
 
 

 
PREU: Sempre gratuït                                        DÉNIA                                         Abril 2022 -  Número 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Gmail rocchabas2018@gmail.com              Twitter @CulturalRoc        Facebook. @rocchabas 

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.  

 

La família Chabàs 

 

El llinage Chabàs està molt arraïlat en la ciutat de Dénia. 

Des de finals del sigle XVIII, i en concret des del 14 de juny de 1787, data de la boda 

d'un dels fills (André) naixcut en Briançon en 1748 del matrimoni francés format per 

Jean Baptiste Chabàs i Cathérine Merle, en María Fornells Garcés, veïna de Dénia, 

naixcuda el 9 de maig de 1769, els Chabàs queden emparentats en l’ilustre família de 

Dénia. 

María era filla de José Fornells i neboda de fra Francesc Fornells, ex-provincial dels 

Mínims, definidor, llector de Teologia, corrector i referent d'estudis del convent de Sant 

Sebastià de Valéncia. 



En acabar la guerra de Successió, hi havia en Dénia uns 150 habitants, pero ya cap a la mitat 

del sigle XVIII el creiximent de la població va ser considerable i encara major en acabar el 

sigle, puix varen aplegar noves famílies, principalment franceses que varen emigrar ad esta 

zona mediterrànea per a establir els seus comerços o eixercir d'agricultors o mariners. 

Contribuïren estes famílies a l'enriquiment d'estes ciutats mediterrànees i Dénia va ser un 

eixemple. 

 

D'aquelles famílies que varen aplegar a Dénia estaven la dels Chabàs-Merle i unes atres en 

les que més tart acabaren emparentant en elles: els Lattur, Mulet, Bordehore… 

Del matrimoni d'André i María varen nàixer quatre fills: José, Juan Bautista, Isabel i Andrés, 

casant-se est últim en Teodora Llorens Sala, filla de Roc Llorens Vives i de Vicenta Sala 

Giner, germana esta de Gaspar, José, Roc i Pablo. 

En esta unió es creen nous vínculs familiars en els Chabàs. Els Llorens i Sala són uns 

llinages que varen quedar com a fills ilustres de Dénia. 

Andrés Chabàs i Teodora Llorens varen tindre una numerosa descendència: Vicenta, Andrés, 

José, Juan Bautista, Roc i Agustín. D'estos José Chabàs Llorens afig al llinage familiar els 

llinages d'orige francés Lattur i Copieters, en casar-se en Dolores, filla de Mariano Lattur i 

Josefa Sart Fornés, provablement veïns de Dénia, ya que un germà de Francisco, Juan 

Antonio, participa en la redacció de “Las Ordenanzas del buen gobierno para la guarda i 

seguridad del Término” de Dénia (6 de maig de 1804). 

El més conegut per tots els deniers, és el presbíter i historiador Roc Chabàs Llorens. Un atre 

dels germans Chabàs Llorens, Juan Bautista, es casà en Josefa Bordehore Reig, primogènita 

de Ambrós Bordehore Cardona i Francisca Reig Catalá. 

La successiva descendència de tots ells en l'actualitat conviu en Dénia. 

Juan Bautista Chabàs i Josefa Bordehore, són els yayos paterns de l'escritor Juan Chabàs, un 

atre ilustre denier. 

Roc Chabàs Associació 

Primera fàbrica d'electricitat en Dénia, propietat de 

la "Compañía Hidroeléctrica del Algar". 

Construïda en l'any 1906, en l'avinguda de 

Valéncia. (Foto realisada per J. Marsal, en febrer 

de 1907 en motiu de la nevada del dit any). 

“En l'any 1906… s'instalava en Dénia una fàbrica 

que estava alimentada per una màquina de vapor i 

un alternador de 60kW per a donar servici a la 

ciutat… esta fàbrica estava instalada en el lloc que ocupen actualment les oficines de 

l'Hidroelèctrica Espanyola, en la part posterior.” 

Roc Chabàs Associació 



El tren d'Alacant a Dénia (i II) 
 

En Domingo Gallego tenia la concessió d'esta 

llínea de ferrocarril, i davant l'impossibilitat, per 

falta de liquidea, per a continuar les obres, cedix 

la concessió al banquer alacantí Juan Bautista 

Lafora Caturla, que mantenia tractes en la 

“Compañía de Andaluces” en l'objecte de 

realisar esta gran llínea. 

 

Per R.O., de 30 de giner de 1882, s'autorisa el 

traspàs de la concessió del Sr. Lafora a la 

Compañía de Andaluces, que es trobava en 

eixos moments en plena expansió econòmica, 

pels bons resultats obtinguts en l'explotació de 

les seues llínees. De manera immediata 

escomencen les obres. 

 

Per això Juan Bautista Lafora Caturla inicia els 

tràmits per a la realisació del ferrocarril 

d'Alacant a Dénia. La llínea Alacant-Múrcia va 

ser inaugurada el 11 de maig de 1884, i va ser el 

senyor Lafora el que va donar els primers passos 

per a acabar en l'aïllament de la comarca de la Marina. 

 

Es varen fer els primers estudis i gestions, que varen ser finançats pel mateix en un principi, i 

una volta concedida l'autorisació pel Ministeri de Foment, es varen presentar els estudis 

inicials. 

 

Dits estudis es referien al tram Alacant-Vilajoyosa, i se li concedix una autorisació per a 

estudiar una llínea de ferrocarril que eixint d'Alacant acabara en la Vilajoyosa i d'una atra 

llínea que eixint de Dénia aplegara fins a Altea, oblidant-se del tram entre Altea i la 

Vilajoyosa, per a poder unir esta llínea ferroviària. 

 

Solicita estos estudis, i a banda solicita també, una autorisació per a estudiar una atra llínea 

que partint de Gandia enllaçara en els punts més convenients del tren d'Alacant a Dénia.  

 

La llínea tindria uns 35 Km, i la seua finalitat era l'enllaç directe en Valéncia. Presenta una 

fiança de 1750 reals com a garantia i en data de 3 de giner de 1883 se li concedia 

l'autorisació.  

 

Mai aplegaria a realisar-se, puix en l’inauguració del ferrocarril econòmic de Carcaixent-

Gandia-Dénia per la Sociedad de los Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona, es 

renuncia a la seua realisació. 

 

El 4 d'abril de 1883 es presenta una instància en la que es manifestava que el dia 1 del mateix 

més i any se li havia concedit l'autorisació per a estudiar tres llínees de ferrocarril.  



 

En dita instància se solicitava el que cada llínea es considerara com a diferent puix, segons la 

peticionaria, mediaven interessos trobats. 

 

A tan insòlita petició se li contesta denegant-li-la, puix no era possible tramitar tres seccions 

perque era una sola concessió, que anava d'Alacant a Dénia, passant per la Vilajoyosa i 

Altea.  

 

Despuix de sèt anys d'haver-se iniciat els estudis, Juan Bautista Lafora Caturla, va vore part 

del seu somi complit, puix en data de 1 d'agost de 1889 i per mig d'una R.O., concedida per 

S. M. Alfonso XIII i en el seu nom la reina regent, venia a dispondre: 

 

1ͤ ͬ S'autorisa a Juan Bautista Lafora Caturla, per a construir i explotar un ferrocarril de via 

estreta que, partint d'Alacant i aproximant-se a Sant Joan i Campello, aplegue a la 

Vilajoyosa. 

 

2 ͦᶰ S'autorisa igualment al govern de S. M. per a que, per mig de les modificacions 

necessàries per a transformar en via estreta l'estudi presentat en decembre de 1882, per a un 

ferrocarril de via ampla, d'Alacant a Dénia, otorgue al mateix la concessió per a fer la seua 

prolongació des de la Vilajoyosa per Altea a Dénia. 

 

Donat en Palau pel ministre de Foment, D. José Álvarez de Toledo i Falca. 

 

Passà el temps i Juan 

Bautista Lafora Caturla, no 

trobava el capital necessari 

per a dur avant la seua 

empresa. Desilusionat i 

despuix d'haver mantingut 

innumerables contactes en 

diferents persones i entitats, 

entra en contacte en un grup 

de capitalistes, que el varen 

posar en relació en  

l’ingenier de mines, José 

Carbonell Morand, natural 

de Dénia, a qui va vendre els 

drets d'este ferrocarril en 1901. 

 

El senyor Carbonell va vendre a la seua volta els drets adquirits a la companyia de 

Ferrocarrils d'Alacant a la Marina S.A., companyia que es constituïx davant del notari de 

Madrit D. José García Lastra, en 3 de juliol de 1902. 

 

Una R.O., de 29 d'octubre de 1902 aprovava este ferrocarril i a continuació, per mig d'una 

atra R.O., de 8 de novembre de 1902, es declara definitiva la concessió que tenia esta 

companyia. 

Roc Chabàs Associació 



 

EDITORIAL 

 

No tornar a errar mes 
 

 

 

¿I ara qué? Esta sería la verdadera pregunta que nos deuriem fer els valencians davant els 

fets –manifest, presentacio publica, assistencia de politics– que han tengut lloc en la ciutat 

del Turia a rant del recent agravi del Senat, de l’alcanç dels quals no podem sino dubtar. 

I no es que nosatres permaneixcam aferrats al passat i revisant-lo hajam vist estes coses 

ans, no. No ho diguem perque Lo Rat Penat haja estrenat el seu local tres vegades, dos de 

les quals per a servir de portada electoral al representant del PP de tanda, no. Ni ho fem 

perque esta entitat i algunes mes que es fan dir senyeres del valencianisme hagen estat 

sumides en un subet des de fa anys sense potenciar cap acte valencianiste, o inclus 

obstaculisant-ne alguns; tampoc es el cas. Preferim seguir mirant al futur. 

 

I es que el futur valencià pareix que trenque l’alba de diferents colors segons el lloc des d’a 

on es mire. Des d’algun costat pareix que nomes es puga vore blau, inclus sabent que el 

lider i l’ideologia venen imposts des de Ponent. Un blau que no admet cap taca verda, 

pero sí traïcions “AVLleres”. Un costat al que li enchisa ballar entre valencianistes 

propiciant que els seus palmeros creen marques blanques de diferents tonalitats; aixo sí, 

sempre i quan no s’acosten al vert. Tambe existix el costat contrari, a on tot es diferent: el 

roig s’ataronja intentant mostrar la mescla perfecta d’una quatribarrada, i la seua 

idolatria es multiplica cap a tot lo que la Tramontana arrastre. Un costat que tambe te 

extrems i marques blanques. Que odia al vert i al blau, pero que seguix la mateixa falta 

d’autoestima cap a lo valencià. Son els “altres” coents, els que, com els blaus i els verts, 

fan manifests regionalistes intentant esclavisar-nos de per vida. 

 



Per sort, si be el poble valencià s’ha caracterisat sempre per deixar-se dur, tambe s’ha 

distinguit per conservar la seua essencia. La que seguix protegint a pesar dels politics. I es 

eixe poble, que, a poc a poc, va unint-se municipi a municipi, el que hui es pregunta, ¿i ara 

qué? Eixe mateix poble que ha vengut denunciant atac darrere atac i any darrere any les 

malifetes de que ha segut objecte, sense importar-li si manaven els rojos, o ho feen els 

blaus. Es el que ha vist cóm els seus fills eren adoctrinats mentres els propis adoctrinadors 

aplaudien les cessions i subvencions de la Sra. Català. O el que ha vist cóm els llibres 

autenticament valencians de les seues biblioteques eren “esporgats” per la conselleria de 

Marzà. 

 

Ara ya tenim firmat un manifest contra els “països catalans”, ¿per a quan un a favor de la 

valencianitat de Valencia? Pot ser a vostes els moga mes lo dels atacs, pero nosatres estem 

farts de tant de circ. ¿Quí ha denunciat publicament en Ajuntament, Corts, prensa o 

televisio l’atac (noticia del 15 de febrer) contra Constanti Llombart i la desaparicio del 

seu bust de la montanyeta d’Elío? Tranquils, contestarém per a evitar-los el disgust: ningu. 

Per lo vist, aixo no ven. I mentres uns, per a fer-se fotos en l’escenari del Ateneu ‒en 

acabant de fer cas omis a queixes i atacs durant 27 anys‒ sí que se mudareu, sí, els atres 

casi feren folga de fam per a denunciar que havien arrancat (noticia del 23 d’abril de 2018) 

una placa dedicada a un “martir antifeixiste” en un carrer de Vivers. 

 

Per a completar esta fatidica obra a tres actes, la Generalitat el present any el dedica a qui 

feu possible la victoria final de Falange. A l’artifex de completar el binomi aludit de blaus-

verts i roigs-taronges. I ho fan celebrant per totes les escoles la seua obra i figura. La del 

fill del primer  alcalde de Sueca en acabant de la Guerra Civil. La del meritori i llorejat 

falangiste que sap nadar entre dos aigües i traure profit. I, ¡cóm no!, ho fa celebrant tambe 

els 60 anys del seu ensaig, el que acabà desnortant (o millor dit subnortant) la 

valencianitat de Valencia, venent com a certes senyes historiques falses que nos 

subjugaven a Tramontana. 

 

Algu digue un dia que tenim lo que nos mereixem, per allo de ser “más muelles”. Pero 

aixo tambe forma part del passat i no anem a viure mirant arrere. Es hora d’abandonar eixa 

actitut, sense oblidar mai lo que forem i seguim sent. Es hora de llaurar el nostre propi 

futur, com han fet atres. De que nos traga’m les favetes de l’olla. Perque nomes mirant 

avant conseguirém vore si realment eixe manifest te el recorregut que la bona gent que l’ha 

firmat espera d’ell. Perque nomes mirant avant vorem si es recupera i restaura degudament, 

i en el seu mes que mereixcut lloc, el bust de Constanti Llombart, o per contra fan acabar el 

seu llinage en “d” com ya han fet en moltes paraules i toponims per a rendir sumissio 

absoluta als “amos” de mes al Nort. 

 

I es que si mirem cap al futur sabrem que pronte nos tocarà tornar a decidir. Que de la 

nostra decisio dependrà la vida i el progrés dels valencians que nos seguixen i, per supost, 

el nostre. 

Definitivament algun dia decidirém dir prou. I eixe dia no està en el passat, es troba en el 

futur. Per aixo quan estiga en el present hem de recordar tota esta valenciafobia 

administrativa, tambe cultural i politica, que hem patit, per a que nos ajude a no tornar a 

errar mes i a tindre les suficients forces i raons per a saber decidir en valentia pel nostre 

futur. 

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



RACÓ PILOTA VALENCIANA 

 

PILOTA VIVA I BEN ACTIVA 

Emotiu l’homenage del Patronat de la RACV a 

Victòria Díez, única pilotari que té guanyat el “Fris 

Grec” el qual posseïxen contats jugadors (s’ha de 

guanyar l’Individual tres voltes seguides o cinc 

alternes), ella només té vint anys i la Real Acadèmia 

també li oferí una Senyera i l’Enciclopèdia de Pilota 

Valenciana que du com a subtítul “Deport, Cultura i 

Llengua del nostre poble”. 

Hem tengut moltes activitats en motiu de l’edició 

que ya en fa sis del “Va de dòna”, totes elles a primeries de març, en partides de pilota entre 

alumnes i professores, reconeiximents com l’oferit per la Federació de Pilota a l’exdiputada 

Isabel Garcia qui li feu costat ad eixe desig d’igualtat que veig més conseguit jorn a jorn; hi 

hagué Fira d’Artesans, música, etc. 

Dins dels moltíssims campeonats que organisa la Federació, estan en joc el nº 35 de Frontó 

Valencià per parelles en alta participació, estan en semifinals cap a la gran final en Sueca els 

equips que han pogut aplegar del 24 AON a Escala i Corda; mamprén l’edició que ya ne fa 

quarantasset del Trofeu Corte Inglés a Galocha en el qual participen 177 equips en total; s’ha 

presentat el 39 Autonòmic de Raspall trios i ya s’ha vixcut l’apassionant inici del circuit Sub-

23 a Escala i Corda que patrocina la Fundació Trinitat Alfonso; en Aldaya i el dumenge 6-3 

s’ha jugat la gran final de la Copa d’Hivern a Galocha... 

El món professional que organisa la Fundació per la Pilota Valenciana nos presentà un 

ambiciós proyecte (que celebraríem aplegar vius a vore-lo fet), ni més ni manco que “El 

Passeig de la Pilota Valenciana” en el carrer Pelayo entrant pel C/ Xàtiva  i fins a Matemàtic 

Marzal; escultures jagants de Manolo Boix en l’entrada i escultures a tamany natural com ara 

la de N’Antoni Reig Ventura “Rovellet” -fill del Rovell de Dénia- a la porta de sa casa (viu 

molt propet del trinquet Pelayo), un grup de chiquets correguent cap al trinquet i les mans 

gravades en pedra i en metal d’un bon número de jugadors ya desapareguts pero també dels 

que tenim plens de vida, rests o saguers, migers i punters com a homenage al més valencià 

dels deports. 

Les dos Lligues professionals, la 39 a Raspall i la 31 a Escala i Corda estan lluitant per a 

poder jugar semifinals, mampreneren sèt trios de cada modalitat i ya ne queden sis... els 

enamorats de la pilota estem fruint de partides fòra mida, com la vixcuda en La Pobla de 

Vallbona l’últim dia de febrer que durà dos hores i mija absolutament genials en quinzes 

màgics, el 60x55 final deixava empatats a punts als dos trios; queden poques partides que 

prometen fer-nos tocar la felicitat en els dits, ¡llàstima que sigam un grapat de triats els que 

ho gogem! Serà decisiva la partida del dumenge 6-3 en el trinquet “Rovellet” de Dénia entre 

els trios que encapçalen Giner de Murla i Marc de Montserrat. 

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

d’Escritors en Llengua Valenciana 



Hospital de la Caritat i de Pelegrins de Dénia 
 

El Marquesat de Dénia com en unes atres 

comarques, contaven en diferents hospitals de 

caràcter benèfic. 

 

Dins de tots destacava per la seua condició de 

cap de districte, l'Hospital de la Caritat i de 

Pelegrins de Dénia. Eren institucions 

benèfiques, que tradicionalment eren 

nomenades Hospitals-Asils i es llimitaven a 

actuar com a refugis, per als pobres de 

solemnitat i malalts viandants. 

 

Encara que sense tindre totes les condicions que s'exigia als hospitals, l'Hospital de la Caritat 

de Dénia arreplegava a molts malalts pobres que eren cuidats per les Germanes de la Caritat 

Mercedaries i visitats per un mege i un practicant, en una consulta mèdic-quirúrgica gratuïta. 

 

Hi ha documentació que demostra que a principis del sigle XVIII, ya existia est hospital en 

Dénia. En les actes de l'ajuntament del sigle XV, se cita un hospital al costat de l'ermita de 

Sant Roc, ya desapareguda. Dit hospital se sostenia en donacions particulars, que la major 

part d'elles eren de Na. Josefa Morand Cardona, considerada la fundadora de l'hospital. 

 

Esta deixà en 1842, quatre mil lliures de l'época, i en esta donació l'edifici s'alçà en una 

planta i es va crear un reglament que va ser acordat pel governador. 

 

Roc Chabàs, fon administrador des de 1872 fins a 1887, data en la que es firma un conveni 

en las “Hermanas de Nuestra Señora de las Mercedes”, a partir del qual es varen convertir en 

les encarregades de gestionar i atendre als malalts i pobres de solemnitat. 

 

El conveni estipulava, que podrien ingressar malalts comuns, aixina com ferits i malalts 

contagiosos (en este cas, sempre que es mantinguera una distància adequada entre ells). 

 

També s'obligava a les religioses a atendre a la menuda escola per a pobres, que estava unida 

a l'establiment. 

 

A canvi l'Ajuntament es faria càrrec de les despeses, inclosa la roba i el calcer de les monges, 

ademés d'una gratificació de cent vinticinc pessetes, que es repartirien entre les sis religioses 

de l'institució. 

 

També cal dir que uns atres rics de la població, varen donar les seues propietats per a 

l'atenció dels pobres i dels malalts. 

 

Entre els que hi ha documentats estan, Na Francisca Merle i En Francisco Merle.  

 

Roc Chabàs Associació 

 



Incendi en el convent de les Agustines de Dénia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la matinada del dijous 16 de giner de 1936, va tindre lloc en Dénia l'incendi del convent 

de les Agustines. Solament se salvà el claustre i l'image del Crist de la Santíssima Sanc, 

gràcies a l'intervenció d'un denier, el senyor Baldó. L'incendi va ser degut, segons totes les 

versions, a un fallo en l'instalació elèctrica, no obstant hi ha una série de fets relacionats en el 

context de l'història, que sense descartar l'afirmació oficial fan qüestionar-la. Eren temps 

molt convulsos, puix s'havia proclamat pocs anys abans la II República en Espanya i en la 

flamant Constitució de decembre de 1931, l'artícul 3 ͤ ͬ dia: “El Estado Español no tiene 

religión oficial”. No obstant, fets com la crema de convents, iniciada en Madrit i que es va 

estendre per tot el territori (eixa nit en Alacant varen incendiar el convent dels Capuchins, les 

Escoles Salesianes i la residència del bisbe), fan dubtar de que fora un incendi fortuït.  

 

L'incendi del convent va tindre repercussió en la prensa nacional i es publicà una fotografia 

de les destrosses en l'edifici. Va ser sofocat gràcies a l'intervenció dels veïns de la localitat i 

els bombers de la població d'Oliva. La seua ajuda va tindre un cost de 182,60 pessetes, 

desglossades de la següent manera. A José Baldó Roca i uns atres, gratificació per la seua 

intervenció en els treballs d'extinció de l'incendi: 75 pessetes. Als bombers d'Oliva, 

gratificació per la seua intervenció en l'autocuba en l'incendi: 100 pessetes. A Enrique Suay, 

import de 10 litros de gasolina de l'autocuba: 7,60 pessetes. L'incendi del convent de les 

monges va tindre, a part dels danys materials, pèrdues d'objectes d'un extraordinari valor 

artístic i de relíquies venerades pel veïnat, pero no es va llamentar danys personals. 

 

Pero va ser el sindicaliste José Baldó, que havia estat condenat, el salvador de l'image del 

Crist de la Santíssima Sanc. Era un gest notable i admirable, i es pot vore en ell, que totes les 

idees són possibles, per damunt del rencor polític i social. Solament va haver un imperatiu 

acte d'amor i respecte d'un chicon de la C.N.T. 

Reeditat per l’Asssociació Cultural Roc Chabàs la Marina – Dénia 



La cafeteria San Remo 
 

 La primera notícia que tenim d'est edifici és de 

1894, quan era la sèu de l'Ateneu Cassino 

Obrer, llavors el local tenia una taula de billar i 

en l'estiu es feya ball en un cobert provisional 

que es llevava en l’hivern. Dos anys despuix, 

s'inaugura la cerveseria La Opinión propietat de 

Salvador Pons Armell. Anys més tart, el 16 de 

març de 1911 es va fundar en el mateix local, la 

Sociedad Círculo Recreativo Dianense i a 

principi dels anys 20 el Círculo contava en més 

de quaranta socis, la seua junta directiva estava 

presidida per Carlos Bordehore Romany, 

actuant com a tesorer Jaime París Prat. 

 

Per 1928 serà la sèu de la Unión Patriótica, i en 

1930, figura com a domicili social del Partit 

Socialiste de Dénia. En els primers anys de la 

posguerra, Luis Devesa Alonso instala el Bar 

Imperial. 

 

A finals dels quaranta, el gran èxit de les 

películes mexicanes, varen propiciar el canvi de 

nom pel de La Marimba, com a homenage ad 

esta película i a la seua cançó més destacada. El 

local, dedicat a bar, també tenia salons per al joc de billar i en conjunt era molt més gran que 

en l'actualitat; per una escala es baixava a un semisótano enorme que tenia eixida per darrere 

del carrer Colon.  

 

Allí es feyen durant els anys de la posguerra, balls i festes la nit de Cap d’Any, memorables. 

Anys més tart, de manera clandestina, mig perseguida i mig consentida per les autoritats, es 

jugava a jocs prohibits en fortes apostes econòmiques que atreen a jugadors de Dénia i d’uns 

atres llocs.  

 

Les esporàdiques visites de la Benemèrita acabaven en la festa i suponien el processament i 

la multa per als jugadors atrapats. Pels anys 1953/1954, Diego Mena Llorca arrenda La 

Marimba, canviant-li el nom pel de Monterrey, nom també vinculat en el cine mexicà, eren 

els anys en que Jorge Negrete, el Trio Calavera i Irma Vila i els seus mariachis feyen furor. 

En l'any 1962, Diego Mena deixa el Monterrey per a passar al Bar Merendero que havia 

instalat en les Rotes i Jaime Vives Masó obri la cafeteria San Remo, dedicada també a 

restaurant continuant en el negoci. A primers dels setanta s'establix en este local, el gelader 

José Verdú Miquel i posteriorment Antonio Miquel Verdú, també dedicat al negoci dels 

gelats, actualment el seu fill Marco Miquel continua dedicat a la geladeria artesana. 

 

Roc Chabàs Associació 

 



Els nostres personages valencians 

 

JOAN BATISTE BASSET I RAMOS 

 

Alboraya, 1654? – Segovia, 1728 

 
Joan Batiste Basset i Ramos, segons la majoria 

de biografs i estudiosos, va naixer en L’Horta 

de Valencia, provablement, com apunten els 

ultims estudis, en Alboraya, en 1654 (encara 

que be podria ser en 1653 o 1655), en el si 

d’una familia d’artesans; concretament era fill 

de Joan Basset, d’ofici fuster, imaginer i 

dorador de retaules, i d’Esperança Ramos. 

 

De jove s’allistà en el terç i cursà estudis 

d’ingenieria militar. En 1683 s’incorporà a 

l’eixercit austriac de l’Archiduc Carles 

d’Austria, mes avant nomenat emperador 

Carles VI. 

 

Formava part de la flota anglo-holandesa que el 

pretenent austriac envià en 1704 a la peninsula 

en la finalitat de preparar la seua presa de 

possessio de la corona espanyola. Els primers 

contactes de la flota foren en terres del sur, 

Ceuta i Gibraltar, pero sera l’arribada a Altea, 

el 10 d’agost de 1705, la que posarà de nou en 

contacte a Basset en la seua terra i en els seus 

compatriotes. El 15 d’agost, el propi Archiduc, a bordo del Britannia, redactava un manifest 

en el que lliurava a Basset el nomenament de General de les Armes del Regne de Valencia. 

Este adquiria la responsabilitat de posar de part de l’Archiduc als valencians i d’organisar un 

eixercit en el regne. No hem d’oblidar que estem ya immersos en la Guerra de Successio, i 

que la corona era disputada pel Delfi de França, Felip d’Anjou. 

 

El seu primer triumfo arriba en la rendicio de Denia el 17 d’agost de 1705, a on desembarcà 

i, assumint la governacio de la vila, començarà a organisar les milicies locals en l’idea de 

conformar un eixercit i dirigir-se al Cap i Casal, lloc a on arribaria en poques semanes. 

 

L’eixercit que conformarà estarà integrat fonamentalment per llauradors, chicotets 

menestrals i inclus per part del baix clero. La promesa feta per a conseguir el seu recolzament 

era la d’abolir les carregues i abusius imposts dels que eren objecte per part de les classes 

dominants, especialment per l’aristocracia. 

 

L’Archiduc arribà a ser proclamat rei en Valencia com a Carles III, i Basset prosegui els seus 

alvanços victoriosos capitanejant l’eixercit maulet front a les tropes borboniques i front als 

botiflers, els partidaris de Felip d’Anjou i l’absolutiste govern centralisador que representava. 

 



Els compromisos de Basset en els llauradors i en els menestrals de lliurar-los d’imposts i 

carregues no foren ben vists ni manco acollits pel propi Carles III, el qual arribà a 

empresonar-lo, lo qual provocà l’indignacio popular i la desafeccio en la causa de 

l’Archiduc. Despuix de la derrota del 25 d’abril de 1707 en Almansa fon lliberat en l’objectiu 

de que reorganisara lo que quedava de les forces austracistes, arribant a reunir tropes en les 

que afrontarà la defensa de Barcelona, que a la fi caia el 11 de setembre de 1714. 

 

Firmada la capitulacio, i a pesar de les promeses del Duc de Berwick de no 

prendre represalies, Basset fon detingut per les tropes borboniques i conduit a Alacant a on 

fon empresonat -accio que fon excusada indicant que es seguien ordens de Madrit, i 

concretament del Marqués de Lede-. Traslladat a distintes presons, com ara Hondarribia i 

mes tart Segovia, despuix de 11 anys fon lliberat atenent al Tractat de Pau de Viena (7 de 

juny de 1725). El seu estat de salut en abandonar la preso segoviana era molt llamentable i 

nomes trobà la caritat dels jesuïtes que es feren carrec d’ell. Mori en un estat deplorave el 15 

de giner de 1728. Practicament en el llit de mort, el 21 de juny de 1727, li era comunicat que 

l’emperador Carles VI l’havia ascendit a Feldmarschall-Leutnant de l’Eixercit Imperial, grau 

que equivalia al de Tinent General en l’eixercit borbonic. 

 

Juli Moreno i Moreno, mestre i llicenciat en Història 

 

6 d’abril 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” 



D'A ON VENIM I CAP A ON ANEM 

 

Al fer una reflexio sobre la nostra terra i vore la situacio que se troba en temes socials com 

economia, desocupacio, ensenyança etc., hauria d’escomençar per analisar els vint ultims 

anys governats pel PP, uns anys a on han imperat les obres faraoniques, el balafiament i 

tambe la corrupcio. Vejam reunits breument els casos judicials: Cas Gürtel, (els contractes 

otorgats per diferents administracions anaven a parar a diferents responsables politics a titul 

lucratiu), Cas Finançacio Illegal (organisat per la trama “Gúrtel” en diners B i factures falses 

pagades per empresaris per a finançar les campanyes del PP valencià). Contractes Fitur 

(amanys de contractes de l'Expositor de la C. Valenciana en Fitur), Cas Cooperacio 

(desviacio d’alguns millons dels fondos que la Generalitat destinava a la cooperacio en 

països del tercer mon), Cas Brugal en Alacant (delit de soborn, extorsio i trafic d'influencies, 

en l'adjudicacio de contractes publics en varies localitats alacantines), Cas Emarsa 

(irregularitats en la Depuradora de Pinedo), Cas Valmor (compra en situacio de numeros 

roigs de l'empresa creada per a la F1 en Valencia), Cas Avialsa (amanys i irregularitats en el 

concurs per a sofocar focs forestals), Cas Palau (comissions de contractes subscrits per 

empreses patrocinadores de les activitats del Palau), Cas Ivam (la directora admet la 

malversacio i accepta un any de preso), Cas Taula (“mossegades” en la Generalitat, 

Ajuntament i en la Diputacio), Cas Pitufeig (blanquejament de diners per a finançar la 

campanya electoral). 

D'alguns d'estos casos, a modo d'eixemple, emergim els següents deutes: La Copa de 

l'America deixà un forat-deute de 400 millons en 2007, degut a un prestam de 319´6 millons 

de l'ICO en 2005, ya que l'objectiu era generar ingressos en anys posteriors, pero no se 

compliren. El govern de Madrit, es dir, de tots nosatres, assumix un deute que era impagable. 

La visita del Papa en 2006 costà a l'erari public 20´3 millons (Vaersa, RTVV). Estos son 

nomes dos eixemples del gran forat economic, deute, que nos deixaren als valencians. 

En l'aspecte economic veem que Valencia es la pijor finançada de l'Estat, en relacio al 

numero d'habitants. Els principals bancs de Valencia: Banc de Valencia, CAM, i Bancaixa 

han desaparegut, engolits per uns atres bancs. 

El pla de la vivenda en mans de Podem, passats tres anys en el govern de la Generalitat, no 

ha segut capaç d'activar-ho, prou tenen en posar en orde les seues fileres.  
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En sanitat s’ha de reconeixer que s'ha lluitat fort en la vacunacio contra el virus, encara que 

tenen un gran numero de meges i enfermeres en contractes precaris i molts d'ells se veuen 

obligats a emigrar. 

En l'ensenyança encara hem d’afrontar la vergonya de tindre a 3.000 alumnes en barracons, 

que nos deixà l'epoca del PP, la mitat d'ells ya han segut transformats en edificis escolars 

normals, pero ¿fins a quan els atres restants? 

La RTVV resucitada, la veuen nomes un numero infim de valencians. Compromis i el PSOE, 

miren mes cap a Catalunya, que cap a on han segut votats, servixca d'eixemple l'imposicio de 

l'Academia de la Llengua en normes del catala. En tota la meua vida, i ya son molts anys, no 

he vist a cap valencià dir que parla catala. 

En l'aspecte agricola la situacio es pijor, en lloc de lluitar en Europa pels productes de l'horta 

valenciana, un empori de riquea, s'acoquinen i deixen el pas a les importacions agricoles 

d'Africa i Sudamerica. 

En l'aspecte local tenim les interminables obres de la Plaça de la Reina, l'aparcament del 

mercat de Colón, l'etern Pla del Cabanyal, la llinia 10 del metro (estacio del Nort-Cabanyal) 

que porta ya anys sense acabar, i ya no digam res del nou estadi del Valencia, que sembla 

una recialla dels romans, aixina estan ara i lo que els espera. 

I ara ve l'apartat mes dramatic, doloros i vergonyant: la desocupacio. Seguix sent un drama 

que el tripartit PSOE, Copromis i Podem se veuen incompetents per a resoldre. D'esta 

manera hem aplegat a que hi ha 674.289 valencians en pobrea severa i exclusio social, i 

152.292 apleguen en lo just a final de mes. 

Davant de l’impotencia i desidia dels partits tradicionals (PSOE, PP, Compromis, Podem, 

etc.) s'impon crear un partit Nacionaliste valencià, que defenga els interessos de la societat 

valenciana, no les disputes pel sillo, aixo si, ben pagat. Una possible solucio d’aço seria el 

proyecte cridat “L’encontre” format per l'unio de varis partits de les diverses ciutats de 

Valencia, Alacant i Castello.  

No es res nou en l’estat, ya existix en exit en les seues respectives zones el PNV i el bloc 

gallec. Val la pena intentar-ho per a que no tingam que soportar la vergonya i humiliacio de 

ser els pijor finançats de l'Estat. 

El Regne de Valencia ha de tornar a ser el territori prosper i dinamic que ha segut en unes 

atres epoques de la nostra historia, a on hi havia treball per a tots, inclus per a persones 

vingudes d'unes atres zones. 
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Reeditat per l’Asssociació Cultural Roc Chabàs la Marina – Dénia 



La clínica del Dr. Vicente Hernández 

A mitat dels anys cinquanta, Vicente Hernández, un mege 

jove de Villena, es va establir en Dénia despuix de contraure 

matrimoni en Elena Soler, naixcuda en Ondara. 

De l'atenció a les dònes embarassades i la posterior ajuda en 

el part era costum que s’ocuparen les comares, puix tindre un 

fill en l'ajuda d'un mege era un lux per a les dònes de Dénia i 

d’uns atres llocs. 

Vicente Hernández va instalar la seua clínica de maternitat, 

en un primer moment, en una antiga i gran casa del carrer 

Major, passant despuix a l'edifici de la Glorieta on estaria la 

seua clínica per a sempre. 

Allí passava consulta en la planta baixa, en la primera planta 

tenia la clínica i, el domicili familiar en la segona. Dels 

assunts administratius s’encarregava la seua dòna, Elena. 

La clínica tenia 13 habitacions, el paritori i un quirófan a on el Dr. Hernández realisava 

menudes intervencions quirúrgiques. 

Tenia acorts en uns atres meges per a contar en la seua colaboració, que eren, el pediatra Juan 

Serrano, el mege i analiste Antonio Cornejo, Pablo Tello i García Obregón. La comare 

sempre va ser Nieves Sagelles junt en Joaquín Quintana i les enfermeres que repartien les 

seues faenes. La cuinera era Pepa Fornés, que utilisava la cuina de la casa familiar del doctor. 

Més tart passaria als segurs mèdics Akra, incorporant també l’assistència de traumatologia. 

Roc Chabàs Associaciò 

 

Anita Tent 

                                                                                                                                  

El 28 d’abril de 1935, en el concurs de bellea la 

Señorita Provincia, va guanyar Miss Dénia 

1934, la senyoreta Anita Tent (la 

tercera assentada per l’esquerra) en la foto feta 

en Alacant en el saló d’Espanya. 

 

Roc Chabàs Associació 

 



Anar a Orà (Argèlia) 
 

Durant un temps, des de 

l'any 1952 fins a finals de 

1955, alguns deniers varen 

tornar a recuperar la ruta 

d'Orà per a completar els 

seus jornals de misèria, que 

la llarga dictadura franquista 

va impondre a la societat 

espanyola. 

 

No fa falta anar molt llunt 

per a averiguar les causes de 

la tornada a l'emigració 

temporal. El recort dels 

emigrants d'abans de la 

guerra civil, estava present en famílies que tenien la necessitat de millorar la seua situació 

econòmica. 

 

La guerra civil feya anys que havia finalisat i la segona Guerra Mundial havia acabat en 

l'any 1945 en la derrota dels amics del general Franco. El principi de la década dels 50 va 

supondre l'inici de l'obertura internacional acovil de la guerra freda, que havia convertit a 

un dictador en el sentinela d'Occident garant de la retaguàrdia de la civilisació en Europa, 

amenaçada pel perill roig. 

 

Guiats pels I.O.A., l'estat espanyol és reconegut en Europa i el món, la qual cosa permet 

una obertura llimitada de les seues fronteres als desplaçaments de la població. De fet, ya a 

finals dels 40 es va reobrir el port d'Alacant al trànsit de passagers, en destí a Orà, sempre 

molt controlat per la policia, d’aquella ciutat. 

 

El recort dels jornals pagats, aixina com les noves possibilitats internacionals, actua com un 

motor en la decisió dels antics manecheus locals de recuperar la ret de contactes 

preexistents en la zona d'Orà. De fet, aquells contactes possiblement, no s'havien trencat 

mai del tot, puix els llaços familiars eren reals. 

 

Tampoc es pot oblidar la qualificació professional que els podadors de la Marina Alta, 

tenien en l’Oranesat. Un atre factor decisiu, és que els propietaris de les firmes i els 

encarregats s'entenien millor en els europeus que en els indígenes, en bona mida per les 

seues concepcions colonialistes plenes de racisme. 

 

La llengua, l'afinitat cultural i per qué no, un supost color de pell semblat, favorien esta 

preferència fins a l'inici de l'independència d'Argèlia que impossibilità qualsevol tornada 

posterior. 
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Manuela Solis Claràs  

L’historia universal està plena de dones extraordinaries que destacaren 

en molts diversos camps i marcaren una diferencia en l’evolucio cultural 

i cientifica del seu temps; pero, en molts casos, han passat 

desapercebudes, ignorades en els llibres d’historia i desconegudes per la 

gent. Si mirem arrere en la llarga historia del Regne de Valencia 

trobarém a moltes d’estes dones brillants que trencaren les barreres de la 

seua epoca. De les diverses dones valencianes de les que es parlà en la 

conferencia “Dones Valencianes en l’Historia” de l’Institut d’Estudis 

Valencians en 2019 en motiu del Dia de la Dona, Una de les millors 

documentades fon la mege Manuela Solís Claràs, coneguda per ser la 

primera dona en obtindre la llicenciatura de medicina en l’Universitat de 

Valencia. 

Manuela naixque en una familia culta. Son pare, Prudencio Solís Miguel, 

professor-catedratic, estigue involucrat en la demanda de reformes 

educatives i participà en diversos congressos de pedagogía; sa mare, 

Manuela de Claràs Lopez, dedicada a les labors de la llar. El matrimoni s’establi en Valencia a mitant del 

segle XIX, ciutat en la que naixqueren els seus fills: Leon, Manuela, Ramona, Concepción, Prudencio i 

Elisa. En 1861 naixque Manuela, en el carrer Juristes, 2. El seu germa Leon, tambe mege, aplegà a ser 

professor de medicina en l’universitat.  

A pesar del clima d’hostilitat generalisat cap a l’educacio femenina, Manuela Solís pogue cursar els estudis 

de Bachillerat, que finalisà en 1882 en extraordinaries calificacions. Eixe mateix any ingressà en la Facultat 

de Medicina de l’Universitat de Valencia, sent una de les pioneres en cursar estudis superiors (des de 1874 

fins a 1889 nomes 7 dones conseguiren accedir), obtenint el titul de Llicenciada en Medicina i Cirugía en 

1889 en notes excelents en totes les assignatures.  

Es traslladà a Madrit a on ingressà en el Instituto Rubio del Hospital 

Universitario de la Princesa, centre a on s’estudiaven i aplicaven els 

ultims alvanços en cirugía. En 1891 s’instala en Paris per a millorar en la 

seua especialisacio, la ginecologia, entrant en la Clinica de Parts de la 

Facultat de Medicina de Paris, a on treballà en alguns dels obstetres mes 

revolucionaris i destacats del moment, com ho foren els doctors Tarnier, 

Varnier, Pinard i Pozzi, inventors de practiques i instruments pioners en 

el camp de la ginecología, que Manuela aplicaria en les seues practiques 

quan, uns anys mes tart, torna a Valencia, a on treballà com a ginecologa 

en l’acolliment i reconeiximent de la societat valenciana. No obstant, ha 

de traslladar-se novament a Madrit pel seu matrimoni, passant una etapa 

dificil, ya que eixa societat no veïa en bons ulls a una dona en autoritat 

de mege especialisada, i molt manco, que una dona casada treballara. 

Encara aixina, Manuela continuà treballant tant en cliniques privades 

com en institucions benefiques i atres centres com els asils Cuna de 

Jesús, Real Hermandad de Esperanza i Real Policlinica del Socorro. 



 El seu treball en dones fadrines que s’havien quedat en estat dirigi parcialment els seus treballs cap a l’ajuda 

a dones en manco recursos i problemes socials.  

En 1905 defen la seua tesis doctoral “El cordo umbilical”, obtenint el doctorat en calificacions d’excelencia. 

Gracies a la seua labor cientifica i social finalment obte el reconeiximent social i academic, sent elegida 

membre de la Societat Espanyola de Ginecología en 1906, i inclus protagonisant articuls de prensa que 

destaquen la seua figura pionera en Espanya com a la primera dona en anar a Paris per a dedicar-se a la 

ciencia, que despertava l’interes dels gran Mestres per la seua inteligencia; de fet, en 1907, Santiago Ramón 

i Cajal, que havia segut mestre seu, prologa el llibre de Manuela Higiene del embarazo y de la primera 

infancia, en el qual vol instruir a les mares sobre com cuidar de la seua salut durant l’embaràs i post-part, 

aixina com dels chiquets durant els seus primers mesos de vida. Este llibre fon fonamental en l’epoca de 

consolidacio de les idees higienistes i, especialment, de l’expansio de l’educacio a capes socials mes baixes 

que no tenien coneiximents basics, aixina com de l’incorporacio de les dones a l’educacio i el treball seguint 

les noves idees de la modernitat. 

Manuela Solis Claràs faltà en Valencia pocs anys despuix de la publicacio del seu llibre, en 1910, havent 

contribuit a lo llarc de la seua vida a la millora de la salut i l’higiene de les dones, pero tambe de la seua 

posicio social i laboral. En el seu treball no nomes va assistir medicament a les dones, sino que, gracies a la 

seua trayectoria, contribui a l’alvanç cap a una societat mes igualitaria. Inclus l’any de la seua mort fon 

significatiu ya que marcà el dret i igualtat d’acces a tots els graus d’educacio per a dones i homens.  

Actualment varies iniciatives volen recordar la figura de Manuela Solis Claràs: des de 2016 dona nom al que 

fora l’Hospital Militar de Quart-Mislata i un any mes tart un carrer del barri de la Font de Sant Lluis en 

Valencia Ciutat rebe el seu nom; ademes, el Premi de Creacio de l’Institut d’Estudis Valencians que es 

convoca anualment des de 2019 rep tambe el nom de Manuela Solís Claràs en homenage a esta dona pionera 

valenciana.  

Tots els dies 9. Març de 2022 

Sandra Ombuena i Benlloch. Historiadora 

Membre de la Seccio d’Historia i Etnologia de l’Institut d’Estudis Valencians 

  

 

Premi INEV 2020 de creacio Manuela Solis i Claràs. 

Qui li anava a dir a Delia que l'obstinacio del seu marit 

Alfeu conseguiria fer-la viajar a l'atra punta del mon. Es 

boqueta nit, als peus del Bowles l'unic amagatall per a fer 

front al fret es una menuda tenda iglu. Mentres, fora tot es 

neu, per totes bandes. 

Arrere queden dies mes calorosos, vesprades passejant per 

Valencia o regirant per la polsosa andana de Lo Rat Penat. 

Es alli a on els esperava el desti amagat dins d'uns caixons 

oblidats que duen el nom de Jacint Labaila. 

Alguna vegada pots haver pensat qué faries si descobrires 

una pista entre la correspondencia mantinguda per dos 

grans lletrats a finals del sigle XX. Pero d'ahi a ficar-lo en 

practica hi ha un mon. I varies civilisacions, ¡creu-me! 

 

 

 

 



VALENCIANES PIONERES EN L’UNIVERSITAT 
L'acces de les dones als estudis superiors no ha segut un 

cami facil. Esta afirmacio vista des de hui en día pot pareixer 

irreal, pero es molt certa. En Europa fon en epoca tan tardana com 

en els anys setanta i huitanta del sigle XIX, inicialment en França 

i Anglaterra.  

En Espanya l'acces de les dones a l’universitat es va produir 

en la Llei d'Instruccio Publica de 1857, coneguda com a Llei 

Moyano, que du el nom del ministre de Foment d’aquell moment. 

Esta llei permetia la formacio de mestres en les escoles 

normals(magisteri) i estudis universitaris de ciencies per a les 

dones. Pero no eliminava tots els impediments, perque obligava a 

les dones a demanar una autorisacio previa de les autoritats 

academiques per a poder accedir als estudis. Esta obligacio no 

existía per als varons. Finalment una Real Orde del rei Alfons 

XIII, de 8 de març de 1910, permetia l'acces de les dones a les 

universitats espanyoles sense restriccions, eliminant eixe requisit. 

La majoria elegien Medicina, Farmacia o Filosofia i Lletres, per 

considerar-se estudis mes “adequats” per a una dona. 

Les tres primeres universitaries valencianes foren Concepción Aleixandre, Manuela Solís i Mª Dolores 

Martínez. 

Concepción Aleixandre Ballester, naixcuda en Valencia (1862), primer obtingué el grau de Mestra 

d’ensenyança elemental, encara que mai eixerceria magisteri. En acabant es llicencià en Medicina en 1889. 

Es va especialisar en Ginecologia. En 1891 la Sociedad Ginecológica Española li negà l’entrada per ser 

dona. Afortunadament fon admesa mes tart i en l’any 1904 va pronunciar el discurs de la sessio inaugural del 

curs en dita societat. Es doctorà en l’Universitat de Madrid i tambe formà part del Instituto Médico 

Valenciano en 1895. 

Manuela Solís Claràs, naixcuda en Valencia (1862) tambe es llicencià en medicina en 1889. Amplià 

estudis en Madrid i Paris. En la capital francesa deprengue dels millors especialistes europeus en 

ginecologia. Es doctorà en la tesis El cordo umbilical i publicà el llibre “Higiene del embarazo y de la 

primera infancia”, prologat pel mateix Santiago Ramón y Cajal. 

Mª Dolores Martínez Rodríguez, naixcuda en Granja de 

Rocamora, fon la primera dona llicenciada en Farmacia en España. El 

Colege de Farmaceutics d'Alacant va consultar en els ministres de 

Foment i de Governacio si autorisaven la seua inscripcio. Aixina va ser, 

i obri una farmacia en Almoradi. 

Estes pioneres van haver de lluitar contra algunes mentalitats 

immovilistes de l’epoca. Anem a vore alguns eixemples. 

En 1875 la revista "El Siglo Médico" considerava que una dona 

no podia eixercir la medicina: 

Nos limitaremos (…) a repetir que la mujer no puede tener la 

seria pretensión de seguir la carrera médica sino con la 

condición de dejar de ser mujer; por las leyes fisiológicas, la 

mujer médico es un ser dudoso, hermafrodita o sin sexo y en todo 

caso un monstruo. 



Esta opinio no es pot justificar, llogicament, de ninguna manera. De fet, probablement no era general, 

la majoria de professors universitaris no van posar majors inconvenients a l’assistencia d’alumnes femenines 

a les seues classes. 

Per atra part, en Europa el panorama no era molt diferent. El dr. Manuel Candela, catedratic de Clinica 

d’Obstetricia, de la Facultat de Medicina de Valencia, en la lliço inaugural del curs academic 1883-1884, va 

dir: 

Pero, ¿Qué extraño, señores, que en los tiempos primitivos, que en los primeros siglos de nuestra 

era, que en su Edad Media sufrieron la obstetricia y su clínica, tanto ostracismo y menosprecio, 

cuando no hace mucho, en pleno siglo XIX, el Colegio de Médicos de Londres, declaraba en un 

documento público que el arte de los partos era indigno de ocupar la atención de un hombre bien 

educado, y que para presentarse como candidato a las plazas de examinador y miembro del 

Consejo, era necesario asegurar antes bajo palabra de honor, delante de su Real Colegio, que 

durante cinco años por lo menos no había prestado sus auxilios a ninguna parturiente? 

En una conferencia del curs 

1903, quan un mege disertava 

sobre la situacio de l’higiene social 

en aquell moment, parlà del 

desconeiximent general de les 

mares, que mantenien costums i 

creences populars, no basades en 

evidencies i que a voltes no eren 

convenients per a la salut desls 

chiquets de bolquers.  

S’expressà d’una manera 

molt severa: “es necessari 

combatre l’ignorancia de les 

mares, que son les assessines dels 

seus fills, casi sempre per 

imprudencia temeraria i per 

ignorancia".  

Si comparem este punt de vista en el que manifestà la tambe tocóloga, Concepción Aleixandre, que 

tambe manifestà, en 1905, la necessitat de millorar l’higiene social, pero mostra un punt de vista molt mes 

empatic en les dones, posant en de relleu la necessitat d’educar i preparar a les futures mares per a millora la 

seua salut i la dels seus fills: “¡Pobre dona, que ni per a lo unic que te concediren aptitut es dignaren instruir-

te!”.  

Tant u com l’atra, insistixen en l’importancia, que des de l’administracio s’hauria de procurar aliment 

per a la mare i el chiquet recent naixcut, en cas de necessitat. Queda clar que el cami de les persones 

pioneres sol ser difícil. 

 

Ferran Ribes Blasco 

Institut d’Estudis Valencians 
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