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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.  

 

Torrecremada, un valor històric excepcional 

 

Els orígens 

Encara que l'actual edificació de Torrecremada va ser erigida en el sigle XIX, la finca 

va albergar unes atres construccions i terres cultivades a lo manco des del sigle XVII. 

En els seus orígens, la seua superfície va ser molt major i s'estenia fins al Camí de 

Gandia. 

L'orige del topònim de Torrecremada és confús: aludix a una torre arrasada pel fòc –

d'ahí lo de «cremada»–, pero segons els investigadors l'incendi hauria afectat a una atra 

torre diferent a l'actual i provablement en un atre lloc distint de la finca.  



Fins i tot podria no aludir ad esta última, sino a l'orige de la primera família que es va establir 

en estes terres i que hauria sofrit el fòc en la seua regió d'orige. 

De qualsevol forma, estudis històrics sí permeten asseverar que la primera finalitat de la torre 

era el de vigilar l'arribada de bandolers, que varen assolar els camps de la comarca fins a ben 

entrat el sigle XIX. Ad este respecte, i a l’entorn de la torre, s'han trobat vestigis de sílex i de 

peces disperses pertanyents a pistolons que en molta provabilitat varen ser utilisats per colles 

d'assaltants. S’ha de tindre en conte que fins a la construcció, a partir de la década de 1970, 

del barri de París-Pedrera, la finca de Torrecremada ocupava un espai molt llunt de la ciutat, 

en plena zona rural. 

L'esplendor d'una burguesia. 

L'actual edifici de Torrecremada va ser construït en el sigle XIX per membres de l'alta 

burguesia de Dénia que durant aquella centúria varen experimentar una época d'esplendor 

sense precedents pel comerç de la pansa. Els amos d'aquell imperi agrícola no només varen 

edificar impressionants mansions en els carrers Loreto o Cavallers, en el centre de la ciutat, 

sino que també varen alçar i varen explotar esplèndides finques agrícoles. 

En este sentit, Torrecremada va pertànyer als Oliver, una de les cinc famílies que gràcies al 

negoci de la pansa es varen erigir en les més potents de Dénia. La finca tenia eixa doble 

finalitat: per un costat, servia com a espai d'oci per als dies estivals; pero també era una 

important explotació agrícola i la supervivència del seu riurau prova que en la finca es 

procedia a l'elaboració de la pansa. També contava en maquinària per a la producció de l'oli. 

L'estructura de la vivenda evidència ademés la rellevant posició alcançada en aquells dies de 

glòria pels Oliver: àmplies estàncies per a la família, dependències per al servici, una capella 

que encara es conserva parcialment, cavallerices… La decoració de les estàncies també ho 

acredita: treginats, pesades cortines, luxosos robages de llit, mobles importats d'Anglaterra o 

de França i un magnífic jardí d'estil romàntic del que hui solament queda un estanc…, tot lo 

qual provaria les aspiracions socials d'aquella classe emergent. 

La decadència del sigle XX. 

 

La decadència de la producció i comerç de la pansa, i per lo tant d'aquell periodo de domini 

d'unes poques famílies benestants, declinà a partir de la década de 1920. Despuix, la finca de 

Torrecremada va ser utilisada per a uns atres fins, com el d'hospital durant l'época de la 

segona república i de la guerra civil.  

 

Despuix dels Oliver, la finca va passar a mans dels Nogueroles, que posseïen una fàbrica de 

chocolate en pols, la fallida de la qual va provocar la ruïna absoluta de la família. Davant esta 

situació, la parcela va ser adquirida per l'ajuntament durant els anys 80 per a que servira com 

un gran espai públic de més de 100.000 m2 que es va convertir ademés en l'autèntic pulmó 

vert d'una ciutat que llavors ya s'estenia cap ad esta zona. De fet, fins a fa relativament poc de 

temps els de Torrecremada varen ser els únics jardins de titularitat municipal en els que va 

contar la població. 

 

Roc Chabàs Associació 

 



20 de novembre, inici de la valencianitat dels ilicitans 

El passat dia 20 de novembre, va fer 

756 anys que la ciutat ilicitana islamica 

de Madinat Ils (Ildj) passà de ser 

musulmana a ser cristiana i… 

valenciana. El rei aragones Jaume I 

conquistà tal dia en 1265, la vila 

ilicitana i entrà en ella triumfalment. 

S'obri llavors una nova pagina de la 

nostra historia ilicitana inaugurant-se la 

nova era de l'Edat Mija en que el temps 

deixà de medir-se pel comput 

mahometà de l'Hegira i per tant s'inicià 

el proces de cristiandat de la vila 

ilicitana i començà l'integracio de la 

ciutat d’Elig en la Corona d'Arago i per 

tant en el Regne de Valencia. 

Resumidament: els ilicitans d'aquella 

epoca (majorment musulmans, judeus i 

una minoria descendent 

d'hispanovisigots o “cristians vells”) 

passaren a ser tambe valencians i des 

del punt de vista religios i governatiu el 

control, la dominacio, l’administracio, 

la gestio i la propietat o poder de la vila 

deixaren de ser musulmans per a ser 

cristians i aragonesos encara que al poc 

Jaume I per raons d'un pacte es va vore obligat a cedir la vila ilicitana a Castella. 

Posteriorment, el seu net, Jaume II, en 1305 recuperà la ciutat d’Elig per a la Corona d'Arago 

i per tant la reintegrà definitivament en el Regne de Valencia gracies al “Tractat d'Elig”. Es 

una pena, una llastima que esta data, esta efemeride, continue oblidada i sense celebrar-se 

publica i oficialment (excepte un any que se celebrà durant l'acte del 9 d'octubre en el Palau 

d'Altamira per mig de l'issada de la Real Senyera i la presencia d'un actor vestit de Jaume I, i 

poc mes). Es trist que els ilicitans, una immensa majoria desconega esta data i no sapia la 

gran importancia i l'enorme influencia i les conseqüencies que aquella conquista de la ciutat 

per Jaume I tingueren i que apleguen a l'actualitat: hui no seriem valencians, no pertanyeriem 

a la Comunitat Valenciana o esta no existiria, sense aquell 20 de novembre de 1265 no 

seriem de majoria cristiana ni de majoria etnica blanca. I no ho dic per racisme puix no soc 

raciste, sino per historia. Sense aquell 20 de novembre de 1265 ara seriem distints. La ciutat 

ilicitana seria diferent hui. L'Historia s'hauria desenrollat d'atra manera. 

L'Ajuntament ilicità encara te pendent fer una serie d'actes oficials a l'estil dels que dugueren 

a terme les Corts Valencianes i el Consell de la Generalitat quan se compli en 1988 el 750 

aniversari de la conquista per Jaume I de la ciutat de Valencia o “9 d’octubre”.  



Llavors es celebrà esta data com l'inici o creacio de l'historic Regne de Valencia, com l'orige 

de l'actual Comunitat Autonoma i del seu territori i per tant de l'identitat valenciana. 

L'Ajuntament ilicita mai ha commemorat ni reivindicat oficial ni publicament l’efemeride del 

20 de novembre de 1265. Jamai ha reivindicat nostra valencianitat com tercera ciutat en 

importancia de la Comunitat, cap 20 de novembre de cap any. Nomes se recorda cada any en 

les festes d'agost en la representacio de la rendicio del Palau d'Altamira per l'Associacio 

Festera de Moros i Cristians. 

Es molt important que els ilicitans celebrem el 20 de novembre. Es molt important aquell fet 

historic de la conquista de la ciutat per Jaume I perque els ilicitans tenim en el 20 de 

novembre nostre local i particular o propi ‘9 d'octubre’. El 20 de novembre es la data inici de 

la valencianitat dels ilicitans. Aquell dia de 1265 s’inicià el proces de valencianitat que anys 

despuix va culminar integrant-se Elig definitivament en l’historic Regne de Valencia en 

1305, moment en que el territori va quedar totalment configurat. Per aixo, el 20 de novembre 

deuria ser nostre 9 d'octubre, el particular i propi 9 d’octubre dels ilicitans de per vida, per 

sempre i per a sempre. 

¡Vixca el 20 de novembre de 1265! ¡Vixca el Rei Jaume I! ¡Els ilicitans tambe som 

valencians! ¡El sur tambe existix! 

Per Josep Esteve Rico Sogorb 

Membre Corresponent de l’Institut d’Estudis Valencians per Elig i comarca 

 

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

 

 

 

Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana 

“L´espirit valencià que, amagant-se com el foc baix la 

cendra, es mante en el fondo del nostre poble, es 

vertaderament una promesa de triumf. Un dia u atre 

Valencia, de cara a la seua vida, tindra que incorporar-se a 

les modernes corrents nacionalistes del mon per a 

dignificar-se i ennoblir-se davant de tota l´humanitat”. 

Josep Mª. Bayarri Hurtado. Any 1931. 

 

Josep Mª. Bayarri i Hurtado (Valéncia, 1886-1970). 

Escultor, escritor i poeta. Fundà diverses publicacions de 

poesia i d´art. Escrigué una Història de l´art valencià 

(1957). Publicà més de xixanta llibres, podem destacar Els 

cavallers de Vinatea (1928) i El perill catalá (1931). Fon 

un estudiós de l´idioma valencià i un apassionat defensor 

de la cultura i de les lletres en general. 

 

https://llenguavalencianarv.blogspot.com/2015/10/11-cites-i-resenyes-de-nostra-llengua.html


Deniers a destacar: Ambrosio Bordehore Reig 

Ambrosio Bordehore Reig, 

fon un comerciant naixcut 

en Dénia el 3 d'abril de 

1840. Era fill d’Ambrosio 

Bordehore Cardona i 

Francisca Reig Catalá. Es 

casà el 13 de giner de 1868, 

despuix de dispenses de 3er i 

4at grau de consanguinitat en 

Vicenta Romany Cardona. 

Vivien en el carrer Cavallers 

nº 12, en dos i els seus fills 

varen ser Teresa, Vicenta, 

Ambrosio, José, Carlos, 

Rafael i Ricardo, i dos 

criats.  

Cap del partit Lliberal – 

Conservador del districte de 

Dénia; partidari d'Eduardo 

Romero Pau, encara que també se’l cita com a partidari del Partit Lliberal Democràtic de 

Canalejas. Conseguix del govern, en 1902, la construcció del pantà d’Isbert, en la conca del 

riu Girona, per a l'utilisació de les seues aigües en cultius alternatius de regadiu i aixina 

paliar la crisis que va sofrir la producció de la pansa.  

En 1888 era el propietari denier en majors extensions de terra: 85 Ha. dedicades 

principalment al raïm de moscatell (la majoria de les explotacions en eixe periodo eren 

inferiors a les 0’5 Ha.) i que en 1901 aumentaria a 95 Ha. Davant la falta de cabals, en abril 

de 1893, l'ajuntament recorre ad ell per a que li alvance el capital necessari per a l'inici de les 

obres del port. El fet de recórrer a Ambrosio Bordehore Reig no era una cosa nova, puix 

home de reconeguda filantropia, este ya havia alvançat recursos per a la ciutat per a fer front 

a l'epidèmia del còlera de 1890 i cedí gratuïtament terrenys de la seua propietat per a 

construir l'actual cementeri. Si be és veritat que en eixos moments este es trobava negociant 

la cessió i venda de terrenys de la seua propietat a l'ajuntament, en lo que era la prolongació 

del carrer Campo cap a la mar, un negoci en grans possibilitats.  

N’Ambrosio Bordehore Reig havia segut nomenat en la sessió extraordinària del 6 de febrer 

de 1893 (quan es fa publica l'aprovació del proyecte del port) president de la comissió per a 

agilisar les obres, formada per Jaime Morand Fourrat, José Aranda Chordi, Junta Local de 

Sanitat, Juan Merle Reig, Juan Salort Domenech, Francisco Riera Suarez, José Riera 

Vallalta, Vicente Paris Bisquert i Diego Collado Aranda.  

Va fallir el dia 11 de novembre de 1905, als 65 anys d'edat. 

Roc Chabàs Associació 



La farmàcia de Carlos Hawes -Successor de Comerma-  

L'image que oferia esta farmàcia pels anys 

70 del sigle XX nos trasllada a una época 

prou anterior, a principis de sigle, en la 

qual semblaven encaixar perfectament tant 

els antics portons de fusta i l'aparador, en 

els llinages hui perduts en Dénia que 

apareixen en el ròtul sobre la frontera 

“Hawes, Successor de Comerma”. 

Únicament nos situen en els anys 70 els 

vehículs aparcats davant de la farmàcia: un 

siscents impecable, una motocicleta i 

l'omnipresent Vespa.  

Antonio Comerma Colomer, arriba a Dénia 

procedent d'Igualada (Anoia, Catalunya) en 

l'any 1832. Era boticari i s’instalà en el 

carrer la Mar.  

El seu fill Mateo Comerma Ferrando, va 

nàixer en Dénia en 1842 i es casà en 

Antonia Solanes Ballvé de Cambrils, 

establint-se com a boticari en el carrer Cop. 

El seu fill major, Francisco Comerma 

Solanes, naixcut en Dénia en 1868, també 

seguix la tradició i obri esta farmàcia del 

carrer la Mar, coneguda com la “farmacia del catalán”, per l'any 1896 en un edifici dels 

Morand. A la mort de Francisco, la seua dòna, Julia Tono i despuix Marujita Comerma, 

varen continuar com a copropietàries de la farmàcia que des del final dels 50 era regentada 

per Carlos Hawes. El llinage Hawes d'orige anglés, s'instala en Dénia en el context econòmic 

favorable que produïx l'auge del comerç de la pansa i que du a l'establiment en Dénia de 

delegats d'empreses estrangeres. 

 

En l'any 1881, aplega a Dénia Jaime Hawes procedent de Londres, era comerciant i vivia en 

el carrer Major, en una casa pagada per José Morand Fourrat i l'empresa Mac-Andrews, de la 

qual anys mes tart apareix encara com consignatari de bucs.  

 

Jaime Hawes es casà en Dénia en Teresa Solanich, filla de Tomás Solanich, advocat i 

destacat personage de la vida cultural deniera, amic de Roc Chabàs i dels impressors Botella. 

Els Hawes-Solanich, com a súbdits britànics, es varen exiliar a Anglaterra durant la guerra 

civil espanyola i en l'any 1940 tornaren a Dénia, Teresa, ya viuda, i els quatre fills: Carlos, 

Clementina, María Teresa i Jaime. 

 

Carlos Hawes es fa càrrec de la farmàcia del carrer la Mar en la década dels xixanta i setanta. 

Posteriorment l'edifici es derrocat i en el seu lloc s'alça un bloc de vivendes. L'antiga image 

de la farmàcia, junt als llinages Comerma i Hawes, pertanyen ya al recort històric de Dénia. 

 

Publicat per Marilena Galindo Tabares. 

Roc Chabàs Associació 



109 anys de la mort de Roc Chabàs 

Enguany es commemoren 109 anys de 

la mort de Roc Chabàs, per este motiu 

anem a reproduir el Capítul VIII del 

llibre Bosquejo Histórico de Dénia 

reeditat en 1983 a on parla de 

l’episodi històric entre moros i 

cristians. 

També hem volgut reproduir una foto 

de la Torre del Gerro que apareix en 

el llibre, a on hi havia una rampa, hui 

desapareguda, que donava accés a la 

torre.  

Capítul VIII 

“Pero ya le había llegado la última 

hora al poder de los moros en estas 

encantadoras playas, y las armas del 

conquistador de las Baleares se 

dirigen contra Valencia. Poco después plantaba Don Jaime I de Aragón su estandarte 

glorioso sobre sus muros, reservándose al vencido solamente las plazas de Cullera y Dénia. 

Dos años después, acaso sin lucha, tomaba posesión de nuestra ciudad el Capitán Carroz, 

en nombre del monarca aragonés.  

La importancia militar de Dénia hemos visto 

repetidas veces que ha sido la causa de sus 

desgracias; por la misma razón tuvo que disponer el 

Conquistador que la abandonaran los moros, y que 

solo la habitasen en adelante los cristianos. Y los 

mahometanos, que eran el nervio de su riqueza, 

tuvieron que instalarse en las aldeas comarcanas o 

pasarse a países distantes. El capitán Carroz fue el 

encargado de repartir entre los vencedores todo 

cuanto había pertenecido a los vencidos: sus casas, 

baños, talleres, hornos, molinos, huertos, alhóndigas 

y las tierras todas del término, que es muy grande, 

pasaron al poder de los cristianos.  

Poblada por éstos nuestra Dénia y rodeada de 

aldeas y lugares moriscos, exclusivamente dedicados 

a la agricultura, de cuyos productos se servían 

únicamente, debía tener por precisión muerto su 

comercio, pues el genio de sus nuevos moradores 

era más devoto de Marte, que, de Ceres y Pomona, y 

menos aún del mismo Mercurio.  



Carroz estableció su cuartel en un montecillo que dista 

un kilómetro (que hoy se llama San Nicolás, por la 

ermita que aún en el siglo XIX subsistía) edificando un 

castillo que se llamó de Olimbroy. Duró mucho el sitio y 

sobre sus peripecias se han escrito muchos relatos y 

leyendas. Rendidos los moros, Carroz les concebió 

salida para Alicante con sólo la ropa que llevasen 

encima y dos sueldos cada uno.  

Entró en la ciudad el miércoles 11 de mayo de 1244, y 

… precisamente escribimos estos renglones en 11 de 

mayo”.  

Artícul publicat en el nº 11 de la revista Sempre 

Navegant. 
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Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana 

“La llengua té vida pròpia independent, 

lliteratura pròpia i pot formar la seua 

historia d´evolució morfológica on que 

s´emancipa de sa mare. El dialecte no 

pot tindre vida independent, ni molt 

manco lliteratura pròpia; per lo tant, 

riure-vos d´aquells que sostenen que 

el valencià es un pur dialecte; eixos no 

han llegit nostres clàssics dels sigles 

XIV, XV, XV, i XVII”. 

 

Lluís Fullana i Mira (Benimarfull, 

1871-Madrit, 1948). Catedràtic de Llengua i Lliteratura valencianes. Professor de francés. 

Estudià Filosofia i Teologia. Investigador històric i filològic. Sabia llatí, grec, francés, italià, 

anglés... Fon acadèmic de la RAE en representació de la llengua valenciana i publicà moltes 

obres sobre nostra llengua. 

 

 

 

 

https://llenguavalencianarv.blogspot.com/2015/09/2-cites-i-resenyes-de-nostra-llengua.html


 
 
  EDITORIAL 

 
 

Els representants que no nos representen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gracia o per desgracia estem acostumats a que els nostres politics es dediquen a decidir 

per nosatres quan viagen a Madrit. Que, dit d’una atra manera quedaria lleig, pero al final 

es lo que el poble valencià dispon: enviar al Senat i al Congrés a uns representants que 

decidixen sobre la vida de tots els valencians, pero no per a solucionar els nostres 

problemes, sino per a utilisar-nos en eixe joc de poder en el que a nosatres sempre nos toca 

pagar. 

 

Puix be, com no podia ser d’una atra manera els nostres representants en Madrit seguixen 

montant el seu circ agraviant als valencians i negant-nos tota possibilitat de progrés. La 

resposta sempre es no a qualsevol assunt que nos interesse: finançacio justa, defensa de 

l’agricultura, diversificacio del sector productiu, Corredor Mediterraneu, conexions 

ferroviaries Valencia-Alacant per la costa i Sagunt-Terol-Saragossa, Dret Civil 

valencià, llengua valenciana, patrimoni i identitat... ¿Hem de recordar l’ultim afront en el 

Senat aprovant l’us de l’inventada i denigrant denominacio “països catalans”? 



Per si faltava poc, tambe tenim a la vicepresidenta de gira, entre atres coses per a tractar 

d’evitar l’ampliacio del port de Valencia. Una politica d’eixes que es fan dir feministes 

quan en realitat s’afanyen en ocultar abusos, igual que fea aquell regim casi oblidat del que 

era simpatisant el seu idol, el Carpintero. Per cert, un any sancer li van a dedicar al mit fals 

creat entorn ad eixe Fuster el nom del qual, segons la llei de memoria historica que 

aprovaren els mateixos que l’exalcen, devien de llevar de coleges, instituts, carrers i 

qualsevol lloc oficial, per la seua vinculacio en la Falange i en l’imperialisme. 

 

Tornant al port, de res servix eixe mensage anti alegant la proteccio de la Albufera, si 

abandonen a la seua sort als qui la protegixen. De res aprofita la seua defensa interessada 

de la naturalea i de l’igualtat social si mentres tant condenen als pobles a desfer els seus 

camps de cultius a canvi de megafactories fotovoltaiques o eoliques promogudes per fondos 

d’inversio estrangers que ficaran preu al nostre sol, desfaran la nostra biodiversitat i 

s’emportaran els beneficis. 

 

Hui, potser, hem tocat fondo com a societat. Decididament els politics que els valencians 

triarem en les urnes nos han demostrat de quina pasta estan fets. Uns poden cridar ben alt 

per l’igualtat de totes les comunitats autonomes, encara que recolzen a les de sempre; uns 

atres seguiran ancorats en fer-nos provincia d’un nou estat. Pero en definitiva ningu d’ells 

es pararà a escoltar la veu dels valencians. De res ha servit canviar de color, ni donar-li 

l’oportunitat a qui la solicitava perque venía a “salvar a les persones”. Definitivament nos 

han convertit en meninfots, puix les seues actuacions es dirigixen a la despersonalisacio, a 

l’infravaloracio de tot lo valencià; mes encara, a la desaparicio (o tergiversacio, que es 

pijor) de qualsevol senya que nos identifique com a poble. 

 

Patim la desidia dels mijos; som esclaus de les series de les plataformes televisives perque 

busquem evadir-nos de la realitat. Pero de nit, quan ningu nos sent, malaim, o be nos 

queixem, com fem alguns pocs en els bars, pel nostre desti. Desigem en lo mes fondo una 

revolucio que ningu encerta a encapçalar. Pero pronte es passa tot. Morfeu s’apodera del 

nostre conscient o l’alcohol en el bar nos aporta eixe somriure que necessitavem per a 

sobreviure. ¿Fins a quan? ¿Fins al sendema quan despertem? 

 

Algun dia haurem de decidir que tot pare. Haurem de pegar una punyada damunt de la 

taula i recuperar lo que nos pertoca: l’identitat que nos han malbaratat uns i atres, la nostra 

llengua, la finançacio, el sistema bancari, el dret civil i tots els atres drets que com a poble 

mereixem. No sabem si ho haurem de reclamar a les bones o a les males, pero sí sabem que 

estant amagats en les nostres cases conseguirém poc. Si no nos decidim a actuar, no es que 

morirem com a poble, sera molt pijor. Continuarém sent esclaus dels nostres actes i servint 

ad aquells que decidixen per nosatres. Aquells a qui els regalarem la nostra llibertat en una 

urna de plastic a canvi de res, de banals promeses.  

Si per lo manco els exigirem ser dignes, un atre gall nos despertaria cada mati. Al final 

nomes nosatres serem responsables de que els ous els seguixquen tenint les gallines. ¿No 

ho creeu? 

 

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



Els nostres personages valencians 
 

FRANCESC BOSCH I MORATA 

(1901-1950) 

 

 
 

Francesc Bosch Morata naixque en Xativa en 1901 i mori en Mexicali (Mexic) en 1950. 

Fon mestre, mege i politic, arribant a ostentar els carrecs de Conseller de Sanitat (1936) i 

posteriorment de Cultura (1937) en el Comité Eixecutiu Popular de Valencia, sent militant 

del Partit Valencianista d’Esquerra, resultant d’una evolucio de l’Agrupacio Valencianista 

Republicana (fundada entre atres per ell en 1930) que promogue l’unio de l’esquerra baix 

eixes sigles. AVR inicià una campanya pro-estatut d’autonomia sense exit. Bosch Morata 

va ser president tambe del Centre d’Actuacio Valencianista (fundat en 1931, i en el que 

tambe fon president Joaquim Reig), una entitat civic-cultural que no tingue l’exit que 

esperaven els seus membres degut a l’intent d’amparar tot el valencianisme i a una 

excessiva vinculacio en el catalanisme de la Lliga Catalana). 

 

Colaborà en el diari El Mercantil Valenciano, les revistes El Camí i La Republica de les 

Lletres i fon signatari de les Bases d’Ortografia Valenciana de 1932 per AVR. 

 

Bosch Morata es considerat un admirador de Constanti Llombart i un dels personages mes 

destacats del valencianisme d’esquerres de l’epoca; descolla especialment la seua labor com 

a Conseller de Cultura (nomenat el 7 de giner de 1937) en el Consell Provincial de 

Valencia (organisme que venia a substituir a l’antiga Diputacio).  



Durant el govern republicà eixa ampla tasca cultural es manifestà en la promocio, des del 

seu carrec, de la llengua valenciana per mig de cursos, i per a la que solicità la cooficialitat, 

en la creacio de premis lliteraris i musicals i sobre tot per ser el responsable directe de la 

creacio de l’Institut d’Estudis Valencians, institucio fundada el 9 de febrer de 1937 "per a 

facilitar i orientar la nostra clara renaixença". Dins del IEV s’integraven la Biblioteca del 

PV i del Museu de Prehistoria. 

El fet de que fora cessat i el proces de la guerra faran que el proyecte del IEV no 

quallara i que l’aparell de l’Estat, traslladat a Valencia, fora tot un impediment per al 

desenroll del valencianisme en general. 

 

Alvançada la guerra, en 1938, Bosch Morata es movilisat com a mege i arriba a participar 

en la Batalla de l’Ebre, en la qual fon ferit greument, havent de ser hospitalisat en 

Barcelona. Ya recuperat, i des d’esta ciutat fugiria cap a França a on va estar en diferents 

camps de refugiats (Argelers i Aude) separant-se de la seua familia. Mes tart, ocupada 

França pels alemans, ixque via Ora cap a l’exili a Mexic, establint-se en l’estat de Mexicali 

(la California mexicana), a on eixerciria la medicina i mes tart moriria a conseqüencia de 

les seqüeles de les ferides de la guerra. Les seues despulles reposen actualment en el 

cementeri general de Valencia ciutat. 

 

Juli Moreno i Moreno 

12 de decembre de 2012, Valencia ciutat 

 

 

 

Acte del Centre d’Actuacio Valencianista 

 

 

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

 



RACÓ DE CREVILLENT 
 

El sentir d'un crevillentí 

 

 
 

Soc un crevillentí del Regne de Valéncia. 

 

He convixcut en ibers i caminat en legions romanes. He transitat en 

l'Edat del Bronze. He cavalcat junt a reis en combat contra l'infidel, 

convertint-me en “Cristiano Viejo”. He resat en fervor a la Verge. 

He gojat la victòria del meu rei Jaume I. He segut repoblat abans 

que Valéncia. He segut invitat a les bodes de Fernando i Isabel, 

quan varen unificar Espanya. He participat en la defensa de 

Valéncia contra els francesos. He vist cóm es plora entre albarzers i 

fòc, en la Trobada de la Reina. He segut traïcionat pels Borbons en 

la batalla d'Almansa, com uns atres valencians. He transitat un 

Sigle d'Or de la llengua valenciana, que encara parlem en 

Crevillent. 

He compartit intrigues i ensomis en el teatre Chapí, en l'Iris i en el Parroquial. He vist nàixer 

l'amor en el meu cor sent pasqüer. He gojat de les sensacions de l’enramada en la meua 

joventut. He charrat de l'amor al pròxim en els amics. He segut feliç admirat les sublims 

obres de Mariano Benlliure. He botat en la corda en Sant Cayetano, abans de menjar-me la 

mona. He empinat el cacherulo en el Pinet en Pasqua en la meua família. He fabricat les 

millors graneres i sabates que han existit. He confeccionat les més boniques estores i 

posseïxc premis internacionals per la seua calitat. He escrit en moltes ocasions l'Història de 

Valéncia i Espanya sent crevillentí. He anat tots els dies per la serra fins al Picacho. He 

derramat llàgrimes veent a la Geperudeta en la plaça de la Mare de Deu de Valéncia.  



M'he integrat com un més en la festa de Sant Gayetà, posant-me oli beneït en la gola. He 

esperat en la parròquia, fins que m'han beneït el gayato.  

He vibrat en les sensacions de la música de la Simfònica de Crevillent. He segut feliç en les 

festes patronals dels nostres patrons sant Francesc i sant Cayetà. He, begut en almogàvers, en 

àraps, en gitanos i moros. Adore l'orchata i l’aiguardent. Em captiven les falles i la pólvora. 

M'unixc sempre que puc a les nostres festes de Moros i Cristians. M'encanta vore una partida 

de trinquet o escala i corda. Em motiva el tir i arrastre. Se fer bones paelles i cultivar 

tarongers. Posseïxc una serra que amem tots, que s'adorna en lo alt la nostra Senyera. I tot 

això, gràcies ad uns atres crevillentins que varen viure abans que yo en esta vila. Perque les 

seues històries son les meues històries, i serà l'història que els contaré als meus fills per a que 

li l'ensenyen a la seua volta als seus nets. Perque són les nostres raïls, i és el regal més gran 

per a un crevillentí des del moment que naix. 

Jaime Orts Mascarell 

Escritor 

 

MONGÓ DE CAVANILLES 

 

"En Dénia comencen les arrels de 

Mongó i depuix costeres acabades en 

lloma obtesa. Des d'ella es gogen 

horisons vistosos, la mar cap a l'orient 

quant alcança la vista, cap al nort el 

marquesat de Dénia seguit de 

Segarria, els pobles coneguts en el 

nom de Marina al sur, i al ponent fins 

als elevats monts que tallen la vista 

els de la vall de Xaló i Murla. El 

Mongó es prolonga d'orient a ponent, 

i va disminuint-se la seua altura cap 

als extrems, dels quals l'oriental forma 

dins de la mar la veta de Sant Antoni; 

l'occidental, situat cap al lloc de Gata, 

s'unix en els cerros i monts que 

apleguen a incorporar-se en els de Lahuar. Tot és vert cap el nort, a excepció de les 

quebrades i corts perpendiculars pròxims al cim; pel contrari cap el migdia tot és aridea i 

penyes pelades en bancs casi horisontals...". 

Antonio José Cavanilles. 

Observacions sobre l'Història Natural, Geografia, Agricultura, Població i Fruits del Regne 

de Valéncia 



Josep de la Tona 

 

Josep Tomás García va nàixer en Pedreguer, 

conegut unes voltes com Josep de la Tona i unes 

atres com Colau de la Tona. 

Va ser un seqüestrador que campava a plaer en el 

Marquesat de Dénia. La prensa de l'época va apuntar 

que el grup capitanejat per Josep de la Tona va 

aplegar a conseguir sumes molt elevades, que varen 

rondar els sis millons de reals. A mitan de setembre 

de 1873 va reaparéixer a les afores de Dénia i en 

més detalls en la Partida Tapietes. 

Andrew G. Graham, havia aplegat a Dénia en 1862 i 

era el germà menor del comerciant George Graham 

que s'havia obert pas des de 1858, gràcies a les 

comissions de compra-venda pròpies a la seua 

activitat destinada a l'exportació de la pansa, 

taronges, armeles i vins, i també a les consignacions 

de barcos de vela i a vapor. 

George Graham, va ser vicecònsul de Rússia i 

ademés construí un dels edificis més emblemàtics de la ciutat, el chalet dels Maristes. 

Josep de la Tona i el seu grup intentaren seqüestrar a Andrew G. Graham, quan este circulava 

en una tartana per la carretera d'Ondara en direcció cap a la seua casa d'estiu, l'alqueria de 

sant Vicent. En l'acció varen intervindre entre sis i dèu subjectes, emmaixquerats i armats, un 

dels quals va morir en l'acte mentres que uns atres varen resultar ferits. Graham duya una 

pistola i els assaltants no havien contat en eixa possibilitat. 

Un dels ferits va ser José Cibera Giner, malnomenat el Cabrero de Dénia, a qui els seus 

companyers varen tindre amagat durant un llarc temps en el camp de Pedreguer. El Cabrero 

de Dénia era conduït a Beniarbeig els últims dies d'octubre i era estajat en casa de José Chesa 

Más, a on va ser assistit pel cirugià Pasqual Oliver del mateix veïnat. 

Despuix de tot, el Cabrero de Dénia va fallir i el cadàver va ser tirat a altes hores de la nit del 

2 de novembre a l'alvenc del Roselló, en la serra de Segària a mija llegua de Beniarbeig. 

Al cap de quatre dies del seqüestre frustrat de Graham, Josep de la Tona, el Sapet i atres dos 

més mantenien un tiroteig en efectius de la Benemèrita. En l'acció varen caure abatuts un 

caporal i un agent de l'Institut Armat, mentres que un segon agent va resultar ferit. 

Els tres formaven part de la dotació de sèt guàrdies civils que, mentres acompanyaven al juge 

municipal de Pedreguer, José Ferrando Malonda, en tal de detindre a Josep de la Tona i 

registrar la seua vivenda, varen ser acomesos en armes de fòc des de l'interior de la casa. 



A conseqüència d'aquells fets, la dòna de Josep de la Tona va ser tancada en la presó de 

Dénia, encara que solament per dèu dies. 

Del Sapet no es va saber res fins al 18 de febrer de 1874, quan el seu cos era trobat sense 

vida i en signes de violència prop de Sagra, en el camí que anava a Pego i a uns cent metros 

del barranc dels Morts. 

Quatre dies més trat, Josep de la Tona i 33 bandolers més varen consumar el furt de 

Benimassot. Despuix de molts atracaments en diferents llocs, Josep de la Tona en la 

matinada del dimecres 5 de maig de 1875, va ser abatut, en un tir en el cap per un sargent i 

cinc efectius de la Guàrdia Civil de Pego. Anava armat en una escopeta curta de dos canons 

de la marca Lefaucheux, una canana en 92 cartuchos, pistola i punyal. 

Roc Chabàs Associació 

 

 

Cites i resenyes de nostra Llengua Valenciana 

"Les dos llengües, valencià i catala, s´han desenrollat 

simultaneament i de modo diferent a traves de l´historia fins al 

present, en que valencià i catala tenen la seua peculiar fonetica, 

morfo-sintaxis i vocabulari. I prova d´eixa diferencia son tots els 

esforços que es fan per a que el valencià se catalanise perdent les 

seues peculiaritats. La diferencia està en que la Valencia 

prejaumina tenia ya el seu romanç, com demostren tesis doctorals 

(Penyarroja, Gómez Bayarri, etc...), els monarques fomentaren la 

llengua vulgar per mig de sabies lleis (els Furs, Consulat del Mar, 

etc...), i els escritors valencians portaren la llengua al mes alt 

nivell d´esplendor en un sigle d´or lliterari (Martorell, Ausias March, etc...). Cosa que no va 

ocorrer en Catalunya a on fins fa poc els filolecs, consideraven el catala com un dialecte del 

provençal i al mancar d´una important historia lliteraria propia, té que apropiar-se dels 

classics valencians...". 

 

Font: 'El secessionisme llingüistic', per D. Josep Mª Guinot. Revista Renou nº 37, juny 2000. 

Associació Cultural Cardona i Vives de Castelló. 

 

Josep Mª Guinot i Galan (Artana, 1907-Castelló, 2005). Llicenciat en Filosofia i Lletres, 

secció Filologia Romànica, per l´Universitat de Barcelona. Doctor en Sagrada Teologia. 

Catedràtic de Religió i de Llatí. Vicari de la Trinitat de Castelló i Canonge Magistral de la 

Catedral de Sogorp. Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Fundador de 

l´Associació Cultural Cardona i Vives de Castelló. Ha escrit diverses obres sobre temàtica 

religiosa i llingüística. 

https://llenguavalencianarv.blogspot.com/2017/08/130-cites-i-resenyes-de-nostra-llengua.html
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