
 
 

 
PREU: Sempre gratuït                                        DÉNIA                                         Maig 2022 -  Número 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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.  

 

Dénia, el seu Castell, el duc de Lerma i Lope 

 
 

Les excavacions arqueològiques han descobert en Dénia residus de cultures remotes, 

des dels ibers fins als romans, els musulmans i els cristians. Tots ells varen deixar les 

seues empremtes en estes belles terres. 

 

La ciutat va nàixer als peus del Mongó, a on s'han trobat els jaciments més antics, 

vestigis de l'época ibèrica corresponents als sigles V al I a. de C. 

 

En el sigle I d. de C. va ser un municipium romà que en el sigle següent va trobar el seu 

màxim esplendor. Fins al sigle VI va ser Dianium, ciutat romana que va cobrar molta 

rellevància estratègica i comercial per la seua situació, puix es va convertir en el centre 

de distribució dels productes que aplegaven ací des del nort d'Àfrica i des d'Itàlia cap al 

restant de la Península. 

 

Entre els sigles VI i VIII, en l'época visigoda, va formar part d'Hispània, de la que va 

ser població notable, fins al punt de que en el sigle VII es va establir una sèu episcopal 

que depenia de l’arquebisbat de Toledo. 



Quan va aplegar l'época de domini musulmà es va convertir en la Daniya islàmica, que una 

volta més va ser un port d'importància que impulsà un gran desenroll urbà. 

 

Lo cert és que esta situació privilegiada va dur a Dénia a ser un lloc d'importància en totes les 

époques. A mitan del sigle X va ser el lloc elegit per a la construcció d'una de les darassanes 

de l'armada califal. En eixa época se situa l'orige del Castell, construcció situada en un tossal 

que en el temps es convertiria en emblema de la localitat. 

 

A lo llarc dels sigles va ser ampliat i moltes de les construccions corresponen a époques 

posteriors. L'entrada hui en dia té lloc baix un bell arc d'época almohade. Era una de les 

entrades a l’albacar. 

 

El castell estava dividit en dos recints, en la part més alta l’alcassaba o palau àrap i en la zona 

inferior el mencionat albacar, a on el ganado pasturava i es guardava. Al sur va créixer la 

Medina. 

 

La conquista cristiana va tindre lloc en 1244, en temps del rei Jaume I el Conquistador. 

Posteriorment, en 1304, ya en temps de Jaume II en l’albacar es va instalar la Vila de Dénia, 

de la que es conserven vestigis de vivendes, medievals que sempre em pareixen emocionants. 

 

En l'antiga alcassaba, actual Esplanada del Governador, en eixe mateix sigle XIV es va 

construir el Palau Vell del que també es conserven recialles, aixina com cinc torres 

semicirculars d'eixa época. 

 

Del sigle XV es conserven diverses construccions, entre elles, en la part alta del tossal, un 

gran aljup. Junt a l'entrada contemplem la Torre Roja, nomenada aixina per estar construïda 

en pedra gres local de color roig. 

 

També del XV és la Torre del Consell a on es reunia el consell de la vila. Joan de Trastamara 

va traspassar el comtat de Dénia a la família castellana Sandoval i Rojas. Diego Sandoval i 

Rojas va ser el primer marqués de Dénia. En el temps, com vorem, el poderós Francesc de 

Sandoval i Rojas, duc de Lerma i privat de Felip III, seria el V marqués de Dénia. 

 

Una de les joyes del recint és el Portal del Baluart, o bastió defensiu que comunicava 

l’albacar en l’alcassaba islàmica, en tres maravellosos arcs de diferents époques. El més antic 

és l'arc àrap de ferradura. 

 

A finals del sigle XVI, i inicis del XVII el duc de Lerma va construir sobre l'antic Palau Vell 

el seu palau renaixentiste del que es conserva l'escala imperial i les estàncies que hui acullen 

el Museu Arqueològic. 

 

Ací, front a la frontera principal, en 1659 es va erigir el pedestal i l’estàtua del V marqués de 

Dénia, image que va dibuixar Aleixandre Laborde de la que es conserva un valiós gravat. 

 

Hui tots els visitants poden contemplar la vista que llavors solament podien vore Lerma i els 

seus invitats, entre ells el rei. 

 

En el palau s'aprecien també paviments de vores rodades pertanyents a un gran pati. 



 

En el sigle XIX el castell va passar a mans privades i l'antiga Vila Vella es va dedicar al 

cultiu de la vinya i producció de la pansa; encara es conserven els terrats o bancals. En el 

sigle XX va tornar a tindre us públic. De regrés a la ciutat, contemplem les muralles que 

rodegen el castell i l'antiga medina. 

 

Felip III, a l'any següent de ser coronat rei, -el 8 de febrer de 1599- va viajar a Dénia junt en 

la seua germana l'infanta Isabel Clara Eugenia, sobirana dels Països Baixos, camí de 

Valéncia, a on els esperaven les respectives bodes en Margarita d'Àustria i l'Archiduc Albert. 

 

En el centre històric, una làpida colocada en 1962, IV centenari del naiximent de Lope de 

Vega, nos conta que “en la primavera de l'any 1599 va estar en Dénia el Fénix dels Ingenis 

Félix Lope de Vega Carpio prenent part en les festes que es varen celebrar en esta ciutat en 

motiu de les bodes reals de Felip III i de la seua germana l'infanta Isabel Clara Eugenia”. 

Lope, que per llavors era Secretari del marqués de Sarria, va escriure la seua obra Fiestas de 

Denia al Rey Catholico Felipo III que es conserva en la BNE. 

 

Recordem que uns anys abans trobem a Lope en Alba de Tormes, al servici del V duc d'Alba, 

don Antonio Álvarez de Toledo, net del Gran Duc com a Secretari o potser gentilhome. Lope 

va deure ser acompanyant del Duc en calitat de poeta i animador lliterari en les moltes 

festes que en el palau varen tindre lloc. I aixina degué ocórrer en Dénia en 1599. 

 

En tota esta història com ya hem apuntat juga un paper important el duc de Lerma, V 

marqués de Dénia, don Francesc de Sandoval i Rojas. Rubens el va pintar en 1603. 

 

El 25 de giner de 1604 el V marqués de Dénia en el recolzament del rei va fundar el Convent 

de les Monges Agustines Descalces de clausura que va ser inaugurat en presència del propi 

Felip III, despuix de l'arribada de sis monges procedents d'Alcoy. 

 

És en la portada de la seua iglésia, dedicada a nostra Senyora de Loreto, a on es troba la 

mencionada làpida. 

 

Tot açò va ocórrer ans que, recordem, el duc de Lerma fundara en Madrit dos convents, el 

Convent de Trinitaris descalços de l'Encarnació el 7 d'abril de 1606, aixina consta en el Pla 

de Texeira. I en 1609 el Convent de Pares Capuchins de Sant Antoni. La vila de Dénia va 

obtindre el títul de ciutat, privilegi que va ser donat en Madrit el 4 d'abril de 1612. 

 

El mateix Pedro Texeira va dibuixar en el seu preciós atles La descripción de España i de las 

costas y puertos de sus reinos (1634) la població de Dénia. 

 

Les antigues embarcacions del sigle XVII han segut substituïdes per unes atres modernes i 

luxoses pero el castell seguix en el seu lloc, vigilant i contant la seua història. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 

 



Principis de l'any 1970 

 
 

Podem contemplar el billet del ferrocarril que va tindre el privilegi de ser “l’últim” expedit 

en la taquilla de l'Estació de Valéncia i per a l'últim tren que hauria de circular des de 

Carcaixent a Dénia, el dia 11 de juliol de l'any 1969.  

Era l'últim billet que havia d'intervindre en ruta el que redacta estes llínees. Data trista per a 

Dénia casi 100 anys d'existència en F.C. 

El motor del tren era Billard, el nº 2129 i el remolc és el nº 5112. 

El motoriste: Pascual Aguilar. 

Ambulant de Correus sr. Romero. 

En la foto dona la casualitat de ser el tren en la mateixa composició i en 

data 1 de maig de l'any 1972. 

En el centre, el motoriste sr. Fuensanta que va morir en el tràgic accident 

ferroviari entre La Vilajoyosa i Campello. 

En esta foto el sr. Fuensanta firma les consignes a tindre en conte en els 

trayectes a recórrer a petició reglamentària del que escriu estes llínees, al 

seu costat Martín Alonso vigilant de V.Y.O. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 

 



 

El Mongó de Dénia i el turisme 

 

 
 

El bell Mongó, s'alça indòmit junt a la mar. El Mediterràneu, en la zona de Dénia, se pareix 

algunes voltes a la costa del Cantàbric, és indòmit i brau, digne de ser pintat. 

 

Pero el nostre Mediterràneu normalment és dolç, en una transparència que atordix i un blau 

primorós. És plàcit, manso i delicat i en les plages de Dénia entra de puntetes, a poc a poc. 

 

És solament un mar ombrívol i sòrdit uns quants dies a l'any, com si nos volguera demostrar 

als deniers que també té el seu geni i els seus temporals. 
 

El Mongó és únic, i mai es deixa dominar per les diferents civilisacions, ni grecs, ni àraps, ni 

romans varen conseguir domar-lo, perque és un mont en pedres i abismes i un cim que 

semblava dir; a vore si algú ossa posar-me una carretera, un pal de llum elèctric o qualsevol 

atra cosa. 

 

Pero un dia de 1958 va aplegar a estes costes don Emilio Bonora Andreu i es deixà captivar 

per est indomable mont, i en una paciència infinita va traçar carreteres de vèrtic sobre les 

seues ales, va aplegar la llum i va aplegar l'aigua, en l'inestimable ajuda del senyor Garrigues 

i ya en estos tres elements lo demés va vindre sobre rodes: cases, jardins, terrats i es va 

convertir en un paraís. 

 

Pero el seu cim seguix indomable, ningú s'atrevix en ell, solament els més atrevits el visiten 

per a gojar d'unes vistes idíliques i immenses, tot un goig per a la vista. 

 

Roc Chabàs Associació 



Roc Chabàs, la passió pels archius 
 

El sacerdot i historiador Roc Chabàs (Dénia, 1844 - 1912) 

  

 
 

 

L'historiador de la Renaixença valenciana. Aixina el va nomenar el bibliòfil Manuel Bas en 

la biografia que li va dedicar en 1995, en ocasió del 150 aniversari del seu naiximent. Potser 

siga una calificació excessiva, ya que l'influència del romanticisme lliberal d'un autor 

anterior, Vicente Boix (1813-1880), possiblement va tindre un efecte més directe sobre les 

primeres generacions de la Renaixença que es varen interessar plenament pel passat històric 

valencià durant la segona mitat del sigle XIX. En qualsevol cas, lo cert és que Roc Chabàs va 

ocupar un paper primordial dins dels inicis de l'historiografia valenciana moderna i volem 

recordar la seua figura aprofitant l'ocasió que fa ara 110 anys que va morir, puix va faltar el 

20 d'abril de 1912. Aixina ho commemorarà la ciutat a on va nàixer, Dénia, a on hi ha una 

placa en la seua casa natal. 

 

La verdadera importància de Roc Chabás, com va destacar Mateu Rodrigo en estudiar la seua 

faceta com a medievaliste, radica en el fet de que va ser el primer autor que va aplicar 

rigorosament el método positiviste a l'estudi de l'història valenciana. En ell va escomençar en 

Valéncia l'investigació moderna en els archius i l'anàlisis crític de la tradició anterior per mig 

de l'examen directe de les fonts. És dir, que a partir d'ell l'historiografia valenciana va 

escomençar a convertir-se en una ciència en la que totes les afirmacions realisades anaven 

acompanyades del seu corresponent soport documental. Eixa obsessió va ser la que el va 

acompanyar durant tota la seua carrera en uns moments en que els archius valencians 

quedaven en silenci, davant l'escassa activitat de l'historiografia local. I en va ser més 

conscient, quant més va estudiar i més va investigar. Sabia que l'exhumació de l'ingent 

cantitat de senyes conservades en els archius era una condició sine qua non per a l'alvanç de 

l'història valenciana: depositats estan en informes, past de les rates, a montó de documents de 

la venerable Antiguetat. 

 



El seu primer estudi, només, va atendre a un únic archiu, el de Dénia, les informacions del 

qual va combinar en obres anteriors i informacions arqueològiques per a compondre la seua 

Història de Dénia (labor que l’ocupa des de 1874 fins a 1876). Eixercia llavors, als 30 anys, 

com a rector d'una parròquia d’esta ciutat i la monografia li va valdre per a ser admés com a 

acadèmic corresponent de la Real Academia de la Historia. A partir de 1880 va continuar en 

els temes locals, publicant la Historia del venerable fray Pedro Esteve (1582-1658), a on 

reunia la vida i molts dels escrits d'un popular franciscà denier del sigle XVII. I uns anys més 

tart, en 1886, va començar la tasca que li donaria renom i en la qual va publicar una bona part 

dels seus estudis i dels centenars de documents que va transcriure paleogràficament: la 

revista El Archivo, que ell mateixa dirigia i sufragava. En ella, ademés, colaboraren molts 

atres historiadors i filòlecs valencians, espanyols i europeus, aplegant a ser considerada la 

millor revista de ciències històriques de l'Espanya de l'época. Chabàs, per eixemple, va 

publicar sobre temes tan diversos com Los mozárabes valencianos, els orígens de la ciutat de 

Gandia, el primer senyor nobiliari de Dénia, la conquista cristiana d'Alzira, els pactes entre 

al-Azraq i Jaume I, o l'amant d'est últim, Teresa Gil de Vidaure (actualment es poden 

consultar els índexs preparats en 1978 per Carmen Barceló). 

 

 El Archivo es va publicar durant sèt anys, fins a 1893, perque, 

entre unes atres coses, els nous càrrecs eclesiàstics que va 

ocupar Chabàs el varen obligar a deixar-ho estar. En efecte, en 

1891 va ser nomenat canonge de la catedral de Valéncia i una 

miqueta més tart archiver capitular, de manera que a partir de 

llavors la sistematisació de l'enorme fondo archivístic de la sèu 

valentina va ocupar els seus esforços prioritaris. Lo que no restà 

per a que continuara publicant uns atres treballs, com l'edició 

del manuscrit Antigüedades de Valencia (1895) de José 

Teixidor, que havia permaneixcut inèdit des de 1767, un 

opúscul sobre Arnau de Vilanova (1899), una interpretació 

sobre l'iconografia de la porta romànica de la catedral de 

Valéncia (1899), un eixemplar estudi sobre la Génesis del 

derecho foral de Valencia (1902) o les primeres edicions 

modernes de La brama dels llauradors de l’horta de Valéncia 

de Jaume Gassull (1901) i l'Espill de Jaume Roig (1905). Finalment, ademés, va ocupar els 

últims anys de la seua vida en la confecció del Episcopologio valentino, un vast estudi sobre 

l'història del cristianisme en la diòcesis de Valéncia, del que només va poder publicar el 

primer volum (1909), des del sigle I al XIII. 

 

El llegat de Roc Chabàs, passat pel tamís dels 110 anys de corrents historiogràfiques que nos 

separen d'ell, està molt vigent. La passió pels archius, per les informacions inèdites que 

poden contindre els documents originals, és encara una de les bases de l'història ben feta. 

 

Sabem que açò no és tot. És necessària la formulació prèvia de qüestions rellevants i 

l'interpretació global de les senyes reunides, pero l'anàlisis crític d'un corpus documental 

consistent seguix constituint un dels fonaments principals de l'història com a ciència. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 



MÉS BOSCS 

 

Escric la següent reflexió, que crec nos 

deuríem fer tots i cada u dels ciutadans, 

que nos apreciem com a persones cabals.  

L'aigua és, ha segut i serà el recurs de 

tota civilisació per lo que no és possible 

la vida en el nostre planeta ni en cap 

atre. Hui s'estan consumint en països 

desenrollats, per persona i día, de l'orde 

de 250 litros d'aigua. L'agricultura 

necessita importants cantitats d'aigua, 

per eixemple, 4.500 m3 d'aigua per a la 

producció d'una tonellada d'arròs, i casi 

10.000 mᵌ per a la producció d'una de cotó. 

La sequia i les inundacions que estem patint són una doble plaga que nos afecta a tots moral i 

econòmicament, el control dels recursos hídrics és una de les tasques més importants que 

deuria tindre en conte la nostra administració, ya que aproximadament l'aigua per a l'us 

directe del planeta és del 1 % que cal repartir entre totes les persones, animals, indústries, i 

agricultura inclosos els boscs i plantes, esta part insignificant d'aigua és la que estem 

malgastant sense control. 

¿Qué podem fer? O be anar a buscar-la als pols, o be crear costosíssims aparats 

dessalinisadors, o molt més fàcil intentar captar-la per recursos naturals.  ¿Cóm? Tenint cada 

dia un millor manteniment forestal adequat, ya que és essencial per a la conservació dels 

recursos hídrics, tenint en conte que l'aigua és un patrimoni comú, el valor de la qual deu ser 

reconegut per tots. 

Per lo tant i si nos tenim per persones de be, deuríem  repoblar de colp i repent els nostres 

monts, i per ad això hi ha solucions molt possibles, que al mateix temps ajudaria a paliar en 

part al problema de la desocupació, creant llocs de treball en, brigades de repoblament, de 

manteniment i neteja dels mateixos, aixina com llocs de vigilància, es crearien vivers 

forestals, es tornarien a omplir els aqüífers, es netejaria l’atmòsfera, s'estabilisaria el cicle de 

pluges i molts atres beneficis per a la població i l'indústria. 

Tot açò caldria fer-ho d'un modo urgent, ans que la nostra terra es convertixca en un desert i 

llavors ya serà massa tart, açò nos obliga com a persones responsables cara als nostres fills, 

nets, i descendents generacionals a prendre cartes en l'assunt, per a que mai puguen dir que la 

nostra generació es va comportar d'un modo irresponsable, com uns energúmens i uns 

salvages, i és la nostra administració la que deu prendre les mides oportunes realisant la 

millor i major obra cívica que s'haja pres jamai, en la nostra terra. 

 

Jaime Orts Mascarell 



Els nostres personages valencians 
 

LLUÏS DE SANTANGEL 

¿Valencia, 1435? – 1498? 
 

Lluïs de Santangel naixque en la ciutat de Valencia 

cap a 1435; per ad alguns, fill d’un funcionari de la 

cort de Joan II, per a uns atres, d’un comerciant que 

tambe es nomenaria Lluïs de Santangel, en el 

sobrenom de “el Vell”. Judeus conversos, alguns 

remonten l’orige de la familia a Daroca, a on son yayo, 

el mercader de llana Azarias Ginillo (o Jinillo) hauria 

fundat una comunitat judeua molt prospera pero que, 

per diverses raons, entre unes atres les comercials, 

decidiria traslladar-se a Valencia, ciutat en la que 

s’aveïna el 6 de setembre de 1436. 

 

El pare de Lluïs, a banda de fer prosperar els negocis, 

mantingue excelents relacions en els reis Alfons el 

Magnanim i Joan II. D’este ultim consegui 

l’adjudicacio de l’arrendament dels drets que havien 

de pagar els genovesos residents en Valencia. 

La primera noticia d’un prestam al rei data de 1458. 

Esta disponibilitat economica dels Santangel es basava 

en el seu exit empresarial; de comerciar en llana o 

panys, al negoci maritim, noliejant barcos i traficant pel Mediterraneu en blat i sal, entre 

molts atres negocis. 

Lluïs, que tingue dos germans, Jaume i Galceran, fon l’hereu universal. Per orde de Joan II 

fon recaptador dels interessos reals en Valencia; treballaria puix directament per a la Corona 

des de 1478. El nou rei, Ferran II el Catolic, coneixedor de la labor de Santangel i la seua 

fidelitat a la Corona, li concedix el nomenament d’una de les alcaldies de la Ceca 

Valenciana. En 1481 es nomenat Escrivà de Racio, sent la seua missio principal la financera 

i, especialment, la de prestar diners al monarca, que este li tornaria otorgant-li diferentes 

rendes. 

El nostre personage fon determinant en l’expedicio de Cristofol Colom, a qui es te constancia 

de que conegue en 1486, puix influiria decisoriament en que els Reis Catolics escoltaren, de 

nou, les propostes del mari i acceptaren les seues condicions (Capitulacions de Santa Fe¹). En 

alguns llocs se li atribuix la finançacio de la construccio de les caraveles, la “Santa María” i 

la “Niña”, aixina com l’entrega de desset mil florins d’or, que faria efectius el 17 d’abril de 

1492. 

S’ha escrit molt sobre si este prestam es feu a canvi de l’empenyorament de les joyes de la 

reina Isabel, pero resulta poc creïble puix consta que ya estaven empenyorades a la ciutat de 

Valencia en anterioritat a 1489, en la finalitat de poder sufragar l’empresa de la conquista de 

Baza. 



Lluïs de Santangel contà en l’apreci i el reconeiximent de 

l’Almirant; aixina, fon un dels primers als qui donà conte de 

l’exit del seu viage, fent-lo particip en una carta que inicià en 

les Canaries -segons indica el document, pero que alguns 

estudis localisen en les Illes Terceres (Azores)- el 15 de 

febrer de 1492, i que va concloure en Lisboa el 4 de març del 

mateix any. 

Els membres de la familia Santangel eren coneguts per la 

durea en la que defenien els seus interessos en els negocis, 

aço els feu blanc d’enemistats i d’intrigues, possible motiu de 

les acusacions que dugueren a començar un proces 

inquisitorial contra la mare de Lluïs, Briana, per practiques 

judaisants, el qual conclogue en 1488 en l’absolucio dels 

carrecs de d’heregia i apostasia. 

Posteriorment, Ferran el Catolic, que el considerava persona 

fonamental al servici de la Corona, va assumir personalment 

la seua proteccio, fent-lo acreedor d’un privilegi excepcional, 

els “Estatuts de sanc neta” (Estatutos de limpieza de sangre), pel qual ni ell, ni els seus 

descendents podien ser duts davant dels tribunals del Sant Ofici. 

Segons aporta Vicente Añón Marco en 101 Hijos ilustres del Reino de Valencia 

(Valencia, 1975), Lluïs de Santangel es casà en Joana de Tarabau, i pel seu testament (fet 

davant del notari Bernat Dassio el 19 de decembre de 1497) tingue tres fills –Ferran (que 

tambe sera Escrivà de Racio), Jeroni i Alfons- i una filla –Lluïsa-. Segurament moriria el 

mateix any que testà, o en 1498; se sap que fon soterrat en la Capella de Sant Miquel del 

Convent de la Trinitat del Cap i Casal. 

A pesar de ser un valencià el major financer i impulsor del descobriment d’America, 

l’operacio de prestam es considerà cancelada en adjudicar-li unes rendes castellanes i, tant el 

Regne de Valencia, com la Corona d’Arago en el seu conjunt, foren exclosos de 

tots els assunts relatius al Nou Mon per manament real. 

 

Juli Moreno i Josep Peiró 

18 de maig de 2013 

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

“En la translació d’est artícul s’ha respectat la redacció dels autors 

 
¹ En este document s’establixen les condicions i se li concedixen a Colom els tituls d’almirant, virrei i 

governador general de tots els territoris que descobrira i guanyara durant sa vida. Tambe obtenia la decima 

part dels beneficis que d’estos s’obtingueren, de tot lo qual serien beneficiaris els seus hereus de manera 

vitalicia. 

 

 

 

 

 



La clínica del Dr. Juan Patricio Mut i Mut 

 

En la foto, l’antiga casa dels marquesos 

Valero de Palma, que va ser la clínica del 

Dr. Mut. 

Don Patricio com se’l coneixia en Dénia, era 

fill i net de meges i des de chiquet va donar 

els seus primers passos en la medicina 

colaborant en son pare, que estava domiciliat 

en Sanet i Negrals, el seu poble. 

Juan Patricio Mut Mut, va començar en son 

pare a atendre en els parts de les dònes per 

tots els pobles de les rodalies. Despuix 

estudia medicina en la facultat de Valéncia i 

s'especialisa en Ginecologia i Obstetrícia en 

l'hospital Dexeus de Barcelona. 

En 1959 es va casar en María Mezquida 

Faus que havia naixcut en Ràfol d’Almùnia i 

es varen traslladar a viure a Dénia, a on 

varen obrir la clínica La cigüeña en el que 

llavors era carrer Gabriel Moreno nº 3, hui 

en dia carrer Cavallers, i la que havia segut 

la casa dels marquesos Valero de Palma. 

Allí va tindre la seua clínica fins a l'any 

1985, en el qual l'Ajuntament va adquirir 

l'edifici, que va ser destinat en un principi al 

Conservatori de Música. 

El Dr. Mut, en l'ajuda de la partera Dora Merino, ajudà a nàixer a molts deniers. En tancar-se 

esta clínica, passà consulta en el carrer la Mar fins que es va jubilar. 

La clínica del Dr. Mut estava en la primera planta, a la que s'ascendia per una senyorial 

escala, tenia 10 habitacions cada una en bany i dos llits. 

El Dr. Patricio Mut va fallir el 29 d'abril del 2001 en l'hospital clínic de Valéncia i va ser 

sepultat en Ràfol d’Almùnia. Va ser una persona de gran humanitat i la seua consagració a la 

medicina, la gran devoció de la seua vida. 

Notes del llibre: 100 anys de Seguritat Social en Dénia 1917-2017 d'Antoni Reig Pérez i José 

Vicente Bolta Sellés. Marilena Galindo Tabares 

Roc Chabàs Associació 

 



Les Rotes de Dénia en els anys 20 del sigle XlX 

 

  

 

 

 

 

 

 

La població en Dénia aumenta d'uns 2.000 habitants a principi del sigle XIX, a 12.621 en 

1920 i 13.063 en 1930. En els anys 20, les classes miges gojaven d'una certa prosperitat, no 

obstant en les zones menys privilegiades o més insalubres la taxa de mortalitat era més 

elevada i en les zones d'aigües estancades l'esperança de vida aplegava tan sol als 35 anys. 

De manera general, les classes més elevades vivien en la part alta de Dénia i les classes 

obreres en carrers més estrets i vivendes menudes en els carrers pròxims al castell o al barri 

marítim i aproximadament la mitat de la població residia en el camp. En 1913 es parlava de 

1.328 cases en el núcleu urbà i de 1.708 en el camp. El carrer Marqués de Campo, carrer 

principal de la Dénia moderna, es va obrir a la mar en 1917. La plaga de la filoxera causà 

danys catastròfics en les vinyes; pero a principis del sigle XX, en 1904, es va obrir la primera 

fàbrica d'una nova indústria, l'indústria del joguet.  

A lo llarc del sigle XX fins a finals de 1960, una cantitat impressionant de joguets varen ser 

elaborats en les fàbriques i tallers de Dénia. A partir del sigle XIX, en l'aument del comerç, 

es necessitaven unes millors infraestructures: una via de tren, millores en el port, aigua 

corrent, gas, allumenat públic, telégrafs i teléfon. Alguns d'estos servicis els varen prestar 

empreses estrangeres, i ya en 1880 hi havia hotels moderns per als comerciants que acodien a 

Dénia per a comprar productes.  En 1926 hi havia tres hotels en el carrer Marqués de Campo 

i uns quants hostals més econòmics, en unes atres parts de la ciutat. A mida que el sigle XX 

alvançava les sales de teatre i espectàculs es desenrollaven. Cap a l'any 1920 es va inaugurar 

el Club de Regates de Dénia. 

Alguns comerciants d'orige europeu varen vindre a treballar i varen comprar terres i cases en 

les Rotes, una zona privilegiada, puix la bellea natural del Mongó que dominava el camp de 

Dénia i la costa rocosa banyada per les aigües del Mediterràneu varen ser factors 

determinants. Per als habitants de les Rotes, este racó de Dénia era un paraís terrestre. 

Marilena Galindo Tabares 

Reeditat per l’Associació Cultural Roc Chabàs la Marina - Dénia 



RACÓ PILOTA VALENCIANA 

L’ENVEJA POSITIVA 

Tots sabem que hi ha enveges malaltuces 

que trenquen amistats... pero també les hi ha 

de positives quan tracten d’igualar o 

millorar lo realisat pel companyer. M’estic 

referint a la nova 1ª Copa President de la 

Diputació d’Alacant de Raspall femení 

d’Èlit, una nova competició que naix en 

l’esperança de fer-se tradició en passar uns 

anyets. Com nos diuen els mijos de 

comunicació ben recentment, esta va a 

jugar-se en els trinquets de Gata, Xàbia, 

Pedreguer, Benissa (pilota i Missa), Benidorm, Ondara i Petrer. S’ha pensat, en bon criteri, 

crear dos categories i unes reserves, suplents, per a possibles lesions o malalties mai 

desijades. En la màxima categoria o primera jugaran les següents parelles: Victòria i Anabel; 

Ana i Amparo; Aida i Míriam; Irene i Mar. En la segona les també quatre parelles estaran 

formades per: Natàlia i Marina; Erika i Mireya; Aïna i Joana; Marta i Fanni. Per a si han de 

produir-se suplències estaran: Isabel, Àngela, Júlia, Ivet i Andrea. L’inici el dumenge 2 

d’abril en Xàbia i Gata i la gran final en Petrer el dissabte 30 d’abril; no cal dir que qui ya ha 

guanyat és el nostre deport. Fon un èxit la 1ª Copa Trofeu President de la Diputació de 

Valéncia, també a Raspall d’Èlit femení, guanyada per Aida, Amparo i Fanni el passat 26 de 

febrer... i també ha tengut resò el primer Trofeu Ciutat d’Alzira igualment femení; un repte o 

desafiu històric acaba de jugar-se en Bellreguart, en 1000€ d’eixida, guanyat per Victòria i 

Amparo 25x10 front a Aida i Mar... tot referma lo que ya alvançàrem de la genial aportació 

de les chicones i dònes al més valencià dels deports. 

Les lligues professionals a Raspall i Escala i Corda estan oferint espectàculs de primeríssim 

nivell, la final de la XXXIX a Raspall el dissabte 2 d’abril en Xeraco entre els rojos 

Montaner, Tonet IV i Ibiza front als blaus Vicent, Raül i Murcianet que tenen entre dèneu i 

vinticinc anys..., està en semifinals de tornada la XXXI a Escala i Corda que tindrà la final en 

Pelayo el 9 d’abril. Molt competides les Lligues 2 a les dos modalitats i en el món dels Clubs 

o fonaments bàsics, l’edició que ya ne fa 47 del Corte Inglés a Galocha, la 39 de Raspall 

Autonòmic trios, la 38 a Llargues o la 30 a Palma, la que ya són 35 edicions a les tres parets 

a la valenciana manera o Frontó Valencià i els Sub-23 a l’Alt o el XII Trofeu Magdalena en 

Castelló...  

Sobretot el cant de futur que són la 40 edició dels Jocs Deportius Escolars en altíssimes 

participacions de chiquets i chiquetes a totes les modalitats, i el Cespiva i la Tecnificació que 

preparen a qui apunta maneres... tot molt ben fet, pero com la felicitat mai és completa, a poc 

a poc aniran escrivint millor en bona llengua valenciana. 

       Aureli López, professor de llengua valenciana, 

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



 

EDITORIAL 

 

El Dret Civil (i lo demes) que nos neguen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ¡Lo que nos aplega a costar als valencians conseguir lo que uns atres tenen debades! 
 
  Sis comunitats autonomes conten en dret civil o foral propi, reconegut per la 

Constitucio espanyola: Galicia, Païs Vasc, Navarra, Arago, Catalunya i Balears. 
 

  A Valencia, a pesar de contar en una llegislacio foral equivalent a la de qualsevol de les 

atres, se li nega eixe dret. La rao està en el Decret de Nova Planta de 1707, que anulà les 

lleis forals imponent el dret de Castella; encara que no ho feu de forma uniforme, sino que, 

segons el territori, llevà mes o manco drets. Tambe, mes pronte o mes tart, se’n restituiren 

alguns; de nou, a uns si i a uns atres no. 

 

  Com es ya habitual, els valencians se’n duguerem la pijor part: nos llevaren tots els drets, i 

no  nos en tornaren cap. 

 

En la reforma del Estatut d’Autonomia valencià del 2006 s’incorporà el Dret Civil 

Valencià, es dir, el dret dels valencians a aprovar les nostres lleis en materia de relacions 

socials i personals. Les Corts valencianes començaren a fer us d’esta competencia i 

aprovaren tres lleis, que quedaren en suspens perque els governs centrals (de Zapatero i de 

Rajoy) presentaren recursos d’inconstitucionalitat, als quals donà la rao el Tribunal 

Constitucional en     2016.  

 



La decisio se basà en que no havia segut derogat mai el Decret de Nova Planta i, tal com 

estava redactada la Carta Magna, les Corts no podien llegislar en estos temes. 

 

Ya es mala sort que la redaccio exacta d’un articul de la Constitucio file tan prim que nos 

deixe fora d’un dret que reconeix a tots els demes. Algun malpensat diria que els autors del 

text  el feren aixina a proposit. 

 

Per un atre costat, hem de recodar una volta mes la referencia al mal que ve de Almansa. 

Quan el valencianisme trau a colacio aquella derrota i insistix en que els seus efectes 

alcancen fins al dia de hui, sempre apareix el “español y mucho español” de tanda a 

tildar-nos poc manco que de plorons, de buscar excuses en un passat remot que ya no te 

influencia en el present. ¡I tant que te influencia! Tanta que encara nos obliga a batallar per 

a conseguir un dret que uns atres tenen fa ya quaranta anys. 

 

En 2020 se reclamà per les Corts valencianes una modificacio tecnica de la Constitucio 

que permeta eludir l’inconvenient. En bona voluntat per part de tots, aixo se fa en un no res, 

com aquell que diu. 

 

Puix be, el tema du dos anys paralisat, sense que des del govern valencià se facen 

moviments per a donar-li un impuls. 

 

La Associacio de Juristes Valencians, que ha 

estat espentant en este tema des del principi, du 

molts quilometros i multiples reunions fetes 

arreplegant les adhesions de la societat: partits 

politics, entitats publiques i privades, 

associacions..., i corporacions locals: 540 localitats 

valencianes, de les 542 existents, s’han adherit a la 

reclamacio. 

 

El passat 7 de març els juristes celebraren una 

jornada en el Congrés dels Diputats, consistent en 

una taula redona i diferents dissertacions, per a 

insistir en que se duga a efecte la  modificacio 

constitucional requerida. 

 

A la cita acodiren representants de la societat 

valenciana, en particular, d’entitats valencianistes i, 

entre elles, el Rogle Constanti Llombart, en el 

seu president, Juli Moreno, al front. 

 

Aprofitant el viage, Juli Moreno en representacio del Rogle, junt en Joan B. Sancho, 

president de Convencio Valencianista, abans d’acodir a l’acte en el Congrés se dirigiren a 

la Real Academia Española i entregaren un escrit firmat conjuntament en el que s’insistix 

en una atra reivindicacio: que se modifique la definicio de “valenciano” que dona el seu 

diccionari, a on, sense cap motiu raonable se’l definix com a “dialecto del catalán”. (Dit 

escrit se pot llegir en la seccio Documents de la nostra web.) 

 



Si hagueren dispost de temps suficient podien haver ampliat l’idea. Podien haver anat al 

Ministeri de Facenda i Funcio Publica a reclamar que s’acabe d’una vegada la 

vergonyosa discriminacio que rebem els valencians, i nos doten d’una finançacio justa, 

ademes del pagament del deute historic. En acabant, en el ministeri per a la Transicio 

Ecologica i el Repte Democratic podien haver demanat que solucionen el sempitern 

problema hidric de l’agricultura valenciana, que se resoldria facilment en un raonable 

transvasament de l’Ebre. Tambe podien haver-se passat pel Museu Arqueologic Nacional 

per a demanar, de nou, que tornen la Dama a la seua casa: Elig. I, com estos, molts mes 

casos que no tenim espai per a detallar. Potser, en canvi, no valguera la pena que se 

passaren pel Palau de la Sarsuela perque, per lo que ha demostrat fins ara Felip V bis, poc 

podem esperar els valencians de la Casa Real. 

 

Regalem esta idea, i inclus sugerim el nom, per si alguna empresa de viages vol oferir una 

“ruta turistica de l’infamia” per la capital de l’Estat. 

 

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

 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                    

Teresita Pastor, una dòna del món de l'espectàcul que va nàixer en Dénia 

en 1896, baix el nom de Maria Teresa Pastor Hostalrich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Ángela María Pérez de Barrades Bernuy (1827-1903). Duquesa de Dénia 

i Tarifa en 1881; en 1886 es van declarar ser dos ducats diferents els de 

Dénia i Tarifa. Casada en 1848 en el XIV marqués de Priego, XV duc de 

Medinaceli, Luis Tomás Fernández de Córdova Ponce de Lleó. Dama 

noble de la Reina María Luisa, dama de la Reina Isabel II. 
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DUMENGE DE RAMS EN ELIG: PALMES 

TRANSFORMADES EN ART UNIVERSAL 

 

 
 

El dumenge de Rams comença en el mon catolic la tradicional i sagrada semana de Passio, 

Crucifixio, Mort i Ressurreccio de Jesucrist. Per orde cronologic el Dumenge de Rams es la primera 

escena o inici de la Semana Santa i es commemora i celebra segons els fets que narra el Nou 

Testament de la Biblia, l’entrada triumfant en Jerusalem de Jesucrist al llom d’una burreta. Els 

evangelistes descriuen el passeig o recorregut com multitudinari, festiu, de goig i abarrotat de rams 

o ramells de fulles de palmera (llavors eren verdals no grogues com ara) i rames d’olivera que eren 

sacsades en la ma per la gent alli congregada que aclamava al seu rabi mentres caminava i entrava 

en la ciutat.  
 

Esta entrada triumfant del Dumenge de Rams de Jesucrist junt al restant de dies de Passio, 

Crucifixio, Mort i Resurreccio configuraren la Semana Santa que el Vaticà instaurà fa sigles i que 

hui nos ha arribat per transmisio generacional.  

 



 
La forma de celebrar en el mon catolic el Dumenge de Rams ha segut durant sigles en rames 

d’olivera i fulles de palmera pero verdals i no grogues o dorades com ara. 

  

El color natural del fullam de la palmera es el vert. 

  

Eixe groc o dorat actual es conseqüencia d’un proces de maduracio-coloracio (‘encaperusament’) 

que no es fa en cap lloc del mon, nomes en Elig. Per aixo totes les palmes que ixen en processo el 

Dumenge de Rams en tot els països del mon catolic son de color groc o dorat i no vert: perque estan 

madurades, dorades o “colorades” en Elig i des d’aci s’exporten afora al restant de Valencia, 

Espanya, Europa (Vaticà tambe), America…en definitiva, a tot lo mon. 

  

Este sistema de maduracio o 

doracio es unic, exclusiu, autocton, de 

la ciutat i camp d’Elig. Es propietat 

dels ilicitans des de fa sigles i ha segut 

trasmes en les families hortolanes del 

terme municipal ilicità de pares a fills, 

de generacio en generacio fins a 

l’actualitat. Es un proces nostre, genuï, 

localiste i supon un simbol 

d’ilicitanisme i una senya d’identitat, 

un fet diferencial, una caracteristica 

cultural propia que solament es fa aci 

en la ciutat i camp d’Elig. El motiu 

d’esta exclusivitat es l’existencia mes 

que milenaria d’un extens bosc de 

palmeres en Elig tan frondos (en temps de Jaume I en 1265 les croniques asseguraven que hi havia 

mes d’un millo de palmeres en Elig) originari dels fenicis i punics, conservat pels romans i visigots i 

potenciat, incrementat i conservat pels musulmans que el distribuiren a base d’horts de forma 

rectangular i quadrada i que hui en dia es mante tal i com els araps nos varen deixar com a llegat 

agrari, ecologic i païsagistic. Sense aquell palmerar, sense aquell bosc de palmeres no existiria 

l’actual. I sense el palmerar de hui en dia no existiria la palma dorada o groga i el Dumenge de 

Rams es celebraria sense palmes (ni de color vert ni de color dorat).  

 

El color dorat o groc de la fulla de la palmera es conseguix mijant el proces de maduracio-

coloracio conegut en el valencià autocton local que es parla en el camp d’Elig (autentica llengua 

vernacula materna dels hortolans i palmerers ilicitans) com ‘encaperusament’ i que es desenrolla des 

de finals de juny a finals d’agost. Paraula que deriva de “caperusa, capucha”.  

 

La doracio de l’espigolada palma o fulla de palmera es logra pel ocultament al sol de les unitats 

que formen el fullam de la palmera que s'introduixen dins d’una capucha o funda de rames de palma 

que es diu “vellet” o tambe en una funda de plastic. Esta ‘capucha’ es nyugada en fils o cordells de 

canem o espart. I aixina es mante la palmera (l’absencia de llum solar impedix la fotosintesis fent 

que les palmes perguen el color vert, es doren i es mantinguen rectes) durant els mesos d’estiu fins a 

la primavera, dies abans de Semana Santa en que es destapa la ‘capucha’ veent-se que la fulla està 

groga o dorada, i llavors es talla i es baixa de la palmera. Cal recordar que no totes les palmeres 

servixen per a ser “encaperusades”, i que no totes les palmeres produixen palmes grogues o dorades. 

Com tampoc totes les palmeres donen datils. Els hortolans i palmerers ilicitans seleccionen les 

millors i mes adequades palmeres per a ser “encaperusades” per a que donen despuix les millors i 

mes boniques palmes dorades o grogues per al lluïment del Dumenge de Rams de la Semana Santa.  

 

 



 
El criteri de seleccio es que primer es nyugaran les palmeres mascles, a continuacio les femelles 

que no donen datils o els donen de mala calitat, i per ultim totes aquelles palmeres (mascles o 

femelles indistintament) que mai han segut nyugades, “encaperusades”.  

 

Esta faena de pujar a la palmera per a nyugar-la es la mes perillosa de les tasques del palmerer. 

Es de greu risc per possibles caigudes des de lo alt, ya que el palmerer a soles es soste per una 

corda a la cintura i els peus sobre el tronc.  
 

El Dumenge de Rams, en la processo, la gent mes be adulta porta espigolades o allargades palmes 

que tenen dins una vara recta i llarga (els castellaparlants les nomenen erroneament “palmas 

blancas” i no ho son, no son blanques sino de color groc o dorat, d’un groc un poc mes fosc que el 

dels llimons) i els chiquets i les dones porten artesanals i ornamentals rams o ramells grocs o dorats 

trençats a ma. Per aço hi ha dos modalitats de palmes de Dumenge de Rams: les planes i les rulles. 

 

 Les planes son les de vara, rectes, de pal que porten els adults (majorment homens) i les rulles 

son les que porten les dones i chiquets i que son les mes artistiques puix en elles es formen 

ornaments, figures, simbols, imagens, etcetera. 

 

Elig posseix en torn a la palma de Dumenge de Rams una artesania i una industria agraria-

turistica-comercial uniques en lo mon i per tant ‘sui generis’ i que son simbols d’ilicitanisme i 

signes d’identitat a modo de ‘denominacio d’orige’.  

 

El ram o ramell artesanal rull o trençat es 

confecciona trençant, enllaçant, encadenant a 

ma les fulletes de palma (com si se fera corda 

d’espart o canem) i donant-les formes 

geometriques, ornamentals, simboliques, 

grafiques, com estreles, creus, llunes, sols o la 

figura de la Patrona d’Elig la Verge de 

l’Assuncio. Es fan verdaderes obres d’art. 

 

Mencio destacada mereixen els 

espectaculars rams trençats-rulls que 

competixen en concurs i aquells que s’envien a personalitats de tot lo nom com presidents de 

governs, primers ministres, monarques, caps d’estats (el Papa en el Vaticà porta una palma dorada 

ilicitana el Dumenge de Rams).  

 

Per tant, el Dumenge de Rams ilicità –processo religiosa i artesania junt a la celebracio popular- 

es unic en lo mon: mes de cent mil ilicitans omplim els carrers de la ciutat oferint una estora tupida 

de color formada per la numerosa quantitat de palmes.  

 

Els turistes –sobre tot els estrangers- es farten de fer fotos, s’ameren d’ilicitanisme, es maravellen 

de les excelencies de la ciutat i de la seua bellea –gracies a la promocio publicitaria desenrrollada 

per l’Oficina Municipal de Turisme – i gracies a la Declaracio Internacional de Festa d’Interes 

Turistic que ostenta el nostre Dumenge de Rams, cent per cent ilicità. Prengam el ram o la palma i 

demostrem en lo carrer el nostre ilicitanisme.  

 

¡¡Vixca la Palma Dorada Ilicitana!! 

¡¡Vixca el Dumenge de Rams Ilicità!! 

¡¡Vixca Elig!!  

 

Per Josep Esteve Rico Sogorb 

Membre corresponent de l’Institut d’Estudis Valencians per Elig i Comarca 

Investigador de l'historia ilicitana.  



INSTITUT D’ESTUDIS VALENCIANS 

AGENDA ABRIL 

Dijous 21 19:30h Burjassot   A les portes d’Ucro de Josep Escuder.  

Lloc C/ Dr. Moliner 10 Colabora: Entitat Cultural Valenciana El Piló. 

Lloc: Pl de l’Iglesia 1.  Colabora Avant Albal Cultura. 

Dissabte 30 12h Denia   Dotze mesos: refrans, vida, cultura de Toni Fontelles   

Lloc: Temple Sant Telm 7 D. Colabora: l’Associacio Cultural Roc Chabàs  la Marina. 

Dissabte 30 d’abril Fira del llibre de Manises. Hi haura libres de l’Institut en la paraeta de 

l’Assoc. El Centenar de la Ploma de Manises.  

Lloc: Casa de la Cultura i Joventut de Manises. 

Dijous 28 d’abril al 8 de maig. Fira del llibre de Valencia. Jardins del Real. Els llibres de 

l’Institut d’Estudis Valencians es podran adquirir en la Llibreria Shalakabula (stand 20-21) 

Dimecres 04 de maig 19h Albal   Dotze mesos: refrans, vida, cultura de Toni Fontelles i El 

Conflicte Identitari de Jesualt Masia. 

Lloc: Cervecería  Contraste, Plaça de l’Iglesia, 1 (Albal) 

 

 

 

57 Fira del Llibre de Valencia 

 

Firma de llibres o membres de l’Institut 

  Dijous 28 d’abril           Josep Escuder (vesprada) 

  Divendres 29 d’abril     Jesu Masia (vesprada) 

  Dissabte 30 d’abril        Manolo Gimeno (mati) 

  Dimarts 3 de maig        Josep Martinez Tub (vesprada) 

  Dijous 5 de maig          Toni Fontelles (vesprada) 

 


