NADALENQUES I ANY NOU ¡FELICITATS! 

 

 
 

 

Que este mensage de Nadal, de pau i alegria, siga 

per a tots motiu de felicitat. Una volta més volem 

fer aplegar les nostres felicitacions a tot lo món.  

 



Un accident en el Mongó 

A boqueta nit del 6 de 

decembre de 1950 la boira 

ocultava, com moltes voltes ho 

fa, el cim del mont Mongó. 

A causa d'ella un avió militar 

de la RAF (Reals Forces 

Aérees Britàniques) es va 

estrelar contra el Mongó. 

En Dénia es varen organisar 

equips d'auxili, pero solament 

es varen trobar els restants de 

l'avió i les víctimes disperses 

per aquell espai del mont sense que hi haguera supervivents. 

Els baixos de l'ajuntament es varen utilisar per a posar una capella ardent, per la qual varen 

passar numerosos veïns de la ciutat, pero no es va donar cap tipo de senyes referent a 

l'identitat dels passagers. 

Temps més tart, el Ministeri de l'Aire va autorisar la venda dels residus de l'avió que es va fer 

en subasta pública. 

 Traduït al valencià de la publicació del Blog de Marilena Galindo Tabares 

Roc Chabàs Associació 

LA NOSTRA GENT 

CHIMO LANUZA ORTUÑO 

Naixcut en Altea l'any 1957, pero criat en La Vila. Llicenciat 

en Filologia Hispànica per l'Universitat de Valéncia - Estudi 

General. És professor, igualment, de valencià per Lo Rat Penat. 

Acadèmic corresponent i ex-membre de la Secció de llengua i 

lliteratura valencianes de la R.A.C.V. Sempre relacionat en els 

ambients intelectuals valencianistes, conferenciant, articuliste, 

es dedicà inicialment a l'investigació de la llengua valenciana. 

En esta llínea és autor d'estudis i treballs de gramàtica, de 

sociollingüística, de rondallística... Pero no podem oblidar la 

seua producció lliterària (que li ha valgut diversos premis i 

reconeiximents) tant en poesia com en narrativa. 

Roc Chabàs Associació 

 



VULLC SER LLIURE 

Despres de tants anys reclamant i 

reivindicant la llibertat d’expressio, de 

manifestacio, d’eleccio, de pensament, 

de sentiment...; la llibertat de creacio, 

la de participacio, la d’integracio, la de 

decisio...; la llibertat de ser i d’estar, la 

de conviure, la de viure i viure’m, la de 

moure’m... Despres de tants anys de 

reivindicar la llibertat, observe en 

tristea que no soc -no som- lliure -no 

som lliures-. 

 

Perque, certament, no som lliures 

d’expressar-nos obertament. Aixina, 

els valencianistes, segons com, quan, a 

on i en qui, nos veem obligats moltes 

voltes a “suavisar” (ocultar, reprimir) 

la nostra condicio de valencianistes. No 

es politicament correcte. No som 

lliures, per tant, de manifestar-nos 

clarament valencianistes -cosa que no 

passa en els catalanistes, no saben la 

sort que tenen-.  

 

Els valencianistes no podem elegir 

lliurement les nostres llectures -estan 

perseguides, ocultades, minimisades-. 

Tot aço nos impedix integrar-nos, 

participar obertament en la societat i, per tant, no podem viure ni conviure pacificament com 

a valencians en Valencia. 

 

En conseqüencia, no podem ser valencians en llibertat. Perque l’unic “isme” natural per als 

naturals de Valencia hauria de ser el de “valencianisme”. Puix no, no es aixina. En termens 

generals, els valencians son qualsevol cosa: catalanistes, espanyolistes, barcelonistes, 

madridistes... del Valencia CF... pero no valencianistes. 

 

A uns atres nivells. Per ser valencianistes, els valencianistes tenim menys oportunitats que 

els catalanistes, els espanyolistes o, simplement, els que no son res. Aixina, en Valencia, si 

eres catalaniste, espanyoliste, minusvalit, d’alguna minoria etnica, d’una ONG; si eres un 

desvergonyit, un lladre o un assessi; si eres qualsevol o si simplement no eres res, ya eres 

mes que si eres valencianiste, tens una serie de “privilegis” que el valencianiste no els te. 

¿Aço te trellat? No vullc que el valencianiste siga mes que ningu -aixo es mes propi de 

catalanistes i/o espanyolistes-.  

 



A soles vullc ser com tots, com qualsevol; o, per lo manco, tindre les mateixes oportunitats i 

els mateixos drets. 

 

Vaig a posar-ho mes dificil encara. Si vullc casar-me, dificultats; si vullc separar-me o 

divorciar-me, mes dificultats encara; si vullc abortar, dificultats; si reclame la dignitat de 

l’eutanasia, a fotre’s; si vullc adoptar un chiquet, problemes, temps i diners; si no vullc que 

l’iglesia catolica i determinada elit interferixquen en la meua vida privada, apanyat estic; si 

vullc anar a ajudar a llocs a on puc fer falta, problemes (està monopolisat); si vullc casar-me 

en un/una del mateix sexe que yo, problemes; si, simplement, no vullc casar-me en el sentit 

estricte de la paraula, problemes; si vullc banyar-me nuet en la plaja, problemes; si vullc fer-

me un porro, problemes; si vullc vore per televisio pelicules porno, les he de pagar (vore com 

maten a uns bous es gratuit... i, damunt, considerat com un espectacul festiu); si vullc una 

cadena que emitixca en una llengua que no siga el castella, o he de tragar-me el catala o he 

d’acudir al satelit per a agarrar emisores en italia, frances, angles...; si no vullc que li 

ensenyen catala als meus fills, problemes; si no vullc que em governen assessins i/o 

etnicides, problemes; si no vullc que ideologisen als meus fills en l’escola, problemes; si no 

vullc que els rics -o uns quants- vixquen a costa meua, problemes; si vullc treballar en 

dignitat, problemes; si vullc compartir el meu mon i el meu espai en els immigrants, 

problemes; si vullc que els imposts que paguem tots els ciutadans revertixquen en beneficis 

per a la societat -i no en proyectes faraonics per a benefici del politic de tanda-, problemes... 

 

Son massa problemes per a poder afirmar que soc lliure. I yo vullc ser lliure. 

 

Chimo Lanuza Ortuño 

Llicenciat en Filologia Hispànica per l'Universitat de Valéncia 

 

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

 

 

Premi Llealtat 2020-21 i entrega dels premis de l’INEV 

El passat 2 d’octubre el Grup d’Accio Valencianista entregava el 

premi Llealtat 2020-2021 a Josep Barat i Blasco en el transcurs 

d’un sopar. En una notable concurrencia el president d’El Piló de 

Burjassot rebia de mans de la presidenta del GAV, Paquita Chilet, 

el pergami i l’insignia que l’acredita. La nostra felicitacio als organisadors per lo acertat del 

destinatari d’un guardo que reconeix la fidelitat i llealtat a la Patria Valenciana i la 

trayectoria valencianista; i per supost a Pepe Barat a qui des del Rogle (també des de la 

nostra associació) li mostrarem la nostra particular felicitacio. Ans d’iniciar-se el sopar 

l’Institut d’Estudis Valencians, en la directiva present i al front el seu president, Ferran 

Ribes, feya publics els primers premis que, dirigits a l’investigacio i a la creativitat, 

recaigueren en esta primera edicio, respectivament, en Jesualt Masia per l’obra El conflicte 

identitari. Valencianisme i catalanisme des de principis del segle XX fins a la democracia, i 

en Vicent Josep Escuder per la novela A les portes d’Ucro. Les obres, ya editades, se 

pogueren adquirir a un preu reduit en el mateix acte. 

Tret de la revista ROGLE d’octubre 2021. Numero 181 



 

 

Tabarca no es catalana ni està en els inexistents “Països 

Catalans” 

 

Tabarca no es catalana ni està en els inexistents “Països Catalans” 

La revista “ElTemps.cat” (catalana i pancatalanista) ha tornat a fer de les seues tocant-nos els 

nassos al valencians. Este pamflet cultural politisat i que es dedica a difondre, impondre i 

expandir (invadir, mes be) tot lo que siga catala fora del seu territori autonomic i 

especialment en casa dels veïns aragonesos, balears i valencians; ha publicat una noticia 

referent a la nostra illa de Tabarca. 

Noticia que, llevant la part documental que tracta dels origens i evolucio historica de l’illa i 

dels seus habitants (en alguna que atra manipulacio), per lo demes, ha resultat ser un evident 

i clar atentat contra l’identitat propia autoctona d’est enclau i dels seus moradors. 

“ElTemps.cat” no s’amaga. 

Fa apologia del nacionalisme catala expansioniste-absorbent-fagocitador i de 

l’independentisme imperialiste mes extrem, encara que es disfrasse de “progressiste”. Esta 

revista es un clar eixemple d’imperialisme d’esquerra.  I en la noticia a la que nos referim diu 

que l’illa de Tabarca (que està a 6 quilometros de Santa Pola) es troba en els “Països 

Catalans” considerant-la com a illa catalana i situant-la front al “llitoral catala”, mes o 

menys, tot aço es lo que ha publicat i ha volgut dir esta revista per mig de mentires, falsetats, 

quimeres, falacies i manipulacions intencionades. 



Des del punt de vista geografic, “ElTemps.cat” podia haver dit que Tabarca es valenciana, 

que pertany a la Comunitat Valenciana i que està front al llitoral llevanti – peninsular –

 iberic – mediterraneu. Pero no, ha optat per considerar-la catalana, com si es trobara a 6 Km 

de Barcelona.  Com sempre, i no es la primera vegada ni sera l’ultima. 

Tabarca ha segut grega, punica, romana, bizantina, 

visigoda, islamica, aragonesa, castellana, genovesa, 

napolitana, ilicitana, santapolera… pero mai catalana. 

Va ser, es i sempre sera, valenciana. Els seus pocs habitants parlen valencià, encara que els 

seus llinages son d’orige italià.  Tabarca pertany al terme municipal de la ciutat 

d’Alacant. Historicament va formar part del marquesat d’Elig. 

Si a tot aço unim que els “Països Catalans” (una entelequia) no han existit mai, que no foren 

ni son una realitat ni una entitat juridica-administrativa-politica en personalitat propia sino 

que son una denominacio quimerica inventada pel pancatalanisme per a ficar dins de  la 

“Gran Catalunya” als territoris veïns que antigament formaven part de la 

Corona d’Arago (mai catalanoaragonesa) en l’excusa de que les parles autoctones se 

pareixen; puix el tracte que la revista “El Temps.cat” li ha donat a Tabarca en la noticia ha 

segut un insult, falta de respecte, ingerencia, burla, ofensa, humillacio i atentat contra 

l’identitat propia autoctona dels tabarquins, dels santapolers, dels ilicitans (que la sentim 

nostra), dels alacantins que l’administren i mantenen, i dels valencians en general. Tabarca, 

que està en el sur valencià, tambe es valenciana, (perque el sur tambe existix) i no es catalana 

ni dels “Països Catalans”. A tocar els nassos ad atre lloc, senyors de “ElTemps.cat”. 

Josep Esteve Rico Sogorb 

Academic corresponent de l’Institut d’Estudis Valencians per Elig 

Juan Carlos Castaños 

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

 

 

 

¿SABIES QUÉ… el 21 de març de 1852 es va inaugurar el 

ferrocarril del Grau a Valéncia? El dia era plujós, la qual cosa no 

va impedir que els valencians acodiren en massa per a presenciar 

l'acontenyiment. Es varen tirar octavetes, en poesies firmades per 

Manuel Ben, Vicente Boix i Cristóbal Pascual i Genís, entre uns 

atres. Despuix de ser beneïts, dos trens varen eixir cap al Grau, en 

el primer dels quals anaven els Infants; sonaven les campanes, la música i les salves de 

l'artilleria. A partir del dia següent, cinc trens cobririen el trayecte d'anada i tornada; el billet 

costava tres, dos o un real, segons fora de primera, segona o tercera classe. Curiosament, els 

maquinistes dels trens eren anglesos. 

Josué Ferrer, escritor i periodiste 



Els nostres personages valencians 
Faustí Barberà i Martí  

(1850-1924) 

  

Faustí Barberà es el primer referent d’un valencianisme que, arrelat en aquells paradigmes 

que definixen les caracteristiques del Poble Valencià i els seus icons identitaris, es mostra 

modern i modernisador. No debades el nostre personage, degut als seus viages i contactes en 

Europa, especialment en Alemania, participarà de les corrents nacionalistes que ajudaran a 

que en el sigle XIX es conformen diferents estats i nacions en este continent. 

Faustí Barberà i Martí naix en la localitat d’Alaquas (l’Horta de Valencia) en 1850 i mor en 

la ciutat de Valencia en 1924. Estudià medicina i dedicà els primers anys en l’eixercici d’esta 

professio a investigar enfermetats epidemiques, sobreeixint meritoriament per la seua labor  

arrant de l’epidemia de colera que es declarà en 1885. Molt important fon tambe la seua 

dedicacio en el camp de l’ensenyança per a sorts, en la qual era tota una autoritat. Participà 

dels estudis pedagogics i les tecniques pioneres que es desenrollaven en Europa sobre esta 

deficiencia -viajà per França, Italia, Alemania-, arribant a escriure un tractat metodo, De la  

enseñanza del sordomudo por el método oral puro (1894), que supondra una renovacio en el 

sistema i tractament de la sordera i contribuirà a la modernisacio dels tractaments en l’Estat 

espanyol, puix es converti en una obra de referencia.  

Es autor tambe de La filosofia del lenguaje i La intubación laríngea, obres relacionades en 

esta problematica.  



Fon destacada la seua labor en la Facultat de Medicina; tant es aixina que va ser el promotor-

organisador del I Congrés Medic Regional de Valencia (1891) i director del Boletín del 

Instituto Médico Valenciano i de la Revista Valenciana de Ciencias Médicas. 

El seu treball cientific i professional fon compaginat en l’interes per la llengua i la cultura 

valencianes, arribant a publicar diferents estudis vinculats principalment en l’historia medica 

valenciana, pero tambe en la lliteratura; valga d’eixemple Conferencias sobre bio-

bibliografía de Carlos Ros (1905). 

Conegue a Mossen Alcover i la seua labor. La seua vida activa i compromesa en el 

valencianisme el dugue a formar part de la junta directiva de Lo Rat Penat, a ser Director del 

Centre de Cultura Valenciana i el convertiren en referent i soport d’entitats com Valencia 

Nova (de la que fon fundador (1906) i president en 1907) o d’encontres com la I Assamblea 

Regionalista Valenciana (abril 1907). La seua concepcio politica chocà frontalment en el 

“llorentinisme/ratpenatisme” i especialment en el blasquisme, moviment este que actuà 

d’impediment frontal al desenroll del seu ideari i el de la joventut que s’agrupava en 

Valencia Nova. 

El seu bagage teoric sobre el valencianisme i el nacionalisme, que ell denomina 

regionalisme, els explanarà en la conferencia que donava inici al curs academic de Lo Rat 

Penat en 1902, la qual, despuix d’una revisio critica i una ampliacio en diferents comentaris, 

es publicaria en 1910 baix el titul De Regionalisme i Valentinicultura, discurs vell i 

comentaris nous. Eixe corpus teoric, que en mes o manco fortuna sera base per al moviment  

valencianiste de les primeres decades del sigle XX, quedà en l’oblit fins a molt despuix dels 

primers anys de la Transicio, tenint una rellectura important ya en ple sigle XXI, als cent 

anys de la seua publicacio. 

Faustí Barberà supon una aportacio basica per al valencianisme que no ha deixat de tindre la 

seua rellevancia en la societat valenciana, encara que nomes fora en uns ambits minoritaris. 

Uns atres pobles tenen els seus “pares de la patria”, nosatres podem afirmar que Faustí per a 

res es queda arrere en quan a explicitar un sentiment de valenciania; mes encara, desenrolla 

tot un argumentari que soste eixe sentiment i que dut a la praxis es convertix en un model 

d’organisacio politic-administrativa i territorial valenciana, aixina com de relacio de Valencia 

en l’Estat, al qual concep plurinacional.  

No hem d’oblidar que precisament sera un dels opositors fonamentals a la constitucio d’una 

Mancomunitat Llevantina (proyecte de les Corts espanyoles de 1914) que comprenguera al 

Regne de Valencia, Murcia i Albacete. 

A banda de les obres escrites ya relacionades, es autor tambe, entre unes atres, de: ¡¡Per 

defendres de la lepra!! Cartilla dedicada a la clase treballadora (1907), Importancia del 

Monasteri del Puig de Sta. Maria (1915), Per a valencians (1913); aixina com de diferents 

discursos institucionals i notes biografiques sobre personages valencians ilustres. 

  

 

Juli Moreno i Moreno 

Alaquas, 10 de noviembre de 2012 

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



Uns apunts sobre el naiximent i desenroll del barri de Baix la 

Mar 

 

En l'época migeval cristiana, en els sigles XIV i XV, comença a sorgir un arraval de nomenat 

la Mar a partir del carrer Pont. Varen aparéixer les primeres vivendes i almagasens. Encara 

que est arraval fora molt menut i sense cap organisació, va anar creixent fins que a partir del 

sigle XVII va experimentar una forta consolidació en l'aparició de nous almagasens. 

Pero la formació de l'arraval mariner va ser un fet que va prendre força durant tot el sigle 

XVIII i que ha quedat fosilisat en l'estructura urbana que encara hui presenta, gràcies al fort 

desenroll que va tindre el port durant tot este sigle.  

Llavors es va produir un creiximent en paralel a la mar i varen aparéixer una série de carrers: 

Al nort del carrer Pont, Sant Pere, Senieta, Bitibau i Sant Vicent. O la plaça de la Creu. 

Al sur del carrer Pont, la plaça de Sant Antoni i els carrers Sandunga i Fontanella. 

Este creiximent va quedar reflectit en les demandes dels veïns per a conseguir una major 

autoritat política en el barri.  

Durant la década de 1830 es manté pràcticament el mateix nivell de riquea que la ciutat. 

 

https://historiadenia.files.wordpress.com/2014/04/loty-08264_p-castell-des-de-explanada.jpg


 

Llavors va ocórrer un fet molt important per al barri mariner: la divisió de la ciutat de Dénia 

en dos entitats locals independents. 

Per mig d'una iniciativa de quaranta veïns del barri de Baix la Mar, que pertanyien al gremi 

de navegants, varen presentar a la Diputació Provincial d'Alacant la possibilitat de segregar-

se de la ciutat de Dénia. 

Les demandes varen ser escoltades pels membres de la Diputació Provincial que varen 

decidir otorgar la calitat de poble ad este barri en el nom de Poble o Lloc de Diana, en agost 

de 1837, reflectint este fet la millora de la vida i l'aument de la renda per càpita, en lo que 

havia segut un barri tradicionalment més pobre. Esta independència es va basar en una Llei 

Municipal de febrer de 1823, que facilitava la creació de pobles en relació a l'aument de 

població, indústria i riquea.  

La ciutat de Dénia, des d'un primer moment es va opondre frontalment ad esta decisió, 

passant a boicotejar qualsevol orde de la Diputació Provincial sobre esta independència del 

barri de Baix la Mar. 

Dénia posseïa més de dos mil habitants i tots els servicis, mentres que Diana a penes reunia a 

mil habitants i es dedicava de manera exclusiva a la peixca i al comerç marítim, agrupant a 

totes les professions que d'estes dos activitats es deriven: mariners, patrons, calafats, 

remendadors, etc. 

Pero les deficiències eren més que evidents, el nivell d'urbanisació era molt roïn, i les 

epidèmies se succeïen en problemes de salubritat per les aigües estancades. Llavors Diana va 

reclamar a la Diputació l'ajuda de Dénia, que no va actuar de la manera que se li va ordenar, 

per a ajudar a Diana, desgastant més si cap la mala relació. 

 

https://historiadenia.files.wordpress.com/2014/04/loty-08265_p-calle-luis-armic3b1an.jpg


 

Ademés la delimitació del terme no estava gens clara. El major fracàs de Diana va ser el no 

poder establir els llímits del nou terme. Aixina Dénia apelava davant la Diputació Provincial, 

que la majoria de veïns de Diana, per les deficiències del propi lloc, desijaven tornar a formar 

part de Dénia. 

 

També es varen enfrontar els dos pobles, pel repartiment dels fondos comuns o simplement 

pels dies de mercat. 

Pareix ser que encara que la Diputació recolzava les raons de Diana per a millorar este 

repartiment de fondos comuns, Dénia les ometia impunement. 

https://historiadenia.files.wordpress.com/2014/04/loty-08287_p-vista-des-del-castell.jpg
https://historiadenia.files.wordpress.com/2014/04/loty-08262_p-port-i-castell.jpg


Diana aplegà a crear dos companyies de la Milícia Nacional. Pero mai va conseguir armar-

les. 

De manera continuada, durant els dos anys que va durar l'aventura de Diana, els polítics de 

Dénia varen aprofitar qualsevol problema per a demanar el reingrés com a arraval de la Mar. 

Els enfrontaments en Dénia varen continuar en 1838, fins que una Real Orde de 2 de maig de 

1839, va dispondre el reingrés del Poble Nou de Diana en la Ciutat de Dénia, tornant a ser el 

barri de la Mar de Dénia. 

                   
Foto, Archiu Loty. Ministeri de Cultura. 

Roc Chabàs Associació 

¿SABIES QUÉ… en el Museu de Belles Arts de Valéncia 

s'expon un grup escultòric de tamany natural, obra de Mariano 

Benlliure, que és l'esbós en escayola que va realisar per al seu 

‘Sepeli de Joselito’, que cobrix la sepultura del torero? L'obra és 

d'una extraordinària eloqüència, per l'expressió de cada una de les 

figures que l'integren i pels tipos tan característics que la 

componen. El seu estil participa del naturalisme, pero en un fondo evident de purea 

estilística. Mariano Benlliure va saber captar en esta obra el sentiment dels acompanyants, els 

detalls de les seues traces físiques i la minuciositat dels robages. José Gómez “Gallito”, 

conegut també per Joselito va actuar en Valéncia el dia 13 de maig de 1920, solament tres 

dies abans de ser agarrat i mort per un bou en la plaça de Talavera de la Reina. 

Josué Ferrer, escritor i periodista 

 

https://historiadenia.files.wordpress.com/2014/04/loty-08286_p-baix-la-mar-des-del-castell.jpg


ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (VIII)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creem haver demostrat en lo dit fins ací, que sant Vicent de la Roqueta era l'iglésia dels 

cristians mossàraps: no hem entropeçat en senya que nos demostrara l'existència d'una atra 

iglésia en aquella época en Valéncia. Tots, inclús el mateix Dr. Sales, confessen que no podia 

haver més que una: despuix, hem provat, que era aquella l'única que va existir en temps de 

musulmans. Pero acàs hi haurà qui crega en la força dels arguments i senyes que atribuïxen a 

sant Bertomeu esta prerrogativa, i és precís estudiar este punt de vista. 

Tots els arguments, que fins a hui s'han publicat, en favor de l'iglésia de sant Bertomeu, com 

a temple dels mossàraps valencians, estan recopilats pel Dr. Sales en el seu opúscul, i 

podríem afegir que allí estan corregits i aumentats. Examinem, puix, detingudament el seu 

llibre, impugnem les seues conclusions, i tindrem desfetes totes les reparacions. Anem per 

parts. 

No impugnarem als que volen s'edificara la capella del sant Sepulcre per Jaume, ni als que 

l'atribuïxen a sant Eugeni, primer bisbe, diuen, de Valéncia. El mateix Sales prova la seua 

falsetat: és massa per al seu criteri; es contenta en que siga del temps de Constantí Magne, és 

dir, coetàneu al de sant Vicent, que ell no sap que existira extramurs i que el seu sepulcre 

coloca en sant Bertomeu. De la primitiva iglésia quedava l'altar en temps de Sales, aixina ho 

assegura ell, i despuix de descriure-la minuciosament, estudia tots els seus detalls 

arqueològics per a deduir, que dit altar, millor diríem retaule, és d'aquella época, ni anterior 

ni posterior.  



Nosatres no necessitem acodir ad aquella capella, restaurada en posterioritat, ni atendre a la 

descripció del sabi croniste valencià; posarem ací un facsímil exacte de la làmina en que el 

mateix reproduïx. Estant de cos present, nos evitem les explicacions i les paraules. Vejau  

l'altar del sant Sepulcre com estava en 1746. 

Aquells soldats no són romans, ni l'estàtua primitiva, 

ni la composició i agrupació de les figures semeja en 

res a lo que nos queda de la primitiva antiguetat. Per 

a trobar alguna cosa que se li parega, és precís anar 

al sigle XVI. Detindre'ns en provar la falsetat de les 

deduccions que fa Sales, en considerar est altar del 

sigle IV, seria ofendre l’inteligència dels nostres 

llectors, per poc versats que estiguen en estes 

matèries; pero cal fixar-nos en un detall, del qual s'ha 

tret l'argument Aquiles. Als peus de l'estàtua es veu 

una cosa, que Sales assegura és un epígraf 

desconegut. ¿Pero quí li ha dit que allò són lletres? 

Be li dia Montfaucon quan li assegurava, que ningú 

en el món se'l llegiria: vous ne trouverez personne au 

monde qui la puisse jamais ben déchiffrer. [No 

trobaràs a ningú en el món que puga dessifrar-la] I 

efectivament, està encara per nàixer el dessifrador. 

L'atre Pare Mínim, que cita Sales, parla segurament 

de memòria; i per a assegurar despuix de molts anys, que es troben inscripcions d'este gènero 

en les basíliques constantinianes, devia no haver-se fiat de l'imaginativa. El Sr. Llorente 

estudia la qüestió de l’epígraf i encara que creu que sant Bertomeu és l'iglésia mossàrap, diu 

molt acertadament: «Convenen hui els arqueòlecs en que esta llegenda i unes atres 

paregudes, que es troben, no solament en monuments arquitectònics, sino també brodades en 

robes d'iglésia, no són una atra cosa que abillaments o imitació caprichosa d'escritura 

aràbiga, feta tal volta per artistes mudéixars, i que, en tot cas, concedint-los la major 

antiguetat, no poden remontar-se més allà del sigle VIII.» I en nota diu: «Esta opinió, emesa 

per les persones més competents en Espanya, ha segut confirmada en el present cas pels 

arqueòlecs romans, als qui he consultat, entre ells l'insigne Rossi.» Acaba en la següent 

categòrica asserció: «No dona cap llum la debatuda inscripció, per a determinar la data d'este 

venerat altar.» 

Té raó el Sr. Llorente, pero no és menester acodir al sigle VIII, per a emparentar en la famosa 

inscripció de sant Bertomeu. No són lletres romanes de forma estranya, ni tan sols caràcters 

aràbics; solament es pot admetre el que siguen adorns en que mà inexperta va voler imitar 

moruns garramanchos. No va poder fer açò un artífex musulmà, ni tan sols un mossàrap, puix 

nos haguera donat lletres aràbigues el que perfectament les coneixia. Era precís que fora el 

seu autor un artiste posterior a la civilisació que ací va desaparéixer casi per complet en la 

reconquista. Qui va dibuixar l'altar que ya hem vist, en els seus guerrers, àngels i querubins, 

degué ser el mateix que va imitar de memòria les inscripcions, acàs en el sigle XV o XVI. 

Roc Chabàs Associació 

 



RACÓ PILOTA VALENCIANA 

CHARREM DEL MÉS VALENCIÀ DELS DEPORTS. 

LES DÒNES EN LA PILOTA 

Mamprenc estes colaboracions sobre el 

més valencià dels deports o el deport 

nacional valencià, informant del major 

goig possible que estem vivint en 

l’incorporació del món femení a la pilota 

valenciana i a pràcticament totes les 

modalitats d’ella.  

Està jugant-se l’edició que ya ne fa dotze 

de l’Individual d’Èlit a Raspall femení, en 

la segona part d’este Octubre hem vixcut 

les semifinals i s’acosta la gran final, el 

dissabte 23 en el trinquet de Bellreguart, entre les companyeres en equip per parelles, ara 

enfrontades en l’Individual, Mar de Bicorp (qui té un títul guanyat) i Victòria de Valéncia 

que ha guanyat els tres últims...  

Per l’entrega i passió demostrades en tot el campeonat, en este i en tots els atres, les jóvens 

chicones han conseguit el respecte i els aplaudiments d’una afició molt majoritàriament 

d`hòmens que a primeries no pareixien creure en l’abellidora realitat que hui podem fruir en 

trinquets, carrers naturals o fets aposta, frontons tradicionals o de paret única (One Wall) ... 

El vell i bellíssim joc de pilota a mà no podia rebre millor espenta per a reviscolar en força 

que l’aportació d’unes chiquetes, jovenetes i dònes que òmplin de nous aficionats els espais 

de joc, fent nàixer eixe amor compartit a esta gran raó d’identitat, és ben sabut que cap atre 

deport vertebra més el territori valencià que la pilota: equips i modalitats, professionals i 

aficionats del Sénia al Segura o de Vinaròs a Oriola, tots pilotaris, chics i chiques, clar, 

enrollant-se les mans junts, raonant de cóm va cada campeonat, pensant en ser seleccionats 

per a competir en Europa i en Amèrica, desijant que l’actual seleccionador Vicent Molines 

d’Orba els cride per a vore les seues possibilitats de ser seleccionats.  

Fa uns dies i en Benifairó i Simat de la Valldigna deixàrem bona mostra de la pròpia calitat, 

tant chicones com chicons, encara que en la final a Llargues nos guanyaren els companyons 

de la selecció d’Euskadi -8 jocs a 5-... era la Trobada del Mediterràneu organisada per la 

CIJB la qual presidix el valencià de Godelleta Albert Soldado; en pocs dies mamprendrà 

l’Europeu Jove (masculí i femení) que s’ha de jugar en els Països Baixos, seleccions Sub-15, 

Sub-17 i Sub-19, goig de futur i a Joc Internacional, One Wall i Llargues. Seleccions 

d’Anglaterra, Itàlia, França, Bèlgica, Euskadi, Valéncia, els amfitrions i... Encara que estem 

massa ben acostumats als èxits i els màxims trofeus internacionals, també nos n’han guanyat 

uns quants... sí que vos puc prometre, en una pròxima colaboració, informar de cóm hem 

quedat i de mil aspectes diferents del genial joc de pilota a mà. 



P.D. Est escrit no pogué eixir en l'anterior nº., vos el complete en les millors notícies; celebrat 

l'Europeu Jove en Franeker (Països Baixos), els nostres pilotaris, chicons i chicones, han 

tornat en 6 medalles d'Or, 1 d'Argent i 2 de Bronze... més el títul de Campeons Absoluts.  

El llarc treball de la nostra Federació de Pilota, els Clubs com a fonament i la preparació 

iniciada en els Jocs Deportius Escolars, seguida en Tecnificació i Cespiva donen este goig de 

collita el qual va arredonint el futur en realitats com l'Escola de Banques que dirigix Martínes 

d'El Campello. 

Aureli López, professor de llengua valenciana, escritor i expresident de l’Associació 

d’Escritors en Llengua Valenciana                                         

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

 

 

Faustí Barberà i Martí 

 "Qui a la Senyera estima a Valencia estima" 1910.  

Foto: Llibre 'De regionalisme i Valentinicultura' (Valéncia, 1902), per Faustí Barberà. 

* Faustí Barberà i Martí (Alaquàs, 1850-Valéncia, 1924). Mege, escritor i polític 

valencianiste. Fon director del Centre de Cultura Valenciana (ara, RACV), i vicepresident de 

Lo Rat Penat. El llibre és considerat el primer cos teòric del valencianisme i del nacionalisme 

valencià. 

 



 

Els grans terratinents de Dénia 

 
 

Varen aparéixer en Dénia en el sigle 

XIX uns autèntics terratinents, per ser 

propietaris de terrenys d'extensió 

superior a la mija, i en una elevada 

rendabilitat per estar situades les terres 

en els llocs millor acondicionats per al 

cultiu de la pansa, dominant social i 

políticament al restant de la població. 

 

Estos individus varen conformar l'èlit 

intelectual i econòmica de la ciutat; i 

serà del si de les seues famílies d'a on 

eixiran els alcaldes, secretaris d'ajuntament, advocats, arrendataris de consum i principals 

comerciants. Trobem una série de llinages en els primers llocs: els de les famílies Morand, 

Merle (les dos emparentats) i Moreno, i seguides a més distància dels Bordehore, Reig, 

Llorens, Gavilà, etc. 

 

L'extensió de les seues propietats no era realment excessiva, el major propietari era a finals 

del sigle XIX Ambrosio Bordehore Reig i el següent José Morand Fourrat. 

 

Estos propietaris concentraven la riquea de la ciutat, especialment la família Morand, lo que 

nos fa vore de manera palpable l'acumulació de riquea en mans d'eixos pocs privilegiats. No 

és d'estranyar que estes famílies siguen el núcleu econòmic de la ciutat ya que controlen 

l'arribada del ferrocarril en 1884, impulsen la construcció del port, promouen la banca local 

Morand-Merle i inspiren l'eixample de la ciutat en el carrer Campo, a on posseïxen terrenys 

part dels quals cediran a l'ajuntament lo que va fer que es revalorisaren els restants. És dir, 

participaven en tot allò que havia de vore en les infraestructures i desenroll econòmic. 

Solament l'eixida del lliberal Jaume Morand Fourrat de l'ajuntament en 1890, semblarà 

nuvolar este domini econòmic, afegint-se més tart el problema per a la construcció del port 

del grup familiar Camp Torres.  

 

La década dels huitanta és el moment de màxim poder econòmic i polític de la família 

Morand, la qual cosa la posa en el punt de mira dels qui no estan en la mateixa situació de 

privilegi. Estes famílies de facendats (Ambrosio Bordehore Reig, José Morand Fourrat, 

Francisco Moreno Torres i Miguel Moreno Torres) varen vore aumentar les seues propietats, 

be per mig de compres o d’enllaços matrimonials. 

 
Foto: La Rota de Merle de les fotografies d'Antonio Passaporte, entre 1927 i 1936. Archiu Loty. Ministeri de Cultura. 
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Els regnes de taifes en Dénia 

 

 

En fraccionar-se el califat de Còrdova 

en 1036 apareixen, per distints llocs de 

la geografia hispana, una série de 

menuts regnes, en vida pròpia i que 

subsistixen gràcies a la debilitat del 

poder cristià. 
 

A mida que est aumenta, van deixant 

d'existir un a un estos minúsculs estats 

que, encara que menuts, estaven 

revestits d'una gran pompa. En 

ocasions demanen ajuda estrangera, 

rebent-la de forces que els apleguen 

des d'Àfrica, tal és el cas dels 

almoràvits, almohades i benimerins. 

 

En Dénia s'instala una dinastia dels Ameries al front dels quals està Muchahid, antic partidari 

d’Almansor i de qui diuen els historiadors musulmans, que era d'orige cristià. Este va ser el 

primer rei de Dénia i el seu regne un dels més importants de l'Espanya de les taifes. 

 

Les restants taifes varen ser de cort peninsular, mentres que la de Dénia seria marítima, al 

marge de posseir les terres del hui denominat Marquesat de Dénia, més unes atres terres 

repartides per diferents llocs de la península. Chabàs, en parlar d'este primer monarca el 

nomena Mugheid, no mencionant el de Muchahid més utilisat. 

 

El seu regnat va començar en l'any 1014. En 1015 conquista les Balears i cinc mesos despuix 

prepara una expedició en 120 naus per a la conquista de Cerdenya, donant mort en les seues 

lluites al cap conegut per Maloto. Seguidament saqueja Luni, en la península italiana. 

 

En 1016, està novament en Cerdenya, pero una série de circumstàncies, li varen ocasionar un 

descalabre. Li succeïx en el tro el seu fill Alí en 1045, en Dénia i en les Balears. Va tindre 

Alí, de la mateixa manera que son pare contactes en el comte de Barcelona, Ramon 

Berenguer, ya que tant ell com son pare varen respectar la fe cristiana, sense molestar als 

pastors i prestaren ajuda a l'iglésia. 

 

Passats d'uns anys, per necessitats polítiques, el rei de Dénia Alí combat contra el seu antic 

amic el comte de Barcelona. 

 

El rei de la taifa de Saragossa, Al-Muqtadir, per desavenències en Alí, ocupa la ciutat de 

Dénia en 1076. Este nou monarca és contemporàneu d'Alfons VI i el Sit Campeador. En la 

primavera de 1092 encarrega l'emir dels almoràvits a un dels seus caudills la conquista de 

Dénia, que conseguix, al mateix temps que eixampla la zona de les terres conquistades. 
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Ordenances Municipals de Dénia de 1905, cafens, 

tavernes i cases de menjars. 

 

 

 

En 1905 hi havia una série 

d'Ordenances Municipals, que els veïns 

devien acatar. En lo referent als cafens, 

tavernes i cases de menjar dien: 

“L'autorisació per a establir un café 

cantant, la concedirà l'autoritat local 

despuix d'haver escoltat als veïns, als 

qui en concepte d'aquella puga molestar 

o perjudicar, instruint-se un expedient 

en el que intervindran els amos o veïns 

dels edificis laterals immediats a dreta i 

esquerra, i els tres que confronten en els 

anteriors, en la vora oposta del mateix 

carrer. En vista del resultat de dit 

expedient, es concedirà o denegarà el 

permís per a la seua obertura o 

continuació, devent denegar-se sempre 

que, per raons justificades de moral, 

decor o tranquilitat pública, l'autoritat 

competent estime que no pot otorgar-

ho. 
 

L'amo de l'establiment serà responsable 

si consentia en ells, d'evitar cançons 

obscenes o qualsevol atre acte contrari a la moral. Igualment serà responsable l'amo, si no 

reclama oportunament l'auxili de l'autoritat per a fer eixir del local als concurrents que 

promoguen escàndal en qualsevol forma que siga. L'imposició consecutiva de tres multes o 

advertències governatives serà motiu per a suspendre la celebració de l'espectàcul o la 

clausura definitiva de l'establiment. No es permetrà en ells l'entrada a jóvens menors de 18 

anys. No es permet el servici de cambrera en els cafens cantants. 
 

Es toleraran únicament en les orchateries i establiments de refrescs. 

 

En establir-se un café, l’amo o representant manifestarà a l'autoritat les sales que destine al 

públic, donant part en lo successiu de qualsevol alteració que es fera en este punt. Tant els 

cafens cantants com els atres deuran tancar-se a les onze en punt de la nit en hivern, i a les 

dotze en estiu. Els cafetins, botelleries, tavernes i cases de menjars seran responsables de 

qualsevol excés, brega o escàndal si podent-lo no ho impedixen, o en cas contrari, no 

donaren immediat avís a l'autoritat. Tampoc toleraran que permaneixquen en ells les 

persones embriagades”. 
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Èxit de l’Associació Cultural Roc Chabàs en la Fira 

d’Associacions de Dénia 

 

El dia 3 d’octubre tingué lloc la Fira d’Associacions de Dénia, alguns membres de l’Institut 

d’Estudis Valencians varem participar, convidats pels amics de l’Associació Cultural Roc 

Chabàs de Dénia. En la fira participaren un total de 37 associacions de tota la Marina. Durant 

tot el matí la presència de públic va ser constant i molta gent s’acostà a la paradeta de 

l’Associació Roc Chabàs interessant-se per les seues activitats i demanant informació. 

També va servir la fira com a punt d’encontre de diferents valencianistes de la Marina que 

durant tot el dia acodiren a la paradeta a compartir bona companyia i a informar-se de 

l’actualitat valencianista. En la paradeta es podien adquirir publicacions de l’editorial 

Mosseguello, de l’Institut d’Estudis Valencians i de l’Associacio Cultural Rogle Constantí 

Llombart. Membres d’estes tres entitats i de l’Encontre s’acostaren a la capital de la Marina 

per a compartir este dia en els valencianistes de la comarca que tan important llabor estan 

fent en eixa zona. 

L’activitat va ser molt positiva i esperem que el pròxim any es repetixca la participació de 

l’Associació Cultural Roc Chabàs en esta fira. 

Institut d’Estudis Valencians 
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