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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 port de Dénia 
 

 
 

Els ports constituïxen elements importants que s'han superposts en l'evolució de 

l’humanitat. El port de Dénia reflectix la síntesis de molts avatars a lo llarc de 

l'història. Durant molt de temps ocupa Dénia un lloc destacat i canalisant el tràfic marí 

generat o destinat en bona part en Valéncia capital.  

L'història portuària s'inicia pronte, proporcionada per les característiques naturals de 

la zona, en l’Hemeroscopi grec (va ser una fundació dels grecs situada entre el Xúquer i 

Cartagena. S'identifica en l'actual Dénia, a pesar de l'absència de recialles 

arqueològiques concloents). 

La ciutat de Dianium en l'época romana es consolida com a punt terminal d'una ruta 

que enllaçaria en Roma via Balears i Cerdenya vorejant el golf de Lleó. Pero va ser 

durant l'época musulmana quan el port va tindre el seu màxim esplendor, prolongant 

la singladura de les naus que aplegaven de tots els llocs importants al Mediterràneu. 



Dénia va ser centre nuclear d'un califat des d'a on es va pretendre llançar una ofensiva per a 

islamisar Roma, la sèu de la cristiandat. En la conquista de la ciutat de Dénia per Pere 

Ximénez Carròs, encàrrec que li feu Jaume I, comença la seua decadència que troba el seu 

clímax en la guerra de Successió del sigle XVIII, que practicament desertisa el seu entorn.  

A partir de llavors, va seguir disminuint la seua àrea d'influència, als àmbits comarcals, lo 

que es tractaria de trencar sense èxit en l'arribada del ferrocarril i l'intent municipal de 

millorar les instalacions i la gestió, trobant una certa base econòmica en l'exportació de la 

pansa. 

En 1892, el port, va ser classificat d'interés local, lo que va donar lloc a que l'ajuntament 

acometera en més entusiasme que realisme l'eixecució d'un proyecte que s'esperava finançar 

en els ingressos supostament derivats del cobrament d’arbitres i taxes per l'utilisació de les 

instalacions. 

No va ser favorable la conjuntura econòmica i tampoc es va contar en la compresió dels 

veïns i dels usuaris, que preferien la fòrmula habitual centralista que traslladava a l'Estat 

responsabilitats i despeses.  

En 1916 es liquida esta experiència ilusionada i el port de Dénia torna finalment a l'àmbit de 

la Comunitat Valenciana. L'importància portuària i estratègica de Dénia deixa de ser evident 

a mitan del sigle XVIII. 

Pero el port, tal com el veem hui, respon a les obres de millora del seu ànim natural iniciades 

en 1897, que varen deixar un nou concepte molt diferent del que fins ad aquell moment havia 

existit. 

L'idea d'atres països europeus sobre els ports és molt distinta de la que es té del llitoral 

mediterràneu, especialment l'espanyol. Dénia ha contat des de temps immemorials en un port 

natural, que ha segut la seua raó de ser. Durant casi cent anys, la millora del port se centrà 

únicament en la neteja del fondo i més avant el balisament de la bocana. Pero a finals del 

sigle passat, per a Dénia, tindre un port era tindre una àrea abrigada per esculleres de defensa, 

iguals a les que estaven construint en Valéncia, Alacant o Gandia. 

Paradòxicament quan es finalisa la construcció de les esculleres, el tràfic portuari havia 

evolucionat de tal manera que es varen requerir nous plantejaments: major conexió terrestre, 

almagasens, plataformes, etc., més difícils d'obtindre, la qual cosa unit a la disminució de 

l'exportació de la pansa, que havia segut l’autèntic motor, deixa l’operativitat del port casi en 

les mateixes condicions inicials. Pero no obstant Dénia va ser, fins a ben entrat el sigle 

XVIII, el port millor situat per a donar eixida marítima als productes espanyols, en la seua 

ruta cap a Roma, a través d'Eivissa, Mallorca i l’estret de Bonifaci, que separa Còrsega de 

l'illa de Cerdenya. 

Una atra important raó per a entendre la valoració estratègica que tenia el port, és sense dubte 

el control de la ruta del llitoral des del cim del castell i del mont del Mongó. 

Roc Chabàs Associació 

 



¿ESTUDIAR EN VALENCIÀ?  ¡PUIX CLAR QUE SI! 

 

Anem a vore si nos 

entenem, (que no és fàcil, 

pero si possible). Una cosa 

és deprendre si vols en el 

teu idioma natal, en este 

cas el valencià, que és una 

llengua naixcuda del llatí i 

romançada, que s'ha parlat 

i creixcut durant sigles, 

que ha tingut grans autors 

en tota l'història del Regne 

de Valéncia, en el seu 

Sigle d'Or, i que perdura 

fins als nostres dies, i de la 

qual deurem sentir-nos 

orgullosos i tractar de perpetuar a les futures generacions. Una atra cosa és impondre una 

llengua que històricament (es pot demostrar) deriva de la nostra, i que en els últims 120 anys 

intenta generar un sistema polític que permeta engrandir l'imperi català, apropiant i destruint 

dita llengua darrere de la seua suposta superioritat cultural, i sense tindre la menor vergonya 

de destruir documents, senyes històriques, culturals i substituir-los pels que beneficien a la 

seua causa política, aplegant inclús a adoctrinar a les noves generacions en ell. 

És açò en lo que s'està en contra, no en la nostra cultura, no en les nostres tradicions, no en la 

nostra història, sino contra el talibanisme catalanisador que s'està intentant impondre, en 

métodos netament fascistes. 

No és de rebut que s'estiguen “normalisant a la suposta nova llengua” texts escrits en la 

nostra fa sigles, això és mentir com feyen els nazis en els països que invadien. 

Qui vullga entendre-ho que ho entenga, i el que vullga seguir eixa “nova” doctrina, que els 

seguixca, pero això no significa ser d'una tendència política o d'una atra. 

La política i la religió són coses del cor, i es per això que es poden permetre el lux de mentir. 

L'història i la ciència, no es poden permetre eixe lux, per cap causa.  

Els chicons que seguien al fascisme alemà en temps d'Hitler varen estar totalment convençuts 

de que feyen lo correcte, fins que l'història els va demostrar lo contrari, i que havien segut 

objecte d'adoctrinament. 

Val la pena parar-se a pensar, llegir de tot, parlar en tots sense prejuïns i solament llavors 

formar-se una opinió. 

NELO, professor d’educació 



RACÓ PILOTA VALENCIANA 

PILOTA EN LES MARINES 

 
Havíem mamprés esta colaboració parlant 

d’eixa genial incorporació de les dònes i les 

chicones a un deport “de cavallers”... i cada 

dia de més dònes, vinc afegint últimament. 

Encara en la boca dolça per eixes partides de 

l’Individual de Raspall femení en el trinquet 

de l’Universitat Politècnica de Valéncia, el 

qual té per titular a Francesc Cabanes Pastor 

“Genovés”, finals Sub-16, Sub-18 i Sub-23 

en joc que millora jorn a jorn i és autèntic 

futur. El nou Trofeu Mestres femení 2021 té les finals en Pedreguer, per a tercer i quart lloc 

juguen Natàlia, Mar i Marta front a Aïda, Mireya i Amparo; la gran final entre Victòria, 

Anabel i Marina contra Ana, Míriam i Fanny oferida, en diferit, per la TV. autonòmica. 

També en Pedreguer tindrem les finals del V Trofeu Mixt Masymas, la 1ª a Raspall i la 2ª a 

Escala i Corda. 

Hui volia fer-li un chicotet homenage a qui fon un gran alcalde de Benidorm, D. Vicent 

Pérez Devesa, enamorat del nostre deport i patrocinador de les primeres eixides de la 

Selecció Valenciana de Pilota per Europa (Trofeu Cinc Nacions). S’aplega enguany a la 

XXXII edició del Trofeu Nadal de Benidorm que du per titular al sr. Pérez Devesa; mamprén 

el 19-12-21 en una partida de jóvens a les 10’30h. Àlex, Sàez i Amores front a Abel, Rubén 

V i Mata; a les 12 i sempre en el trinquet de Benidorm, els professionals majorment del 

terreny: Genovés II i Tomàs II de Xaló contra Pere Roc II de Benidorm i Hèctor de La Vall 

d’Alauar; la 2ª Semifinal el 26-12 (sempre dumenges) jóvens 10’30h. Joan S, Toni Bou i 

Pere B front a Raül, Olmedo i Joan G; a les 12h. professionals com ara Giner de Murla i 

Santi de Finestrat contra Francés de Petrer i Pere de Pedreguer; les grans finals per al 2 de 

giner de 2022. 

Mentrestant i a nivell internacional, la CIJB (Confederació Internacional del Joc de Pilota a 

mà) que presidix el valencià de Godelleta Albert Soldado ha conseguit que seguixquen fent-li 

costat les autoritats valencianes per als ambiciosos proyectes presentats, tant per a terres 

valencianes com d’Europa i Àfrica; sempre em pareixerà un goig que les pilotes per als 

campeonats d’Europa i del Món, a Llargues, duguen imprés el benvolgut VA de BO... 

 

PD. en bones partides, sobretot la dels majors, guanyaren el 32 Trofeu Nadal de Benidorm 

els jóvens Sànchez, Toni Bou i Pere 60x30 a Àlex, Sàez i Amores; en la gran final s'imponien 

Pere Roc II i Hèctor 60x50 a Francés i Pere. Ya tenim en joc les grans Lligues Professionals: 

la XXXIX a Raspall i la XXXI a Escala i Corda... en canvis per a la primera partida per la 

malaïda passera-pandèmia... ¡toca! Acabarà anant-se'n. 

 

       Aureli López, professor de llengua valenciana, 

escritor i expresident de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana 

 



EL “ETERN I VELL ASSUNT” DEL TREN A DÉNIA 

 
La calificació de "etern i vell assunt" per a la reivindicació de la via ampla en Dénia no és 

cosa de la prensa actual; ni tampoc de la posterior a la desaparició definitiva de la llínea de 

via estreta en 1974. 

 

 
 

La frase correspon a una de les abundantíssims cròniques que els periòdics dels anys 1920 

varen dedicar al tema, el qual se centrava llavors en demanar la conversió de la llínea que 

funcionava en via ampla. Sobretot, per a evitar els problemes dels transbordaments de 

mercaderies i passagers que es produïen en Carcaixent. Segons dien, la via estreta servia, 

només, per a comunicar comarques pobres. 

 

Pot pareixer increible, pero és cert que eixa reivindicació data, a lo manco, de 1906, quan les 

forces vives de Gandia i Dénia, de totes les tendències, fan un gran mítin en el teatre Serrano. 

 

A partir de 1923, durant tota la década i en els anys de la segona República, la conversió de 

la llínea Carcaixent-Dénia en via ampla seria una de les reivindicacions més clara, 

compartida i repetida front a les autoritats governamentals. ¡Fins al punt de que, en un 

determinat moment, existia la sensació de que ya estava molt prop! ¡¡En un any podria estar 

acabat!! 

 

Per al dumenge 3 de juny de 1924 hi havia convocada una “magna assamblea” per a 

pressionar al ministre de Foment. L'alcalde de Gandia, el general Ripoll i un montó d'entitats 

de tots els espectres ideològics de les comarques la secundaven. El tema contava, ya llavors, 

en informes favorables de la Companyia del Nort. El propi marqués de Sotelo, el gran 

prohom valencià del règim, alcalde de Valéncia i president del partit únic de llavors (UP), 

acompanyaria a la comissió a Madrit en el més de decembre. 

https://www.blogger.com/


En maig de 1925 tenia lloc un acte importantíssim en Simat i Benifairó. Segons el diari El 

Pueblo, la campanya tenia un èxit notable i pronte se celebraria una nova assamblea (magna, 

per supost) en el teatre Serrano, a on varen intervindre, entre uns atres, el president de 

Foment AIC, José Iranzo, i l'alcalde Ballester. 

Els dos havien escoltat manifestacions optimistes de persones encrestades, com l'ingenier 

Alejandro Mendizábal o el general Mayendía, membre del directori militar. L'ingenier en cap 

de la Companyia del Nort, Francisco Castelló, día: “que en cosa d'un any podia eixecutar-se 

el proyecte”. 

 

Dèu mesos despuix, la mateixa, la visió del corresponsal d'este periòdic en Gandia, Pepe 

Vedella, era més be crítica, referint-se a 'aquella promesa, aquells provables...'. Segons D. 

Siderio en Las Províncias, 'Es va dir alguna cosa referent a que, des de fa quaranta anys, se 

senten les mateixes promeses'. 'La via ampla ha segut l'enza dels polítics per a medrar'. 

 

 

 
 

 

L'advocat catòlic Grustán, en 1929, afirmava: ‘sembla que ara va de veres lo de la 

transformació en via ampla de l'estreta de Carcaixent-Gandia. 

Per la seua part, El Pueblo aportava un montó de sifres i raonaments: fins i tot, afirmava que 

‘hi ha proyecte aprovat, l'estudi del qual es va fer l'any 1912 per l'ingenier don Francisco 

Castelló’. S’hi parlava de 79 pobles i 300.000 habitants afectats. 

En octubre, se celebrava una nova assamblea en Oliva a on, per supost, estaria el president de 

Foment, ara José (Pepito) Roman. 
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EDITORIAL 

 

El cens de la vergonya 

 
En un proces intervencioniste propiciat pels mateixos que 

no tardarien en tildar de “feixiste”, d’agressor a les 

llibertats individuals, a qualsevol que fera lo mateix pero 

en sentit contrari, el conseller Marzà ‒propagandiste dels 

ideals expansionistes de la burguesia catalana condensats 

en l’idea de fer realitat els “països catalans”‒ propongue el 

mes passat crear un cens especific de les entitats que es 

dediquen a la promocio del valencià (catala per ad ell i els 

seus acolits). Si be l’idea aparent era tindre registrades les 

entitats que realisen eixa labor, i per tant facilitar l’acces a 

les ajudes al respecte que emanen de la Generalitat –sobretot de la Conselleria de la que 

ell es titular– estalviant obstaculs burocratics, la fi ultima es discriminar ad aquelles 

institucions que duen un sigle fent esta labor, i a unes atres, de fundacio mes recent, que no 

deixen de promocionar i estimular l’us de la llengua valenciana, l’autentica, la de les 

valencianes i els valencians, que ells neguen i embruten en el seu “pruces nurmalitzador”. 

 

Donades les condicions per a accedir ad eixes ajudes, estipulades en el borrador del 

Decret, que se divulgà per a que se presentaren alegacions al respecte, es premonitori que 

cap de les entitats i associacions que no combreguen en el “regim” podran optar a les 

mateixes. 

 

En eixe borrador se declara lo que se prete: “Conéixer la situació de les entitats que, fora de  

l’administració pública, treballen pel foment del valencià”; i les condicions que s’imponen: 

“serà aplicable a totes les entitats de la Comunitat Valenciana inscrites en el registre oficial 

corresponent i que tinguen per objecte principal o fonamental el foment del valencià en 

l’àmbit territorial valencià”. Les quals complixen perfectament el Rogle i les demes 

associacions valencianistes. 

 

Pero queda esta ultima condicio: “Respectar la normativa lingüística de l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua (AVL) com a institució que determina i elabora la normativa 

lingüística del valencià. D’acord amb l’article 6.8 de l’Estatut d’Autonomia”, i, per a que 

quede clar, se especifica que u dels possibles motius per a ser exclosos del cens es: “no 

respectar la normativa de la AVL en les publicacions de l’entitat”. 

 



Queda meridianament clara l’estigmatisacio, la qual desgraciadament no se te en conte a 

l’hora de pagar imposts autonomics. Estaria be que els qui no acceptem els dictamens de la 

politica institucio que es la AVLl, forem eximits de pagar la part dels nostres imposts que 

s’invertixen en ella.  

 

Aci si que sería convenient crear un cens de valencians que volen mantindre eixa sucursal 

llingüistic-cultural catalana ‒i que seran feliços de finançar-la‒ i els qui no, que no tindriem 

per qué vore com se destinen recursos nostres a fer desapareixer l’idioma valencià. 

 

El Rogle presentà en temps i forma el seu escrit d’alegacions, com nos consta que ho feren 

unes atres entitats en les que compartim normativa ortografica, principi d’autoctonia 

idiomatica i   sentiment de valenciania per damunt d’entreguismes almoiners. 

 

Es de supondre que no faran ni cas i el Decret eixirà avant en la redaccio que nos margina. 

Cabria fer-se esta pregunta: si un dia la situacio canvia i si es publicara un atre decret que 

relegara a la caverna a tot el pancatalanisme que es fa en Valencia, estos “pseudo- 

esquerrers” ¿acceptarien la nova situacio conseguida per la via democratica? Ya coneixem 

la resposta que donarien, i que inclouria moltes voltes la paraula “feixistes”. 

 

No se nos oblida la dificultat de conseguir la reversio, la AVLl está blindada en el text 

estatutari. Pero, ¿acas no podria dotar-se de presupost zero?, ¿i fer que complira 

escrupulosament la lletra que la feu naixer i marca les seues competencies? Sabem ben 

be que sera dificil, la dreta politica (PP) la creà, la dreta la blindà i la dreta, en la seua 

sempre pantomimica i frivola actuacio sobre l’idioma valencià, farisaicament actua i 

actuarà. Si l’alternativa es esta dreta, sera dificil que res canvie a excepcio d’alguna 

almoina que done al valencianisme per a mantindre’l silenciat. 

 

Pero les dificultats nos han de fer reflexionar. Mentres no tingam una autentica força 

politica valenciana-valencianista, naixcuda de la voluntat de no voler ser vassalls de ningu 

i, empoderats com a valencians, actuar en benefici d’esta terra nostra, de les seues gents, de 

l’amable convivencia, de la promocio sense mordaces de lo que nos fa autenticament 

valencians…, uns atres seguiran decidint per nosatres i despersonalisant-nos gradualment. 

 

Revisem la situacio que generen els presuposts generals de l’Estat recentment 

aprovats: ¿van a acabar en la sempiterna infrafinançacio?, ¿comporten una injeccio 

economica a les infraestructures?, ¿una proteccio per a la nostra agricultura? 

 

Nomes de la conscienciacio de que volem ser un poble lliure, de que el nostre gentilici de 

valencians no implica ser sinonim de cap atre, de que volem decidir el nostre futur sense 

ser embolicats en maganches ni en paranoiques ilusions producte d’un trasnoctat 

fusterianisme…, nomes des d’eixe sentiment que nos ancora en esta terra, en la seua 

secular cultura i en la seua dolça llengua valenciana, serem capaços de “ser dignes de ser 

valencians”. 

 

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

 

 



Coneixent el Mongó 
 

  

 

Les ciències de la terra nos permeten reconstruir l'evolució de les regions. 

 

En el mont Mongó, pels depòsits dels sediments i els estudis sobre el polen fòssil, se nos ha 

donat la possibilitat de reconéixer la vegetació que hi havia en unes atres époques.  

 

La paleontologia nos permet reconstruir als sers vius del passat. També podem saber que 

en l'última fase glacial es registraren, en les costes del Mediterràneu occidental, les més 

importants modificacions climàtiques que varen ser reconegudes en Europa. 

 

Va ser un llarc periodo en el qual la vegetació es va mostrar, segons la temperatura i 

l’humitat, de diferents maneres, sent el pi negral l'arbre que més abunda en el Mongó 

seguit de la carrasca i la coscolla, lo que significa que les temperatures mai varen ser molt 

baixes. 

 

Uns atres arbres a destacar varen ser: els avellaners, els verns, els fleixos i els salzes. 

 

I hi ha proves de la presència de l’alborç, l'armeler i el romer. 

 

Pero quan les condicions climàtiques varen canviar i en periodos de sequies, varen 

aparéixer els matolls mesclant-se en pins i carrasques, més o menys com lo actual. 

 

En la fauna va destacar en una gran abundància: el cérvol, el conill, el javalí, el llop, el 

rabosot, el gat montes i la llebre entre unes atres espècies. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 

 

 

 



DÉNIA I DIANA (I) 

 
 

El barri dels mariners 

Un fet fonamental en la primera mitat del sigle XIX va ser la divisió de la ciutat en dos 

entitats locals independents: Dénia i Diana. 

El poble de Diana, és el nom que pren el barri marítim en separar-se del restant de la ciutat, 

durant els anys 1837 a 1839. 

Esta iniciativa va ser presa per quaranta veïns de l'arraval, del gremi de navegants “o 

marejadors com es dia en eixa época”. Estos quaranta veïns varen fer una solicitut el 5 de 

febrer de 1837 a la Diputació Provincial d'Alacant per a convertir-se en un nou municipi, 

basant-se en els artículs 83 i 84 de la Llei Municipal del 3 de febrer de 1823, ya que dita llei 

facilitava la creació de nous pobles, en relació en l'aument de població.  

Varen ser diversos els motius de la separació, un d’ells, que se sentien agraviats i desdenyats 

en el restant de la ciutat per la corporació municipal, i varen pensar que sense l'influència de 

Dénia, podrien regenerar les costums i la moral del barri, pero el motiu de major pes va ser el 

dualisme econòmic que hi havia en Dénia a principis del sigle XIX, una Dénia agrícola front 

a una Dénia marítima. Es podria aventurar que el barri mariner tenia un talant lliberal, propi 

de la zona mercantil en contacte en la mar i l'atra part de Dénia, agrícola, més tancada en les 

seues idees i a on residia la burguesia en una economia millor. 

El barri mariner depenia casi exclusivament de la mar, per la peixca i el comerç. Dels seus 

300 veïns o caps de família, més de 175 es dedicaven a les professions de mariner, patró, 

pilot o calafat.  

La Diputació Provincial d'Alacant acordà el 7 d'agost de 1837, que passara de ser un arraval 

a ser un poble, en el nom de Diana. 
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Els nostres personages valencians 

 
               BLAI BELLVER I TOMÀS 

(Xativa 1818- 1884) 

 

Blai Bellver i Tomás naixque en Xativa el 16 de febrer de 1818 i va morir el 28 de 

setembre de 1884. Fon un important impressor i editor, tambe fon autor de poesies i llibrets 

de falla. Està considerat un autor dels de canya i cordell. Constanti Llombart l’inclou entre 

els escritors arreplegats en la seua monumental Los fills de la Morta-Viva, apunts Bio-

Bibliografichs. 

Als tretze anys, despuix d’abandonar els estudis, els seus pares l’envien a Valencia a formar-

se com a aprenent en l’imprenta de Catalina Rius, viuda de Manuel Monfort, una de les 

imprentes mes importants de l’epoca. En 1836 tornà a Xativa a on instalà un modest taller 

d’imprenta. En 1840 estampà el primer opuscul del que es te noticia, el programa d’una 

celebracio en Xativa: “Convocatoria que fa la tortuga dels fusters per a les festes que 

celebrarà la ciutat de Xativa en los dies 2, 3, 4, i 5 d’agost d’este añ 1840”. A partir d’eixe 

moment la seua vida es una lluita per conseguir millorar les tecniques de la seua imprenta 

incorporant moltes innovacions, tant en maquinaria com en maquetacio i disseny. Incorpora 

en la seua empresa els alvanços mes punters: maquines mogudes per aigua i vapor, despuix 

en gas, posteriorment per l’electricitat, aparells d’estereotipia, galvanoplastia, plegadors 

mecanics, etc. 

En paraules de Constantí Llombart: “habent conseguit a força de treballosos ensaigs 

emprentar d’una sola vegada tots los colors qu’entraben en la impresió a qu’els aplicaba”. 

Va conseguir molt de prestigi com a editor, inclus en l’estranger, gracies a l’elaboracio d’uns 

cartapacis per a l’ensenyament de caligrafia als escolars. Portaven per titul “Cuadernos de 

instrucción pública” i tingueren una ampla difusio per Espanya i en molts països europeus, 

especialment en Alemania. Estos cartapacis seguien el metodo propost per José Francisco de 

Iturzaeta (1788-1853). 



Una atra faceta destacable de la seua vida fon la d’editor de periodics. Als 26 anys fundà La 

Fortuna (1844), proyecte que hague d’abandonar per falta de rendabilitat economica. Esta 

situacio es repetirà en els seus atres tres intents de promoure un periodic: El Setabense 

(1848), La Federación (1870) i La Correspondencia del Júcar (1878). El seu interes, 

reiterat, en l’edicio de diaris s’explica per l’intent de difondre la cultura i les idees 

progessistes i republicanes entre tota la poblacio. 

Entre els llibres que edità possiblement el mes conegut siga Xàtiva. Memorias, recuerdos y 

tradiciones de esta antigua ciudad (1857), del gran estudios Vicent Boix. En valencià 

edità, entre uns atres, Secanistes de Bixquert o Al vell, carabassa en ell (1867) de Francesc 

Palanca i Roca. Constanti Llombart apunta que Bellver colaborà tambe en algunes escenes 

de l’obra. 

La seua activitat com a editor li valgué distints reconeiximents, com el que li concedí pel 

seu esforç innovador la Societat Economica d’Amics del Païs de Valencia, o la de ser 

nomenat impressor de cambra del rei d’Espanya.Tambe participà en el moviment de la 

Renaixença: al fundar-se Lo Rat Penat en 1878 fon nomenat corresponsal en Xativa. 

Com a escritor cap destacar algunes de les seues obres: Escenas de Carnaval, El vendedor 

de estudiantes (1868), Versos dedicats a la tortuga en el dia del Corpus del any 1874 

(1874), Una serenata, Juguete lírico dedicado a Játiva y sus mujeres (1877), ¡Pobra 

Eixátiva! (1879), Gran fira en la ciutat d’Eixàtiva, en el dies 15, 16 i 17 del mes d’Agost de 

1879 (1879), Cuatre flors ó margaritas als finchits patriòtes qu’es mostraren refractaria á 

la llum de gas (1879), Consèrts flamencs (1879), etc. 

Pero la major notorietat de Blai Bellver en el camp de les lletres l’obtingue gracies als 

llibrets de falla: La peixca de Aladroch (1865), La creu del matrimoni, representá en la 

falla de la plasa de la Trinitat en l’añ 1866, i Eclipses del matrimonio (1867), per esta 

ultima obra, escrita en valencià i castellà, fon excomulgat per l’arquebisbe de Valencia. 

Ribelles Comín, en la seua obra Bibliografía de la lengua valenciana (Madrit 1920), li 

atribuix a Blai Bellver l’autoria de l’opuscul Versos colocats en la falla del carrer de Sent 

Narcís, la vespra de Sent Chusèp en el añ (sic) 1850. D’esta manera s’alvançaria en cinc 

anys a l’obra de Bernat i Baldovi de 1855. El text no porta firma pero el fet de que hi ha un 

eixemplar de l’obra en la Biblioteca Municipal de Valencia, enquadernat junt a La creu del 

matrimoni i que en el text es fa alusio a la falla del carrer de Sant Narcis de Xativa fan 

pensar en la possible autoria de Bellver. 

En els seus escrits sempre feu una defensa de la llengua valenciana i del seu us, lo que ha 

pervixcut en el temps per mig d’alguns versets que s’han incorporat a la cultura oral de 

Xativa: 

“Qu’en esta llengua parlaren  

Ausias Marc, Chaume Febrér; 

 hasta els reis en Corts la usaren,  

també sen Vicent Ferrer.” 

Ferran Ribes Blasco 

9 de febrer de 2013, Valencia ciutat  

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

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

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (IX) 
 

Quan Beuter va escriure la seua 

història, va consignar una 

notícia que des de llavors ha 

segut repetida per tots els 

naturals i estrangers que han 

tractat dels mossàraps 

valencians, fins a Llorente en el 

seu Valencia i Eguílaz en el seu 

Glossari. No podia Sales deixar 

de tractar d'ella i ponderar-la al 

seu sabor. Asseguren tots estos 

autors, prenent-lo del primer, 

que en Valéncia es varen cridar 

Rebatines o Rabatines als cristians que vivien entre els moros durant la seua dominació, els 

quals, diuen, que habitaven un barri immediat a Sant Bertomeu, el qual des d'esta iglésia 

aplegava fins al mur vell que formava la porta de Valldigna. Ademés dels dits ixen fiadors 

d'est assert Escolano i Diago. 

Lo primer que se nos ocorre dir és lo rar i insòlit d'este nom, puix en cap ciutat d'Espanya es 

donà als mossàraps este calificatiu. Estudiem, puix, el seu significat. Eguílaz, en el seu 

Glossari etimològic, nos diu que la paraula rabatines la va trobar en Muller, i que esta fa 

referència a Beuter. Li pareix de la mateixa raïl que rabastieno, «soldat de cavalleria al 

servici dels sultans de Tunis. De rabadí, habitant de l'arraval, adjectiu format de rabad, 

arraval.» I cita el següent passage de Gonzalo de Illescas en la seua Jornada de Carles V a 

Tunis: «Muleases va tornar despuix, perque encara no havia passat als horts a on posen els 

rabastienos, que són certs cavallers cristians que viuen en la seua llei i fan guarda de la 

persona del rei de Tunis per antiga costum.» 

No opinen tots els arabistes com el Sr. Eguílaz. Hi ha qui creu que no es pot donar la 

mateixa etimologia als rabatines de Valencia, que als rabastienos de Tunis. 

Rebatí, o, com despuix vorem, rabatí, pot derivar-se de, rábida o rápita, que Pedro d'Alcalà 

traduïx per ermita i Raimundo Martín heremitorium, aludint als llocs d'oració que els moros 

tenien fòra de les poblacions: esta paraula es registra repetidament en el Llibre de Habices. 

En el del Repartiment sona una Rápita prop de Valéncia, la qual fon concedida a D. Sancho 

Sánchez de Lóriz en estes paraules: «turrim sive rapitam sitam juxta mare et Guadalaviar et 

dicitur Rapita orationis, cum VIII. jo sibi contiguis.» Esta donació fon feta el primer d'agost 

de 1238, durant el lloc; i abans de finalisar el més, a dihuit, es fa a Pedro Capdebóu la 

concessió d'una vila junt a la rápita menor, situada prop de la mar, i al mateix temps se li 

donen unes cases en Russafa, que devem supondre no estarien llunt de dita vila. No existint 

llavors més que un pont de fusta, lo que pareix siga, front al portal ara nomenat de la 

Trinitat, és de creure que esta ràpida estiguera a la dreta del riu, prop del punt en que D. 

Jaume va voler es construïra un pont en proximitats de la Vilanova del Grau. 

Pero ¿qué era una Rabat? Es dien aixina moltes fortalees (castells o torres) situades en les 

fronteres dels territoris cristians, o en les costes marítimes, que també es podien reputar 

fronteres.  



Allí es juntaven fanàtics moros, decidits defensors de l'Islam, els quals, a imitació dels 

nostres cavallers de les órdens militars, resaven i barallaven. Monasteri de Rápita hi hagué 

en el qual va aplegar a estar prohibida l'entrada de les dònes. El que va existir en Dénia, junt 

a la mar, el citen alguns documents Oratori moresch, o siga lo que la donació abans citada 

adjectiva rapita orationis en el Grau de Valencia. 

L'existència d'una ràpida menor nos prova la d'una atra ràpida major, que no sabem a on 

estava, encara que no podia ser llunt. Estes fortalees necessitaven hòmens per al seu servici 

permanent i acàs, prop d'elles; viurien musulmans juramentats, per a acodir en el seu auxili 

al primer avís. Les habitacions dels rabatines devien, per tant, estar precisament en la part 

més pròxima a la rabat, i justament el barri immediat a Sant Bertomeu era en la ciutat el 

més lluntà a la fortalea indicada. 

El dit de Beuter, que els supon allí, carix de fonament, puix no ho recolza en senyes ni raó 

alguna. Va sentir dir que en temps de moros hi havia uns hòmens religiosos nomenats 

rabatines, i els va colocar, com a cristians, prop de Sant Bertomeu, a on ell creïa que va 

estar la seua iglésia; com si no poguera haver hòmens religiosos a la seua manera en totes 

les religions. El dit de Beuter, trescents anys posterior a la conquista, no és prou. Ya que ell 

no nos dona raó del mateix, anem buscar-la en un llibre contemporàneu a D. Jaume I. 

En el Repartiment de Valéncia, trobem dos donacions, que donen alguna llum, i textualment 

diu aixina la primera: «P(etrus) Gonçalveç Dosso miles: II. d(omos) de Abdela Abinhudeyl, 

in vico de Rabatin et VI jo. Roçafa: X Kal. Octobris (1238).» La segona: «Sancius Ferrandi 

F. Lupi: d(omus) de Aly Ambonel in vico de Rabati et IV jo. in Petroaher Fauquia. XIII Kal. 

madii (1239).» Tenim, puix, ací, el carrer de Rabatines. Vejam ara la seua situació. 

En el llibre De domibus Valentie no apareix el vicus Rabatin, pero si el vicus hominum de 

Rapida vàries voltes, i una d'elles escrit Rrapida. Escomença el llibre per la distribució de 

les cases, des de la porta de la Boatella i les cases (II. domo) de Abdalla Abindail, que es 

donen a G. Pérez de Sarasa, i la de Ali Ambanel, armer, que és per a Fortún Sancho. Seguix 

despuix el catastre cap a la mesquita de Chepolella i el carrer de la Rápita, resultant el vicus 

Rabatin en el carrer del Mar.  

Que si les senyes per a assegurar açò són poques, basten per a convéncer-nos de que la seua 

situació estava llunt de Sant Bertomeu. Tant el nom de Rabatin, com el de homeres de 

Rapita, no cap dubte de que són anteriors a la conquista, per constar els primers en 

donacions de data anterior a ella, i l'últim en una de 19 de decembre de 1238, quan el padró 

de les cases no va escomençar fins al 9 d'abril de l'any següent. 

L'aplicació d'estos, que pareixen diferents noms, en un mateix carrer, nos dona perfectament 

l'etimologia de l'adjectiu rabatines, que abans hem insinuat. Si de  rábita, es forma           

 rabati, el genitiu del plural serà  sonant rabitín. Està, puix, molt ben dit cucach 

rabati, lo que despuix sona vicus hominum de Rapida. El nominatiu haguera acabat en ; 

pero el genitiu del plural en , que pronunciat á lo vulgar és rabatin i rabatím, nomenant ad 

aquell el carrer o barri dels ar-rabatin, o siga dels rabaties, com es transcriu en el 

Repartiment: in vico de Rrapida. 
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M’estava mossegant la llengua, perque fa mesos que no parlava de la pandemia. Està aci, 

encara no se n’ha anat, pero es cert que la situacio no es tan roïna com en les anteriors ones. 

En esta ¿quarta? ¿quinta?, igual te, ha aparegut un fenomen curios. Era esperable. 

Fa unes semanes el president de la Generalitat Ximo Puig es queixava de que alguns dels 

pacients ingressats i algunes de les victimes mortals en el nostre regne eren negacionistes. 

Persones que no s’havien volgut vacunar. I no fa molt (As.com, 29-7-2021) un enfermer 

canari es queixava de que en l’hospital a on treballa hi ha set plantes, si, set plantes, 

dedicades al covid-19, i els llits els ocupen majoritariament negacionistes (no vacunats dels 

grups als quals ya els han cridats). Que sapien que no sentire gens ni miqueta si moren... 

com tampoc sentire la d’un anonim, posat com a eixemple de lo que no s’ha de fer per un 

familiar, ¡ara que està en l’UCI! (Levante-EMV, 1-8-2021: 6). 

L’indignacio d’este sanitari, justa, molt justa, justissima, es d’una senzillea abrumadora: 

estos ‘malalts voluntaris’ furten la plaça a un ‘malalt involuntari’. ¿Qué pensarien estos 

mateixos ‘voluntaris’ si son pare o un nebot no pogueren ser atesos d’un atac al cor o d’una 

sepsia perque no hi ha personal o lloc disponibles per la negligencia dels avacunats? Els 

dirigents politics tenen la seua responsabilitat, pero les persones, els que clamaven contra el 

paternalisme governamental, tenen la seua i no es menor. Tota esta gent yoista, si molt, 

moltissim yoista, està detraent recursos sanitaris publics en benefici propi, per pur i dur 

egoisme. 

¿Qué tal si estos ‘llibertaris’ de pamflet hagueren de pagar la terapia quan es contagien del 

virus? Sería just, a la seua llibertat, la seua responsabilitat... pecuniaria. No es riguen, pero 

estos igual tenen un caixo ple de ‘gelocatils’, ‘ibuprofenos’ i drogues varies. 

Tambe estan ahi els que posen el crit en lo cel perque demanen el document de vacunacio o 

u alternatiu per a poder entrar en determinats establiments (finals d’agost, manifestacions 

multitudinaries en França i Alemania). ¡Que estan retallant la llibertat individual! Per cert, 

¿saben a ón paren les seues dades personals quan compren tomates per internet o entren en 

una pagina uep a vendre uns pantalons? Aço no els preocupa ni poc ni gens... pero que 

t’exigixquen un paper com a que tens la pauta completa, en benefici d’un tercer, es 

intolerable (intolerable era per a l’expresident José María Aznar que la llei li diguera quànt 

de vi pot beure si ha de conduir).  



 

 

 

Miren, yo solc viajar i hi ha països en els quals es convenient inyectar-te alguna-es vacuna-

es, en uns atres es obligatori la de la febra groga (patologia que aci esta erradicada) ... i te la 

fiques o no entres en el païs. ¿Estan coartant la meua llibertat? No senyor, no senyors, estan 

protegint-se ells. 

Quan no hi havia remei farmacologic s’hagueren de restringir consultes i operacions no 

urgents en els hospitals i l’atencio primaria pati molt, i encara patix. Era força major. Ara 

els problemes deriven del pur i dur egoisme. La llibertat de la que fan gala i a la qual apelen 

els negacionistes i assimilats (provablement molts d’ells o la majoria son els que me neguen 

el dret a morir com me done la gana) no es mes que egoisme disfrassat; perque la seua 

llibertat es la meua seguritat, es ma vida.  

 

Insolidaris de merda. Tots al clot. 

Imagens: 20minutos.es, Pixabay (OpenClipart-Vectors) 
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