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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 Teatro Circo, el palau dels espectàculs 

 

 
 
El Teatro Circo s'inaugurà el més d'octubre de l'any 1895, en lo que llavors era la 

prolongació del carrer Campo. Es tractava d'un ampli edifici de forma redona i fet 

totalment de fusta. El construïx Esteve Pérez Contri, fuster de professió, i li va posar el 

nom de Circo Eqüestre, ya que principalment es va fer pensant en atraccions de circ i 

exhibició d’espectàculs en cavalls. 

 

Pronte va escomençar a rivalisar en el Teatre Principal, i es va convertir en l'escenari 

preferit per als grups de teatre local que, pràcticament totes les semanes presentaven 

alguna funció. També les companyies itinerants de varietats llogaven les seues 

instalacions per a oferir espectàculs, que anaven des de les representacions teatrals més 

variades, fins a les actuacions de cantants, ilusionistes, prestidigitadors, còmics i 

orquestines.  



Tenia l'entrada pel carrer Marqués de Campo i en la part del carrer Colon, hi havia unes 

quadres per als cavalls, estos constituïren el motiu principal de les funcions dels primers 

anys. Els animals tenien un domador fix, un home de nacionalitat incerta i de nom Saniuiro-

Ulski. 
 

El Circo Eqüestre, que ya en els primers anys va ser també conegut pel nom de Teatro Circo 

(nom en el que s'identificaria a lo llarc de l'història) va ser testic de les primeres exhibicions 

de cine, de les que es té constància en Dénia. 

 

Aquell impressionant palau de fusta es va conseguir mantindre més de 25 anys, fins que li 

aplegà l'hora d'adaptar-se a les noves exigències del públic. El cine i el teatre varen acabar 

per arraconar qualsevol atra classe d’espectàculs, a pesar de que el Circo Eqüestre els havia 

anat incorporant a la seua programació. En el pas dels temps es convertí en una estructura 

obsoleta. En 1925 es presentà a l'ajuntament un ambiciós proyecte que es dia “El gran Teatro 

Circo”, ya que en eixe nom figuraven els plans de l'arquitecte Alfonso Garín, que havia creat 

un espai d'espectàculs públics, a l'estil de les grans sales obertes per tot lo món, a rant de 

l'èxit del cinematógraf. Este proyecte no oblidava la gran tradició local pel teatre i dotava al 

nou Teatro Circo d'un magnífic i ampli escenari. El proyecte de Garín queda ben llunt de lo 

que es pretenia a l'hora de fer-lo realitat, i el Gran Teatro Circo no passà de ser el Teatro 

Circo.  
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Antonio Cortis 

 

Dénia – 1891 Valéncia – 1952 

En la mitat del carrer Pare Pere podem trobar la plaça del Tenor Cortis i 

en el centre està el bust dedicat ad ell. Fill d'un sabater artesà emigrant 

d'Argèlia, va nàixer en un barco i va ser empadronat en Dénia. El barco 

de vapor en el que sa mare, Vicenta, i son germà, Batiste, viajaven de 

tornada d'Alger, a on havia mort son pare. Conta Reig que es va 

desencadenar una tormenta i va nàixer Tonet. I fantasia en que sa mare, 

en sentir-lo plorar, va pensar que este plany era tan bell com les estreles 

que refulgirien despuix de la tormenta. Des de menut va cantar en cors. 

Va començar cantant papers secundaris en el Liceu de Barcelona i el Real 

de Madrit. En 1916 es va casar en Carme Arnau. En 1918 va cantar Carmen en el Real. En 

1919 va tornar al coliseu. El mateix any va viajar a Itàlia. Va ser transcendental la seua firma 

en 1924 del contracte en la Civic Òpera de Chicago, a la que permaneix lligat fins a 1932. 

Mai va cantar en el Metropolità Òpera de Nova York, pero va ser estrela en Sant Francesc 

(1925-1926), La Scala (1930-1931) i el Covent Garden (1931) i també en Els Àngels, 

Baltimore, Boston, Washington, Pittsburc, Santiago de Chile, Verona, Torí, Montecarlo i 

Bari. La Gran Depressió, la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial varen ser 

factors que, units a una salut precària, li varen impedir desenrollar una carrera encara major. 

Les seues últimes actuacions varen ser en Saragossa. 

Roc Chabàs Associació 



 

ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (i X) 

Continuant el Dr. Sales la 

seua ímproba tasca 

d'adjudicar a sant Bertomeu 

ser l'iglésia mossàrap de 

Valéncia, assegura 

formalment, que la basílica 

del Sant Sepulcre fon 

concedida als Monges 

Basilios i convertida en 

Monasteri del seu institut.  

Açò ho inferix de deduccions 

que semblen ingenioses, pero 

que varen meréixer una descalificació d'un dominic, fra. Jacint Segura, en la seua Dissertació 

històrica publicada en Valéncia en 1151. És un treball ben escrit i de molt de fondo, lo 

mateix que una atra dissertació del mateix, també contra Sales, que va voler intentar provar 

que sant Domingo de Guzmán va estudiar en Valéncia Arts i Teologia en temps dels 

musulmans, suponent l’existència d’una espècie d'universitat junt a l'iglésia de sant 

Bertomeu, a on vindria el fundador dels predicadors en busca de ciència cristiana. 

Ad estos absurts, afig Sales tot quant es puga supondre mossàrap, per a adjudicar-ho a la seua 

iglésia del Sant Sepulcre, o siga a la de sant Bertomeu. Aixina és, que si sant Joan de Mata va 

estar en Valéncia, no visitaria una atra iglésia més que la del Sant Sepulcre.  

Ad ella acodia a celebrar sant Pere Nolasco les voltes que va vindre a redimir captius, i sant 

Pere Pasqual ha de ser fill espiritual de la mateixa, perque va nàixer en Valéncia durant la 

dominació dels moros, i no pararíem d'impugnar, puix Sales és insaciable a l’hora 

d’adjudicar títuls de noblea per a la seua iglésia. 

Resulta de tot açò, que la tradició constant de que nos parlen ell i tots els cronistes, és una 

bola de neu formada sobre les falses senyes de Beuter en el sigle XVI. 

En el supost de Sales, tindríem el següent absurt. Abans de la reconquista, dominant els 

moros, existia en Valéncia una sola iglésia per als cristians: esta es nomenava del Sant 

Sepulcre (aixina ho vol Sales), erigida en temps de Constantí el Gran: va ser governada des 

del 370 per monges Basilios, que continuaren en ella i varen perpetuar el cult cristià durant 

l'época mahometana, sense que jamai fora profanada, lo que costava als monges grans 

sumes: en ella varen ser sepultats sant Vicent Màrtir (no s'estranye açò, puix parla el Dr. 

Sales), sant Joan de Perusa i sant Pere de Saxoferrato: fon mare espiritual de sant Pere 

Pasqual, que en el temps fon canonge de la mateixa; ennoblida ademés per les celestials 

visions que allí varen tindre sant Joan de Mata i sant Pere Nolasco; en fi, tan venerada, que 

els fidels tots d'Espanya, quan anaven en pelegrinage a Jerusalem, passaven primer a visitar 

este Sant Sepulcre. Est és l'anvers de la medalla que nos presenta Sales.  



Este és el revers. A penes entren en Valéncia els cristians, quan la veneranda iglésia del sant 

Sepulcre es convertix, no en catedral, com li corresponia, sino en una de les parroquials, i no 

la primera. Se li canvia el nom (en el supost que n’haguera tingut un atre) i se la nomena des 

de llavors de sant Bertomeu. Desapareixen els monges Basilios i es posen allí (és històric) 

germans de l'Orde del Sant Sepulcre, sense que açò siga obstàcul al canvi de nom. ¿Hi haurà 

qui puga supondre que, d’haver existit, ignoraria el rei En. Jaume tot açò i que, en pago dels  

seculars servicis dels monges Basilios, entregara la seua iglésia als d’una atra orde? Est 

absurt, esta contradicció no pot supondre's jamai que va existir. 

El temple de sant Bertomeu era una de tantes mesquites que es varen convertir en iglésies. 

No se li va canviar el nom; se li va donar el que usa, quan no ne tenia cap.  

Els germans del sant Sepulcre varen establir en l'iglésia de sant Bertomeu, que se'ls va 

encarregar, una capella al titular de la seua orde, i des de llavors sona el sant Sepulcre en 

Valéncia, abans mai. Ni podia ser una atra cosa. 

Els cristians en Toledo, en Córdova i en totes les demés ciutats importants en que varen 

permanéixer, vivien regularment en barris separats dels moros, que com a senyors residien 

dins dels murs.  

Supondre una atra política en els moros seria un contrasentit, puix sabien estos que no 

convenia abrigar la serp en el pit.  

Els cristians, a l’hora, faran lo mateix. Que se'm senyale una població a on hagen vixcut 

promiscuament. En este regne teníem a Valéncia, Xàtiva, Gandia, Alzira, Morvedre, etc., que 

feyen viure fòra dels murs, en moreries, als sarraïns, a fi de que pogueren estar segurs d'un 

colp de mà i més lliures del contagi religiós i moral. 

Conseqüents els musulmans en esta política, varen permetre als cristians que tingueren una 

iglésia en les afores, en sant Vicent de la Roqueta, i que junt ad ella edificaren el seu barri i 

vixqueren. I célebre seria este lloc, quan el rei conquistador, abans d'acostar-se a Valéncia, ya 

el concedix al monasteri de sant Victòria. 

Va succeir açò als pocs dies d'haver fet el segon tractat en Zait abu Zait. En nomenar a 

Valéncia en el diploma tantes voltes citat, exclama ¡laudabilem civitatem! com el lleó que a 

penes divisa la presa s’apercep a tirar-se sobre ella.  

Sabia de sobra lo que el sant màrtir Vicent significava per a Valéncia i l'importància d'aquell 

santuari.  

A la seua intercessió va atribuir la conquista de ciutat i regne, i la seua fe consta en un 

diploma seu en estes expressives paraules: «Fides nostra talis est, quod Dominus Jesus 

Christus, ad preces specialiter Beati Vincentii nobis Civitatem et totum Regnum Valentiae 

subjugavit et eripuit de posse et manibus Paganorum.»  

Per això va concedir En Jaume I tantes rendes, honors i privilegis a sant Vicent de la 

Roqueta, puix sabia que fon l'iglésia dels mossàraps valencians durant els sigles de la 

dominació musulmana. 
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Deniers per a recordar: August Gómez Porta 

 

 

August Gòmez Porta, fon alcalde de Dénia, cap superior de les administracions, mege ex 

director de Sanitat Exterior. Va nàixer en Dénia en 1857, a on son pare, D. Joaquim Gómez 

Dalmau, fon també mege cirugià. Casat en Isabel Lázaro Ontoria, de la que sobreviuran sos 

fills, Maria, Joaquim, Adela, Rosa i Isabel. En 1904 vivia en el carrer Campo nº 10, en 1896, 

davant de la perenne falta de fondos de la ciutat, i sent ell, tinent d'alcalde, es presta voluntari 

per a eixercir de mege de beneficència municipal gratuïtament. En 1894 havia elaborat una 

brillant Memòria, en companyia de Juan Salort, sobre l'estat higiènic–sanitari de la ciutat. 

Colaborà en el periòdic El Porvenir en artículs sobre les necessitats de les millores sanitàries 

en la ciutat. Alcalde en 1897, 1899 i 1900 s'expropiarà dels arbitris del port, anulant la 

concessió per falta de fiança. El seu bando de 1899 en previsió del còlera va ser modèlic, sent 

eixemple per a posteriors malalties. També va ser regidor en 1901, 1903 i 1925 i sempre va 

ser contrari a la companyia concessionària de les obres del port de Dénia. Durant la seua 

estància en l'alcaldia, anularà el crèdit de 70.000 pessetes a favor de Gabriel Moreno Camp, 

que constituïa la fiança per a la concessió de les mateixes. 

Opinava que les 70.000 pessetes eren l'orige de tots els problemes, no depositades en metàlic, 

sino en pagaré avalat per l'ajuntament que ya havien segut pagades a Gabriel Moreno i eren 

el valor de l'expropiació dels terrenys sobre els que s'assentava el ferrocarril, i que per lo tant 

la companyia concessionària de les obres del port devia fer-les efectives. Serà el ponent 

redactor de les Ordenances Municipals per al règim i govern de la ciutat de Dénia de 1904,  

aprovades per la Diputació Provincial en 1905. 

En formar-se en 1908 la societat de "Amigos del Clima", va ser nomenat secretari de la 

mateixa, també serà recordat per la seua llabor de dotació de l'arborat a la ciutat, puix creïa 

fermament en la llabor profilàctica de l’Eucaliptus Globus, com a obstàcul físic a la 

circulació de la malaria.  

Carrers actuals de Dénia, com el de Marqués de Campo, Magallanes, Carlos Sentí, la Via, 

plaça Válgame Dios o avinguda de Valéncia, posseïxen la seua fisonomia actual gràcies a la 

llabor de repoblament iniciada per este doctor en 1895, i continuada en 1900. 
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Els nostres personages valencians 

Josep Bernat i Baldoví 

(Sueca, 1809 – Valencia, 1864) 

 

Josep Bernat i Baldoví naixque en Sueca, el 

19 de març de 1809, i mori en la ciutat de 

Valencia, en la llavors plaça de Sant 

Bertomeu, ara de Manises, el dia 1 de giner de 

1864. Fill d’una acomodada familia suecana, 

rebe una esmerada educacio en les Escoles 

Pies de la ciutat de Valencia. En l’Universitat 

d’esta ciutat cursaria posteriorment estudis 

fins a llicenciar-se en Dret. 

Als 24 anys patí el primer acces de sordera, 

llimitacio esta que li valgue el malnom de Lo 

Sort, pero que per a res impossibilitaria que 

fera una vida plena. Va ser juge, primer de 

Catarroja i mes tart de Sueca, el seu poble 

natal del que arribaria tambe a ser alcalde. La 

seua participacio en politica sobrepassà el 

municipalisme en ser elegit diputat a Corts. 

Pero a Bernat i Baldoví, si per alguna cosa 

se’l recorda es per ser un dels mes interessants 

escritors satirics del segle XIX, i per estar al front o respalant numeroses mampreses 

periodistiques, totes elles carregades de satira i humor. Son destacables els proyectes en els 

que participà, be com a fundador-impulsor, be com a colaborador, tals com La Donsaina, 

El Tabalet, El Sueco, semanaris que durà avant junt a Josep Mª Bonilla o Pasqual Pérez 

Rodríguez. Tambe hi ha que destacar la seua participacio en El Mole, El Cisne, El Cresol, 

El Turia, etc. 

A mes d’estos proyectes, molt pronte la seua vocacio lliteraria feu que mamprenguera una 

atra serie d’iniciatives, com ara el de la creacio teatral, sent considerat l’iniciador del teatre 

popular valencià, aixina com tambe de lo que s’ha vingut en catalogar com lliteratura 

fallera. Es considerat pels estudiosos del tema com el creador del primer llibret de falla. 

 

En relacio al llenguage i estil de Bernat i Baldoví, es considerat com un escritor que no 

tenía pretensions lliteraries, lo qual pot ser possible, i que es preocupà mes del fondo, del 

mensage, que de la forma. Part de la seua obra està escrita en castella, pero si es notable es 

per la seua produccio en llengua valenciana. En este sentit feu us sempre de la llengua 

popular i inclus dialectal, si es te en conte que escriu tal i com es parla en les comarques de 

l’Horta, a on vixque gran part de la seua vida, o de la Ribera d’a on era natural. La seua 

manera d’escriure es socarrona, plena d’humor i de satira; pero de fet les seues obres, 

recolzant-se en estos recursos, no deixen de reflectir i denunciar la problematica social de 

l’epoca, especialment del camp valencià, arribant a destilar-se cert escepticisme ironic front 

a les institucions governamentals i administratives. 



 

La seua produccio es molt ampla, i d’ella destaquem obres de teatre com, El Gafaüt, Qui 

tinga cucs que pele fulla, El virgo de Visanteta –obra que s’ha portat a la gran pantalla-, 

Pataques i caragols, L’Agüelo Pollastre, Un fandanguet en Paiporta,...; milacres de Sant 

Vicent Ferrer com, La llejor i la bellea, El mocaor..., i per supost llibrets de falla, 

atribuint-se-li precisament ad ell el primer d’este genero i que titulà Historia de la Falla 

de Sen Chusep de la Plaseta del Almodi, en l’añ 1855. De fet el mes prestigios premi del 

concurs mes tradicional sobre llibrets de falla porta, en honor ad ell, el seu nom. 

 

 

Acte d’homenage que la societat humoristica, recreativa i valencianista “L’Antigor” feu a 

Bernat i Baldoví en complir-se el centenari del seu naiximent: En la foto moment en que 

Belda Vicedo, destacat membre de l’entitat, realisava un parlament en acabar de 

descobrir la lapida, realisada per subscripcio popular, que “L’Antigor” li dedicà per a 

preservar la memoria, i que s’emplaçà en la casa que Bernat i Baldoví habità en la plaça. 

de Sant Bertomeu, ara de Manises, en la ciutat de Valencia. 

 

Juli Moreno i Moreno, mestre i llicenciat en Història 

 

Valencia ciutat, 9 de març de 2013 

 

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” 

 

 



Antonio Cortis, el seu naiximent 
 

  

 

En un moment va dir. “Vaig nàixer en la mar”. 

 

Antonio Montó Crespo era un sabater de Dénia, a on el coneixien com el tio Toni, Antonio i 

Tonet. La seua esposa era Vicenta Corts Santamaría, una jove dòcil i sumissa d'ulls blaus 

naixcuda en Pego. Esta parella tenia dos fills, un chiquet, Batiste, i una chiqueta que va 

morir, pero de nou Vicenta estava embarassada. Antonio, era un home desijós d'aventures, en 

una gran afició al raspall (una modalitat del joc de pilota valenciana) i també a les tertúlies 

compartides en el trinquet. 

 

Encara que el seu treball era el de sabater, quedava entusiasmat quan vea el moviment del 

port, era un bohemi que escoltava emocionat la sirena dels barcos. Per ad ell era especial el 

vapor que cobria el trayecte entre Dénia i Orà (Argèlia), ya que esta ciutat era el lloc a on 

molts emigrants volien fer fortuna. Pero en l'estiu de 1891, l'esperit aventurer d'Antonio, que 

moltes voltes havia parat la seua esposa Vicenta, va fer que embarcaren cap Argèlia i en ells 

el seu menut fill de 11 anys Batistet. A la seua arribada es varen instalar en una pensió en 

Alger, pero seria un tràgic més ya que als 8 dies d'aplegar Antonio va morir, despuix d'una 

acalorada partida de pilota. Era el dimarts 4 d'agost de 1891 i tenia 33 anys. 

 

Vicenta, a punt de tindre un atre fill i en el menut Batistet, va pensar que tornar a Espanya 

despuix d'enterrar al seu marit era lo millor. Pero era complicat donat el seu alvançat estat de 

gestació i d’escassea de diners, que ningú es comprometera a dur-la en el seu barco, puix era 

un risc. Pero Vicenta es va trobar en Tomàs Salines, que era d'Altea i capità d'un barco, i el 

dimecres 12 d'Agost de 1891 embarquen ella i son fill Batistet en el senyor Salines, que 

anava acompanyat del seu fill, recent llicenciat en farmàcia i un nebot mege. 

 

El menut buc pren rumbo cap a Alacant. Era un sofocant dia d'estiu i es presenta una 

tormenta en unes grans ones que pareix que anava a ser el fi. Vicenta va sentir els primers 

dolors del part, i est va aplegar en alta mar, a on naixeria Cortis. 
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EDITORIAL 

 

El proces de dilucio de la personalitat valenciana 

Hem iniciat 2022 en dos 

deplorables noticies. Per una 

banda una informacio que 

afirmaba que, segons la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre, 

el Tribunal de les Aigües de la 

Vega de Valencia emet les seues 

sentencies en catala; i, per una 

atra, la dedicacio del present any, 

per part de la Generalitat 

Valenciana, a “l’insigne” figura 

de Juan de Dios Fuster. 

En l’anuari que publica l’entitat emissora dels sagells, monedes, certificats digitals, etc., 

corresponent al passat any, Sellos de España y Andorra. Valores en el tiempo, incloïa una 

reproduccio del sagell dedicat al Tribunal de les Aigües. En la breu explicacio que donava 

sobre esta milenaria institucio, Patrimoni Mundial de l’Humanitat des de 2009, senyalava 

que dictava les seues sentencies “íntegramente en catalán”. Tots sabem que els juïns son 

orals i que els homens de la Horta de Valencia s’expressen en llengua valenciana; puix be, 

l’organisme oficial no te mes faena que agraviar a una institucio que ha segut respectada des 

de fa mes de 1000 anys per totes les administracions, governs, regims etc., des dels seus 

origens en epoca islamica. 

La resposta popular fon immediata, inundant de critiques la web de l’organisme; i el propi 

Tribunal, per mig dels seus advocats, elevà una protesta formal exigint la rectificacio i la 

retirada d’eixe anuari que difama, insulta i desprecia als valencians. 

Correus finalment ha enviat una carta (Las Provincias, 27-01-22) al Tribunal en una 

disculpa i explicant que se fara una rectificacio en forma de fe d’errates, la qual s’incloura 

en tots els llibres venuts per Correus. Una rectificacio insuficient, ya que lo que pertocaria es 

refer l’edicio. 

Uns atres pobles que no foren el complaent valencià no se conformarien en manco. 



 

Els mijos de comunicacio son prudents al parlar d’un “error”, pero a nosatres no nos val. En 

l’editorial del passat mes de juny ya informavem del Decret 229/2021 en el que s’afirmava 

un orige catala de la tradicio de les bandes de musica valencianes. I en maig donavem 

noticia de que la Biblioteca Nacional de España en una exposicio considerava als classics 

valencians com a representants de la lliteratura catalana. En nou mesos tres “erros”, i els tres 

en el mateix sentit. I aço nomes es la punta de l’iceberc de tantes actuacions que resulta 

impossible fer un seguiment. Es clar que se tracta de manipulacions delliberades. Es clar 

que els organismes oficials de Espanya, radicats en Madrit, continuen embarcats en el 

proces de despersonalisacio del poble valencià que se posà en marcha fa tres sigles, per aixo 

colabora tan alegrement en Catalunya, que començà el seu propi proyecte fa ya mes d’un 

sigle. El fet de que aço passe sent una valenciana, Mª Isabel Valldecabres Ortiz, la 

directora general de Correus no ha de sorprendre’ns. L’estudi en el que se basava el Decret 

abans mencionat tambe era obra d’una professora valenciana. I ara mateix, en el Ajuntament 

de Valencia, Compromis i PSOE votaven en contra d’una mocio per a recolzar al Tribunal i 

exigir una rectificacio, mocio presentada pels populars (valencianews.es, 28-01-22), els 

quals, per cert, quan governaven se comportaven de forma totalment oposta. 

No es d’estranyar, per tant, que el Ministeri de Cultura torne a negar la cessio provisional 

de la Dama d’Elig (eldiario.com, 28-01-22), ni que la Associacio de Juristes Valencians 

haja de fer la faena tan formidable que està duent a terme per a recuperar el Dret Civil 

Valencià davant la practica passivitat de la nostra classe politica. 

Ni ha de sorprendre, per supost, que enguany se declare “Any Fuster”. Estem de nou davant 

l’exaltacio d’una figura que, si per alguna cosa se la recorda es perque dedicà la seua vida i 

els seus escrits a profundisar en la divisio dels valencians. L’insult al poble valencià 

l’explicitava en cadascun dels pamflets que dedicà a parlar de temes relacionats en la 

simbologia, en la toponimia, en l’historia i en la condicio nacional dels valencians. El seu 

pensament biaixat, la seua falta d’escrupuls intelectuals, la seua catalanofilia i la seua 

valencianofobia son sense dubte els majors “merits” d’este ‒com ell se calificava‒ “catala de 

Sueca”. Desgraciadament l’indocumentat, l’acientific pamflet Nosaltres els valencians 

seguix sent llibre de recomanada (quan no obligada) llectura en els nivells superiors de 

l’educacio obligatoria. Tota una generacio de professors de “valencià”, al cap dels anys de 

formacio universitaria destinada a inocular el major dels desprecis per la llengua del seu 

propi poble, l’usa com a catecisme per a inculcar la subordinacio de tot lo valencià, per a 

promocionar el pancatalanisme entre les generacions mes jovens, per a enganyar i manipular. 

Estaria be que els cridats a estudiar la seua figura nos aportaren llum entorn a cada una de 

les seues facetes publiques, entre les quals crida l’atencio el seu transit per la Falange 

Española. Episodi este que sería suficient per a aplicar-li la Llei de Memoria Historica, 

pero sobre el que els seus admiradors son molt mes complaents que en uns atres casos 

similars, quan el protagoniste no es de la seua corda. I que se podria catalogar com un fet 

circumstancial, sense mes importancia, si no fora perque a l’abandonar eixa organisacio 

fascista n’abraçà immediatament una atra: el pancatalanisme. 

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

 



RACÓ PILOTA VALENCIANA 

PILOTA I FALLES 

 
Quan vos escric este articulet, estem a tall d’oferir una 

charradeta en l’Estació del Nort de Valéncia convidats 

per Junta Central Fallera: Albert Soldado (periodiste i 

hui president de la CIJB que treballa en la proyecció 

internacional del Joc de Pilota a mà), Mari Carmen 

Montes també periodista del nostre deport en TV. i qui 

vos dedica esta colaboració. 

Com no sé si per Dénia coneixíeu esta realitat (la del 

Campeonat Faller de Pilota Valenciana), vos parle de 

quí, quants i perqué fon creada... estàvem en 1996 i 

“Juan Contreras” nos convidà a l’entrega de premis 

anual de J.C.F., entre ells els de la Delegació de Deports 

que presidia el bon valencià Pepe Chiralt; junts en la 

taula i acompanyats de les nostres dònes sorgí el 

preguntat imprescindible... ¿i premiant tants deports, 

cóm que no apareix el més nostre?  

D’ahí a quedar per a reunir-nos en eixe objectiu, buscar 

un patrocinador tan generós com Josep Lluís López i 

mamprendre a donar-li forma a la nova modalitat: nom, reglaments, mides, tipos de pilota 

per a adults i sobretot per a dònes, chiquets i chiquetes... En 1997 naixia el primer 

Campeonat Faller patrocinat per Distribucions Atalaya, entitat que publicà un llibret a color 

com a notari i testimoni, llibret que duya en els crèdits “El present treball s’ha realisat en la 

normativa que aconsella i documenta la Real Acadèmia de Cultura Valenciana”; participaren 

21 equips quedant campeó el de la Falla Àngel de l’Alcàsser-Josep Maestre. Nos feren costat 

en la gran final alguns jagants de la Pilota com “Paco” Genovés, Enric Sarasol, Pasqual 

Pigat, Grau, etc., i en 1998 ya va nàixer el Primer Campeonat Infantil... Enguany celebrem el 

XXV aniversari. 

Tornant a l’actualitat, dir-vos que seguix 

l’imparable progressió de les chicones i dònes, junt 

als campeonats tradicionals, acaba d’eixir a la llum 

la 1ª Copa de Raspall d’Èlit femení, Trofeu 

President de la Diputació de Valéncia; tenim en joc 

les dos Lligues Professionals a Raspall i Escala i 

Corda en sèt trios cada una, dels quals ha de caure 

l’últim classificat en la primera volta i en acabant 

els dos últims dels sis restants per a passar-ne 

quatre a semifinals; i la Copa Generalitat, enguany 

a Llargues; i l’Autonòmic AON a l’Alt, els Individuals a Raspall, Escala i Corda, Frontó 

Valencià, els Jocs Deportius Escolars en la seua quaranta edició... i el treball constant i 

profitós de la Federació en la Tecnificació, el Cespiva, etc., pero sobretot eixos Clubs de 

Pilota eixemple d’amor actiu al més valencià dels deports. 

Aureli López, professor de llengua 

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



Dénia i Diana (i II) 
 

 

El nou poble de Diana mostrà immediatament les 

seues llimitacions. En agost de 1837 va haver una 

epidèmia de Terciana (el paludisme, va ser una 

malaltia endèmica de la conca mediterrànea) que 

afectà a la barriada de Senieta, provocada per les 

aigües estancades en la pròxima marjal. Per esta 

causa es varen vore obligats a recórrer a Dénia en 

un escrit demanant dessecar les aigües, ya que el 

poble de Diana no podia fer-ho per no tindre encara 

terme municipal i carir de mijos i autoritat per a 

realisar-ho. El 22 d'agost soliciten a l’arquebisbat 

de Valéncia, que el que fora convent de franciscans 

de sant Antoni siga la parròquia del lloc, pero 

solament es conseguix l'ajuda d'un vicari per a 

l'administració d'alguns sacraments. 

 

Un atre fracàs va ser el no conseguir que la 

capitania del port i la seua matrícula s’adjudicaren 

en Diana, puix seguia en poder de Dénia. Igualment 

els afectà que la Junta Local de Sanitat tampoc els 

pertanyguera i que vixquera en Dénia tot el personal mèdic. 

 

No obstant, la seua major preocupació era conseguir els llímits del seu terme municipal, puix 

sense açò tot caria de sentit. Dénia apostà fort en eixe sentit i varen aduir motius d'agravi, 

dient que sofrien furts en les seues finques per part de Diana i si se'ls concedia terme 

municipal les seues propietats quedarien fòra de control, i insistien també en que gràcies a les 

noves edificacions Dénia i Diana no estaven separades físicament, ya que estaven unides pel 

carrer de la Mar. El joc de Dénia va ser posar tota classe de traves i conseguir que en el seu 

fracàs es reabsorbira. També existia una guerra larvada sobre quàn i quí imponia els arbitris, 

recàrrecs i dies de mercat. En febrer de 1839, poc abans de la seua reunificació, l'Ajuntament 

de Diana, cansat de la prepotència del de Dénia permet (sense ser dia per ad això) la venda de 

productes i sense recàrrec en el seu mercat, en el consegüent perjuí per a Dénia, que pert 

eixos ingressos i denuncia el fet davant la Diputació provincial.  

 

Per una atra part, l'Ajuntament de Dénia reclamava contínuament el reintegrament del poble 

de Diana a la ciutat i finalment, el 10 d'abril de 1839, el Governador Militar de Dénia va 

enviar un complet informe, en plans i diversos documents sobre lo irreal de la separació de 

Diana, al secretari d'Estat i Despaig de la Governació de la Península. El resultat d’açò va ser 

una Real Orde del 2 de maig de 1839 en la qual es disponia la reincorporació del poble de 

Diana a la ciutat de Dénia. El 23 de maig, l'alcalde de Dénia, Pedro Viñau donava conte de la 

reunificació i el poble de Diana tornava a ser el barri Marítim de Dénia. 

 

Roc Chabàs Associació  

 



El tren d'Alacant a Dénia (I) 

 

 La falta de comunicacions en la comarca de la 

Marina era un fet que s'apreciava en els mapes 

històrics dels anys 1829 i 1839. 

Només uns pocs camins dels cridats reals es 

podria dir que tenien alguna importància. Un 

d'ells era el de Madrit-Valéncia per Albacete, 

Almansa i Moixent. 

Estos, junt en uns atres camins de segon orde i 

algunes sendes per a cavalleries, eren totes les rets viàries. 

El nort de la nostra comarca és un lloc montanyós i les invasions dels pirates, motiu en la 

seua época, d’un alluntament d’aproximadament vint quilómetros d'una carretera que s'estava 

construint. Estes situacions, les dificultats orogràfiques, que eren molt importants en uns 

temps en escassos recursos materials i tècnics, contribuïx a l'aïllament de tots els pobles i 

viles de la Marina.  

Com a conseqüència d'est aïllament que tenia la zona del llitoral i el nort de la província, una 

série de persones durant l'any 1864 es varen plantejar acabar en ell. 

Un dels primers intents que es va fer per a concloure en esta situació en les vies de 

comunicació va ser per part de l'Ajuntament d'Alacant, lo únic que va conseguir va ser que  

l'inici de les obres es paralisaren pronte i caigueren en l'oblit. 

En 1862, a pesar d'haver-se construït un camí veïnal des d'Alacant a Altea, casi no tenia 

moviment terrestre, ni de viagers ni de mercaderies ya que el transport estava a càrrec dels 

arriers i es realisaven en rucs i muls. 

Una atra forma de transport en eixa época era el cabotage, que feyen embarcacions de poc 

calat, vorejant la costa. En aquells temps solament existien dos carros en Altea, u en 

Benidorm i sis en la Vila, que es dedicaven al transport diari de viagers i mercaderies. 

En 1880 es trobava en construcció la carretera que unia Altea en la part nort de la comarca. 

En finalisar este camí el trànsit carreter va créixer i en l'any 1889 ya existien 23 carros en 

Altea, quatre en Benidorm, dos en Alfás, huit en Callosa i 60 en la Vila, ademés de les 

diligències diàries d'anada i de tornada que existien entre Alacant i el marquesat de Dénia, lo 

que fon un èxit sense precedents per a Dénia ya que abans d’açò tot el comerç es realisava 

per la mar. 

En 1845 s'havia obert la possibilitat d'una llínea férrea entre Múrcia i Alacant, lo que formà 

part de l'ambiciós proyecte d'estes dos províncies d'unir-se a Valéncia i Barcelona i aplegar 

fins a Figueres. Es lo que per llavors es concebía com la gran llínea del Mediterràneu, el 

principal objectiu de la qual era unir París en Orà. 

Roc Chabàs Associació 



Els Quatre Cantons 

 

La presència d'est edifici en l’espai que es 

coneix popularment en Dénia com els 

quatre cantons ha canviat poc a lo llarc 

dels anys, únicament s'afigen pels anys 30 

del passat sigle els balcons que 

actualment veem en la primera planta i 

provablement lo que duga més recorts 

siga l'image del guàrdia urbà, el senyor 

Torró, que dirigia el trànsit, en el caixc i 

els guants blancs. El baix comercial de 

l'edifici, per lo que se sap, sempre ha estat 

dedicat al negoci hosteler i diferents bars 

s'han succeït en el mateix lloc. 

A finals dels anys 20 es va establir el Bar 

Ivarito, propietat de Luis Soler Ródenas, 

que en l’any 1930 solicità colocar una 

porta de ferro corrediça en el local. 

La passió pel torero de la Xara, Salvador 

Ivars “Ivarito”, naixcut en 1907, porta 

també a la constitució el 4 de maig de 

1927 de La Penya Taurina Ivarito, 

domiciliada en el cassino Neutro, actual Marqués de Campo nº 20 i que tenia per president a 

Nicolás Aranda Morand, per tesorer a Francisco Domenech Beltrán i per bibliotecari a 

Manuel Lattur Catalá. 

L'afició al món taurí tan arraïlada en aquells temps i la devoció deniera pel seu Ivarito, duria 

al propietari del bar a oferir un aperitiu en el nom de “banderillas”, que es manté molts anys, 

i que equival als actuals “pinchos morunos”. Segons Manuel Roda, més tart este bar es 

nomenà Bar Tonet, despuix Bar Paco i Bar Quatre Cantons. Per 1950 ya figurava Francisco 

Llopis Martí com a propietari del nomenat Bar Paco, encara que en orige, Paco s'havia 

dedicat al transport en carros i animals, es convertirà en un barman especialisat en coctels, a 

l'estil del popular barman de Madrit Perico Chicote, gojant de molta simpatia i saber estar en 

la seua variada clientela. De Francisco Llopis el bar passa a Juan Ribes, que li posa Bar 

Quatre Cantons, pel lloc a on es troba situat. Aproximadament per 1986 es feu càrrec del 

bar, Francisco Carrió Alemany, canviant el nom del local per Bar Carrió, qui en un primer 

moment va fer reformes i el local el dedicà a cafeteria i pasticeria, pero uns cinc anys més 

tart tornà  a la primitiva activitat del bar, en la qual continua actualment. 

 

Roc Chabàs Associació 



El panoli valencià 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es cert que a on manco t’ho esperes, bota la llebre. I la ‘llebre’ en este cas es la paraula 

‘panoli’. Es d’us corrent i s’aplica a una persona sense maldat, no retorçuda, simple, bona en 

exces, credula i, per tant, facil d’enganyar. 

Estos son els significats metaforics, vinculats a la ‘senzillea’ original de la coca feta en 

farina, aigua, oli, sucre i aiguardent (en la zona del Maestrat i Morella), segons el Diccionari 

català-valencià-balear d’Alcover; l’afegit de vi blanc que donen tant el Diccionari general 

de la llengua valenciana, de López, com el Diccionari normatiu valencià de la AVLl, son 

copia de l’anterior i correspon a Tortosa. Tambe tenim la variant, molt comuna, de pa, oli i 

sal, les conegudes ‘coques de sal’ valencianes. El terme pot derivar de qualsevol dels dos 

aliments, basicament ‘pa en oli’. 

Es una paraula que ha traspassat les nostres fronteres i, a banda del catala, s’usa en castella. 

El Nuevo diccionario histórico del español la documenta en 1885 en l’obra Fortunata y 

Jacinta de Benito Pérez Galdós (consulta del CDH setembre de 2019). Aço vol dir que no es 

descartable que uns quants decenis abans, com a minim, ya circularia en la parla de la 

llengua veïna... a principis o mitat del XIX. 

Els reculls lexics el donen com a valencianisme. En l’Espasa diuen “del valenciano panoli, 

buñuelo” (descripcio no massa encertada que digam); el de María Moliner explica “Del val. 

«panoli», contracción de «pa en oli»”; l’Alcover apunta que es una “aglutinació de pa en oli, 

«pa amb oli»” (ho ‘traduix’ per si no ho entenien). I la RAE tambe ratifica la procedencia 

“del valenciano panoli; propiamente ‘fruta de sartén’, contracc. de pa amb oli «pan con 

aceite»”. 

Vaja, l’unic que escriu la preposicio de companyia mal no es l’Alcover, sino la RAE que nos 

diu ‘amb’... que no es valenciana. I no ho es, a pesar de l’us i abus actual i de que Sanchis 

afirmara “Encara que actualment el valencià parlat confonga els significats de les 

preposicions en i amb emprant-hi sempre en, és absolutament necessari mantindre’n la 

distinció dins la llengua escrita de tota mena” (Sanchis, 1950: 274). 



Si la tenim documentada en castella a finals del XIX, no es pot asseverar sense mentir que 

l’indistincio es ‘actualment’. Pero es que ademes han aportat eixemples uns atres autors 

valencianistes en obres com els Furs, sigle XIII, “e retenir e metre en ferres o en cadenes” 

(Cremades, 1982: 376), tambe en la mateixa centuria en el Llibre de la Cort de Justicia de 

Cocentaina “en aquel diners” (Ballester, 2019: 16), o sant Vicent Ferrer, en el sigle XV, “que 

si algu era lligat en mil cadenes, e va’s a confessar ab contriccio” (Cremades, 1982: 375), o 

en sor Isabel de Villena “e en la mitat embolica lo Senyor” (Gimeno, 1997: 55). 

Podria pensar-se que son pocs casos. No, no es aixina, n’hi 

ha mes, i es comprova la persistent i secular ‘confusio’ (totes 

les cites son del CIVAL, en linea, de la AVLl; estan 

traslladades lliteralment; la consulta es de setembre de 2019) 

–    “Donchs, pus yo us veig en tan bona volentat” (Jaume I, 

Llibre dels feits, 1380) 

–    “e yo prenguí del aygua en una scudella o altre vexell, el lancí-la-us damunt” (san Vicent 

Ferrer, Sermons I, 1410) 

–    “la segona és música, que·ns mostra a fer veus e sons, en cantar en òrguens e struments 

acordans los uns ab los altres” (Guillem de Copons, Llibre del tresor I, es una traduccio de Li 

livres dou tresor de l’humaniste italia Brunetto Latini, 1418) 

–    “volent esser batejat en aygua en nom del Pare” (san Pere Pasqual, Biblia parva, 1492; 

mes eixemples i per a un possible orige grecollati en Costa, 1998: 26-28) 

–    “y posant-se a parlar en ell” (Joaquin Ayerdi, Dietari, 1661) 

–    “Dic que vull parlar en cifres / perque a voltes ve a importar” (Carles Ros, Altre 

rahonament, 1750), 

–    “yo menche arros en ells? (anonim, 1820), 

–    “Vols aigua en vi” (Eduart Escalante, Les chiques de l’entresuelo, 1877) 

La conclusio es que s’ha de ser molt ‘panoli’ (o un mentiros) per a no saber que no es ‘pa 

amb oli’ sino ‘pa en oli’... des del sigle XIII. 

 

Imagens: mitodorado.com 
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ANY BERLANGA, VALENCIA I EL CINE: ELS 36 

PREMIS GOYA 

En la convincent excusa de commemorar el 

centenari del naiximent del genial director de cine Luis 

Garcia-Berlanga (1921-2010) la gala d’entrega de la 36ª 

edicio del Premis Goya ha tingut lloc enguany en 

Valencia. El Regne de Valencia ha fet importants 

aportacions al cine i a la seua industria des de finals del 

s. XIX. En este articul farem un breu repas al inicis del 

cine en Valencia. 

El cinematograf arriba al Regne de Valencia molt 

rapidament, en 1896 (s’ha de tindre present que la 

primera proyeccio en sessio publica fon el 28 de 

decembre de 1895 en el Salo Indio del Gran Café de 

Paris), en el mes d’agost es fan les primeres proyeccions en el Café del Comercio d’Alacant, el 10 de 

setembre en el Teatro-Circo de Apolo de Valencia, gracies a Charles Kalb, tecnic frances que disponía de 

material dels Lumière, el 10 de decembre en el Teatre Principal de Castello i el 19 del mateix mes en el 

Teatre Principal en Alcoy durant el descans d’una obra de teatre es proyecten algunes imagens. L’exit es 

gran i el nou espectacul arriba per a quedar-se. En els mesos següents es fan moltes proyeccions en Valencia 

en el Teatre Russafa i en el Teatre Princesa que contracta a l’operador Eugène Lix. Este operador realisa les 

primeres filmacions en Valencia, en concret dos vistes de la ciutat, una del mercat, i l’atra de la plaça de la 

Reina i dos escenes que busquen mostrar lo tradicional del moment, un ball i la preparacio d’una paella. Esta 

ultima pelicula ha passat a l’historia de la gastronomia valenciana. 

El cine fon una novetat que va agradar molt, fent-se popular. En esta epoca primerenca les proyeccions 

es fan habitualment en barracons ambulants, habitualment coincidint en les festes. En la fira de juliol, en les 

festes de moros i cristians d’Alcoy o en les festes de nadal. Tambe hi ha constancia de la presencia d’estos 

barracons en les festes de Xativa, Gandia, Ondara, Oriola o Elda. Al mateix temps comencen a obrir-se 

locals d’exhibicio com el Cinematógrafo del fotograf Angel Garcia Cardona en Valencia, el Salón 

Novedades en Alacant i el de la plaça de Tetuan en Castello. 

Garcia Cardona esta considerat el primer director de cine valencià ya que començà a filmar pelicules 

per a proyectar-les en el seu local. Filma en l’horta i les festes de valencia: Una festa en l’horta valenciana 

(1899), Mona de Pasqua (1900), Mascarada japonesa i Escena de l’horta en colors son algunes de les seues 

obres. 

En Alacant els pioners son Jose Maria Marín i Oscar Vaillard que filmaren varies pelicules en 1903. 

Tambe sobre les festes i panoramiques de la seua ciutat. En la primera década del sigle XX s’obrin cines en 

Valencia, Castello i Alacant. En l’Exposicio Regional de Valencia de 1909 el cine tambe estague present.  



En 1905 apareix Films H.B. Cuesta, una de les primeres 

productores que pronte es convertiria en una de les productores mes 

importants de l'epoca en tota Espanya. Esta empresa es pionera en 

iniciar la produccio de ficcio en tituls com Benítez quiere ser torero 

(1910) o Los siete niños de Ecija o los bandidos de Sierra Morena 

(1912). Esta empresa tanca en 1925. Durant la decada de 1920 

aparegueren diferens productores valencianes que no conseguiren 

consolidar-se.  

En 1932 Ricardo i Vicente Trenor funden en Valencia CIFESA, 

a l’any següent Manuel Casanova, industrial, es fa en el control 

accionarial de l’empresa i la presidirà hasda 1949, quan falte. En un 

principi es dedicà a distribuir pelicules de la productora Columbia i 

mes tart inicia una trayectoria de produccio de pelicules que acabarien 

convertint-la en una de les productores cinematografiques espanyoles 

mes importants de tot el sigle XX. Totes les seues produccions 

començaven en una image del micalet de la Seu mentre sonaven les 

primeres notes de l'himne a Valencia. CIFESA creà tot un star system copiant a les productores de 

Hollywood de l'epoca. Contractà en exclusiva als millors artistes i directors com Imperio Argentina, Miguel 

Ligero, Alfredo Mayo i Florián Rey, Benito Perojo, Juan de Orduña o Luis Lucia. Nomes hi ha que nomenar 

algunes de les seues produccions, com La hermana san Sulpicio (1934), Morena Clara (1936), La Dolores 

(1940), La Lola se va a los puertos (1947), Don Quijote de la Mancha (1947), Locura de amor (1948), Alba 

de America (1951) o El último cuplé (1951) per a tindre una idea de la seua importancia dins del cine 

espanyol. 

LA GALA DELS 36 PREMIS GOYA 

S’han preparat moltes activitats en motiu de la 36 Gala dels Premis Goya. En la plaça de l'ajuntament 

es podria visitar l'exposicio urbana "De Valencia als Goya" formada per panells en fotografies de la trentena 

de valencians que han obtingut el premi, des de el propi Garcia-Berlanga a Paco Roca o Pepe Sancho. 

Tambe s'han distribuit per tota la ciutat 12 representacions de gran tamany del trofeu, l'estatua de Goya, que 

dona nom als premis. El trofeu que s’entrega als premiats es la reproduccio d’una escultura del reconegut 

escultor valencià Marià Benlliure (1862-1947). El dia de l'entrega del premis al migdia, 12 bandes de musica 

interpretaren musica de les pelicules de Berlanga en cada una de les escultures repartides perla ciutat. 

Com a preambul a la gala es disparà un Castell de focs artificials i es proyectà un video dedicat al 

director valencià Luis Garcia-Berlanga, en imagens d’algunes de les seues pelicules. Seria de les poques 

notes dedicades al director de Plácido durant la nit, junt al parlament de Carmen Machi i el del president de 

l’Academia de Cine que agrai la presencia de la familia del director valencià en el seu parlament. 

La gala propiament dita començà en la canço Libre, un del llegendaris exits del cantant valencià Nino 

Bravo, interpretada per Bebe, Jedet i Cristina Castaño. La majoria dels que 

entregaren premi s’esforçaren per saludar en valencià, en un voluntarios 

“bona nit”, repetit a lo llarc de tota la nit. Els artistes valencians es feren notar 

en la presencia en l'escenari de Paula Usero, Ana Milán, o Guillermo 

Montesinos, vetera actor que treballà en Berlanga en tres de les seues 

pelicules, “La vaquilla”, “Todos a la cárcel” i “Paris Tombuctu”, i que parlà 

en valencià durant la seua breu intervencio. 

Els valencians triumfants de la nit foren, Sarai Rodriguez per el 

maquillage i peluqueria de “Las leyes de la frontera” i Arturo Valls, com a 

productor del curt de ficcio “Totem Loba”, que pujaren a arreplegar un goya. 

Tambe Daniel Monzón va triunfar en "Las leyes de la frontera" que va 

obtindre cinc guardons, entre ells el de millor guio adaptat firmat per Monzón 

i Jorge Guerricaechevarría.     



ES PRESENTA LA NOVELA UNS ATRES PLANS EN DENIA 

         En un acte organisat per 

l'Associacio Cultural Roc Chabas, 

el dissapte 29 de giner va tindre 

lloc la presentacio en Denia de la 

novela Uns atres plans de la que es 

autor Josep Martinez Tub. Esta 

obra es una de les mes recents 

publicacions de l'Institut d'Estudis 

Valencians. L'assistencia fon 

concurrida i la presentacio, a partir 

de la tanda de preguntes, es 

converti en una animada tertulia 

entre l'autor i el public.  
L'acte acabà en la firma 

d'eixemplats per part de Josep 

Martinez Tub, que tambe te 

presencia en les xarcies socials. En esta presentacio l'Associacio Cultural Roc Chabas La Marina 

inicia les seues activitats de l'any 2022, una volta ha passat lo pijor, aixina desigem que siga, de la 

pandemia. 

 

Convocatoria de la 3ª Edicio dels Premis IEV 2022 

 
Premi d’investigacio Lluïs Alcanyis (modalitat A) 

 

Sera un estudi de tematica oberta sobre la llengua valenciana, la societat o la cultura valencianes. 

L’extensio no sera inferior a 100 pagines. La guanyadora o el guanyador (individual o colectiu) de la 

modalitat A percebra la quantitat de mil euros (1000 €) en concepte de premi, d’acort en la fiscalitat vigent. 

 

Premi de creacio Manuela Solís Clarás (modalitat B) 

 

Sera una obra de creacio, preferentment novela, poemari, peça teatral, narracio, recull de 

contes o qualsevol atra possibilitat que el jurat valorarà. L’extensio no sera inferior a 100 pagines, 

una condicio que el jurat aplicarà en funcio del producte presentat. El guanyador o guanyadora 

(individual o colectiu) de la modalitat B percebra la quantitat de cinccents euros (500 €) en concepte 

de premi, d’acort en la fiscalitat vigent. 

 

Bases 

 

1. Els idiomes: les obres s’hauran de presentar en valencià –en les Normes del Puig– o en 

castella. Es potestat de l'IEV mantindre la llengua original o realisar la traduccio o adaptacio. Les 

obres es puntuaran del 1 al 10 (o al 12, ya que les escrites en valencià rebran una valoracio inicial 

adicional de 2 punts). 

2. Condicions: les obres hauran de ser originals i inedites (no publicades o impreses), no estar 

compromeses i l’autor (individual o colectiu) ha de tindre la plena possessio dels seus drets. 



3. Estructura: el treballs es presentaran impresos en A4 (tres copies) i en versio digital: 

separacio interlineal de 1,5 punts; margens laterals de 1’5 cm; s’usarà la tipografia calibri de 14 

punts; es procurarà reduir al maxim les notes a peu de pagina (mai al final); es recomana que les 

citacions siguen internes, dins del text (p. e.: Boronat, 1981: 22) 

4. Publicacio: l'obtencio del premi garantisarà l’edicio impresa de les obres guanyadores en un 

determini maxim de dos anys des del veredicte del jurat. L'entitat es reserva el dret de publicar 

electronicament l'obra guanyadora. Passats tres 3, es lliberen els drets per als autors, que sempre 

faran constar que l'obra ha segut premiada per l’Institut d’Estudis Valencians. 

5. Presentacio: la recepcio d'originals es realisarà durant el mes de febrer i la primera quinzena 

de març de 2022. Els treballs aniran identificats, es fara constar: nom, llinages, direccio, telefon, 

curriculum i fotocopia del NIF. No s’acceptaran obres en seudonim. Els originals no premiats 

podran ser arreplegats pels autors en el determini d’un mes des de la publicacio del veredicte, de no 

retirar-los a temps seran destruits. 

6. Enviament d’originals: un eixemplar per correu electronic, fent constar l'assunt, a: 

info@inev.org; tres (3) copies impreses per correu certificat a: GAV, Carrer Julián Peña 3, 46018-

Valencia. En el sobre figurarà: III premi de l'Institut d'Estudis Valencians 2022. 

7. Jurat: cadascuna de les modalitats en tindra u compost per tres membres de reconegut 

prestigi i actuarà com a secretari el president de l'IEV. Els premis son indivisibles, els jurats podrán 

no adjudicar-los, declarar-los deserts o recomanar la publicacio d’alguna obra no premiada. Els 

veredictes seran inapelables i es donaran a coneixer en la uep de l'IEV, en la segon quinzena d’abril 

de 2022. Els guardons seran lliurats dins de l’acte del premi Llealtat que organisa i otorga el GAV 

anualment. 

8. La participacio supon l’acceptacio d’estes bases. Qualsevol incidencia o qüestio es resoldra 

segons el criteri del jurat o de l’Institut d’Estudis Valencians com a instancia maxima. 

 

Valencia, febrer de 2022 

 

 

Disponibles en la web de l'Institut: www.inev.org 
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