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Teatre Principal de Dénia 
 

 

 

En esta ciutat va haver varis locals dedicats als espectàculs i activitats socioculturals i 

d'entreteniment: funcions teatrals, concerts de música, cassinos, espectàculs taurins, 

etc. 

ANTECEDENTS HISTÒRICS QUE EXPLIQUEN LA CONSTRUCCIÓ DEL 

TEATRE PRINCIPAL 

 

Dénia és la capital de la comarca del Marquesat de Dénia, una ciutat en gran activitat 

comercial degut en part al seu port marítim i al transport. L'agricultura era molt 

extensa per aquella época, especialment la dedicada a les vinyes i a la pansa. Esta 

activitat és la que li va donar gran esplendor en époques passades, va ser l'época dorada 

de Dénia en els últims sigles, encara que foren ser els àraps, els qui varen sembrar les 

nostres terres de vinyes i dedicaven el fruit del raïm a convertir-lo en pansa i exportar-

la. 
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Més avant en esta activitat dedicada al cultiu d'este fruit i a la seua producció, 

comercialisació i transport a uns atres països. Venien grans exportadors estrangers, 

treballadors de tota la comarca, en la qual cosa va aumentar la demografía de la localitat. 

 

Tot això va fer necessari locals per a l’oci i la diversió com els nomenats anteriorment. Fins 

en l'Ajuntament es varen habilitar dos locals, un per a balls en el saló i les funcions teatrals 

en els baixos, abans de construir-se el Teatre Principal 

 

L'APARICIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL EN DÉNIA I LA SEUA CONSTRUCCIÓ 

 

 
 

La ciutat de Dénia no posseirà un teatre estable fins a l'any 1869, la qual cosa no vol dir que 

no hi haguera representacions abans d'eixa data. En 1599 nos va visitar Felip III, acompanyat 

per Félix Lope de Vega, el qual va ser afalagat en representacions teatrals. També, segons 

Palau, se’n celebraren per a festejar en juliol de 1796 el centenari de sant Teodor. Aixina 

mateix, en 1820, en la colocació d'una làpida en honor de la Constitució de 1812. 

 

El 13 de decembre de 1868 l'Ajuntament cedix a la Sociedad Anónima Teatro Dianense un 

terreny de 160 x 80 pams (33x17 metros, 552m²), per un valor de 505 ptes., que es trobava 

situat a l'esquerra de la puerta del mar a on actualment està la plaça del Consell. 

 

Allí se construirà el Teatre Principal, un edifici neoclàssic que constava de tres plantes, i 

contava en 1082 localitats distribuïdes en 340 butaques de platea, huit nayes de cinc cadires 

cada una en el primer pis i dos en el segon en 12 butaques en total, quatre files d'amfiteatre, 

primera fila i grades en 100 localitats, 52 davanteres i 400 generals.  

 

Inicialment s'allumenava en petròleu, fins que en 1890 es farà ya en gas. Se sap que en la 

temporada 1890-91 tenia instalades trenta llànties de gas, pagant un lloguer de contador de 

4,90 ptes. mensuals. 
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Tipos d'espectàculs. Dos varen ser els tipos d’espectàculs: varietats i obres de teatre. Les 

obres de teatre en una primera etapa eren a càrrec de companyies professionals ambulants i 

més tart, en el temps, sorgirien companyies d'aficionats locals com la La Sociedad Unión 

Artística que dirigia el notable i cult denier Pepe Oliver. Un bon poeta local, Juan Botella, 

escriu una obra en castellà i en vers, La reconquista de Dénia ambientada en l'época en que 

les tropes del capità En Carròs, al servici de Jaume I, recuperen la ciutat. De l'escenografia 

d'esta obra s'encarregaria don José Marsal Caballero, fotógraf de professió. 

 

 
 

Algunes de les obres interpretades. Existixen programes de mà d'algunes obres, és el cas de 

les representades els dies: 14 de giner 1871 La bruja de Lanjarón; 18 de giner de 1874 l'acte 

primer de l'òpera Barba Azul i el Robinsón, el tercer acte de la sarsuela Recuerdos de Gloria. 

Va haver des d'espectàculs de gènero frívol, fins a sarsuela, òperes, representacions 

folclòriques, comèdies i drames. 

 

Els preus de les entrades oscilaven entre els 15 cèntims i la pesseta.  

 

Serà l'únic teatre digne durant l'época dorada de la pansa. 

 

A finals de la década dels anys vint, el Teatre Principal tancaria les portes definitivament. En 

avant serviria per a diverses activitats mercantils. Finalment va ser la sèu provisional del 

primer Institut d'Ensenyança Mija. El varen derrocar per l'any 1974. 

 

Teresa Botella López 

Reeditat per l’Associació Cultural Roc Chabàs la Marina - Dénia 
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Les fondes i els hostals en Dénia 
 

 
 

Per 1830 hi havia en Dénia tres fondes i tres hostals en els que es podien allojar i menjar. 

Tots passaven l'inspecció sanitària i estaven obligats a complir les normatives vigents. 

 

Les fondes en especial tenien unes condicions higièniques molt bones i estaven situades en el 

millor carrer de la ciutat, el carrer Marqués de Campo. 

 

Pero al poc d'escomençar el nou sigle i a rant de l'aparició d'una atra epidèmia de pigota per 

1907, la Junta Local de Sanitat es llamentava de les pèssimes condicions de les habitacions a 

on descansaven els treballadors de la pansa. 

 

Es va fer un comunicat informant que pel moment no era motiu d'alarma, puix només eren  

dos els casos que s'havien detectat, pero va acabar sent una important epidèmia degut a que 

eren molts els forasters que estaven treballant en la pansa i l'higiene personal i la de les 

habitacions deixava molt que desijar, motius més que suficients per a que es propagara la dita 

l'epidèmia. 

 

Les condicions no varen millorar i en 1910 prevenint una possible invasió del còlera que 

estava estesa per Rússia, s’ordena als meges titulars que visitaren els llocs d'hostage en la 

finalitat de prendre les mides oportunes i evitar les aglomeracions dels treballadors en el 

temps de la pansa. 
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Història de les fortificacions de Dénia 
 

Descripció de les fortificacions de Dénia:  

Encara que construïdes les muralles d'esta 

ciutat en distintes époques, i abans de 

perfeccionar-se l'art de fortificar, sense 

fossos ni obres exteriors, tenen, no obstant, 

prou elevació lo mateix que els seus 

parapets, a trets espillerats i a trets en 

banqueta. 

En lloc dels moderns baluarts hi ha 

torrellons circulars construits a curta 

distància entre sí, tots en la seua corresponent garita de pedra espillerada, uns en dos i uns 

atres en tres esclafidors, l'esplanada dels quals és de solidada fàbrica. La major part del seu 

terraplé és prou ampli, per a que puguen caminar entre sis i huit persones de front, oferint un 

pas cómodo i delectable. 

A l'est, es troba la porta de la ciutat denominada de la Mar, i a l'oest una atra en nom de porta 

de Terra, les dos precedides per un tambor tancat en una atra porta. S’unixen els dos extrems 

d'estes muralles en el castell, que té la seua porta principal dins de la ciutat i unes atres 

extramurs a pocs passos de la mar, una d’elles nomenada del Recobre. 

Està construit este castell a una llegua de la mar, al nort de la mateixa ciutat, a la que domina 

i defén, aixina com al seu port; s’eleva sobre un tossal de penya, nomenat antigament 

“Promontori Denier”, des del que s'oferixen horisons extensos i vistosos, aixina com tambè 

proporciona una defensa natural. 

Dins del seu recint trobem una gran cisterna, almagasens i quarters a prova de bombes. 

Despuix en la guerra de l'Independència va ser casi completament destruït en 1813 pels 

espanyols, els qui el varen tindre sitiat més de cinc mesos, periodo durant el qual varen 

prendre la ciutat, assaltant la seua muralla per un trenc obert a l'efecte i va ser tan copiós el 

número de bombes i bales que sobre ell varen llançar, que quedà arruïnat el magnífic  palau 

en la seua tercera plaça, obertes tres espayoses trencadures en les muralles del primer recint, 

desplomats els atres dos i convertit per la part del sur en un montó d'enrunes. Podia dir-se 

que no quedarà en ell pedra sobre pedra. 

També contava esta ciutat en una atra defensa natural, que contribuïa a aumentar la seua 

importància com a port militar i marítim. A la vora de la mar i a pocs passos cap al sur de 

l'Arraval de Dénia, o siga al surest, es veu un torrelló circular cridat Fortí, en esplanada de 

tosca, en la qual hi havia tres canons que enfilaven el canal del port de l'antiga ciutat. És un 

dels moments que atesten la passada grandea de Dénia. La Torre d'En Carròs és un torrelló 

circular situat a la vora de la mar. Se li va donar el nom d'un capità nomenat En Pere En 

Carròs, que, servint al Rei Jaume I, el pren per assalt als musulmans. 
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El mont Mongó i Dianium  

 
  

Recordem en primer lloc que Dianium va ser el nom que els romans li varen donar a Dénia. 

En la creació i desenroll de la ciutat de Dianium i l’inici de la vida urbana al rededor del 

tossal del castell, fa uns 2000 anys, el mont Mongó passà de ser un assentament per a 

convertir-se en l’entorn d'este. 

Pero el Mongó seguix tenint elements d'interés cultural i patrimonial pels que té una conexió 

casi sagrada en la formació i en el desenroll de la ciutat i també en la població rural que la 

rodeja i s'estén cap ad ell. 

La situació de la ciutat de Dianium en l'ala oriental i septentrional del tossal del castell i en la 

superfície de desenroll més oriental que es coneix com l'hort de Morand, va estar 

determinada per una série de condicions; l'ubicació original del port de Dianium al nort de 

l'actual, va ser una de les més importants. 

Les vies de comunicació terrestres per a accedir a la ciutat eren: una pel nort (Camí vell 

d’Ondara) i una atra per l'oest (Camí de Gandia i Camí del Llavador). 

En els sigles XVIII i XIX es va descobrir un important conjunt d'inscripcions epigràfiques de 

tipo commemoratiu: elements arquitectònics i pedestals d'estàtues que estaven dedicades a 

personages ilustres de la ciutat de Dianium, lo que va fer pensar que l'hort de Morand va ser 

el lloc a on podia estar emplaçat el fòrum de Dianium. 

Segons algunes senyes el fòrum es va poder construir a mitan del sigle I d.C. continuant la 

seua edificació fins a la mitat del sigle II, segons els testimonis epigràfics. Unes atres de les 

inscripcions d’est espai marcaven la construcció de canalisacions per a l'abastiment d'aigua a 

la ciutat. 

Ya més recent, en les excavacions que es varen fer en l'avinguda de les Indústries es varen 

trobar indicis de varis edificis que estaven relacionats en l'almagasenament d'existències. 

En el sigle III va haver una gran reestructuració urbanística, que va fer desaparéixer un sector 

del fòrum i les excavacions de l'àrea de l'oest avalen l'existència d'una calçada urbana 

pavimentada en vores rodades i argamassa de calç. 
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EDITORIAL 
 

Unio, unio, unio 
 
 

Provablement es la paraula mes usada pel valencianisme, especialment pel politic, pero 

dona l’impressio de que el terme es usat en una unica intencio: quedar be davant l’auditori. 

Perque pareixeria que realment l’unio que es perseguix es aquella que no es basa en el 

respecte mutu i en acorts per a conseguir conjuntament uns objectius; es nomes un terme buit 

que dona bona image de qui l’utilisa pel sentit positiu que implica, pero que a la fi no es mes 

que -en els parametros en els que nos movem- un postureig per a seguir dividits, quan no 

una excusa per a l’enfrontament. 

 

No fara ni mes i mig que algun lider d’estos partidets valencians que naixen de la nit al mati, 

com si es tractara d’un esclat de foncs en terreny humit i climatologia adequada, va dir, mes 

o manco, allo de: “O tots en mi, o yo a la meua”, deixant mocats als representants d’uns atres 

partidets que tambe es presenten com a valencianistes i que havien acodit a la reunio en 

l’idea d’acostar postures i arribar a acorts. Resulta dificil entendre que se presente una 

plataforma que unix a tres partits d’ambit autonomic i a varies agrupacions o formacions 

politiques locals..., i que no hagen transcorregut ni dos semanes per a que se’n presente una 

atra en la que figura el dirigent al qui hem aludit. 

 

Pareix que la situacio no te remei i que es impossible anar baix una unica marca. Si be les 

diferencies ideologiques poden ser menors, les actuacions –¿ambicions?– d’alguns d’estos 

“liderets” fan prou que pensar; mes, si recordem que alguns d’ells formaren part de llistes o 

militaren en el partit que mes mal ha fet a Valencia culturalment, economicament i 

politicament parlant: el de los “populares”. 

 

Cadascu es responsable dels seus actes, i tambe de la seua trayectoria; per a blanquejar-la 

es precisaria un “acte de contriccio” public i creïble. Esmenar els errors i baixar dels 

pedestals de fanc, que a la minima se quartegen, es imprescindible per a donar credibilitat. 

 



Si hi ha voluntat tambe ha de hi haure humilitat, i esta es necessaria per a obrir portes, fer 

correr l’aire, sanejar proyectes i sobre tot oferir uns objectius de futur ad esta societat nostra 

anestesiada per la bonança del clima. Uns objectius que han de superar lo de sempre, que 

han de treballar per a conseguir realment una finançacio justa que no han segut capaços de 

conseguir els del Botanic; desbloquejar proyectes o potenciar-ne d’atres, com el del Port de 

Valencia; procurar una vertebracio de tot el territori valencià, lo qual passa per modernisar i 

afrontar noves infraestructures; valorar el sector agricola –la seua recuperacio haura de 

millorar l’ecologia de les nostres terres, abocades 

a la desertisacio–; procurar l’autosuficiencia 

energetica; conseguir que s’incorporen les 

comarques del nort a la Diocesis de Sogorp- 

Castello per a evitar futurs espolis dels nostres 

veïns del nort –a lo que tan acostumats estan–; i, 

clar, velar i procurar per la nostra cultura 

recolzant les manifestacions genuïnes i evitant 

finançar des de lo public lo alie si en aço se 

perjudica lo propi. La llengua, per supost, ocupa 

un gran paper en est ideari. Pero, en conte de 

parlar tant d’ella, actuem; fem-ho deprenint a 

usar-la en propietat en tots els temps i 

circumstancies, fem-ho “consumint” llibres, 

espectaculs i manifestacions que l’usen en 

propietat... i, lo que es mes important, no 

l’utilisem com a arma front a les comarques no 

valenciaparlants, lo que no vol dir que no 

tinguen els seus habitants, despuix de casi mes de 

dos segles, certa obligacio de coneixer la llengua 

valenciana, sense necessitat d’estridencies ni de 

traduccions. 

 

I tornem a la unio. Si esta se vol conseguir no hi 

ha mes remei que obrir-se al dialec i ser 

sincers en el mateix. Sino, mes val que no nos 

facen assistir a tant de teatre i cascu que vaja 

per la senda que millor li convinga; aixina, el 

debilitat electorat valencianiste per una volta tindra l’excusa perfecta per a pensar en allo del 

“vot útil”. Garantisem en eixa possible unio que el vot util siga el valencianiste, decidim que 

este siga qui nos represente i, si a la fi, conseguida l’unio, els de l’excusa del vot util voten 

centralisme i uniformisme, demostraran que estan ben al marge del valencianisme i que el 

poble valencià no pot contar en ells per a deixar de permaneixer subjugat i poder viure lliure 

de coercions i ser protagoniste sense tuteles del seu devindre. Demostraran que els importa 

poc este poble i que per ad ells la seua sumissio es prioritaria ara i sempre. Sense eixa unio, 

haurem d’acostumar-nos a anar deixant que el devindre transcorrega, que el futur es vaja fent 

present, i que lo valencià siga historia o, com a molt, una cosa pareguda a una reserva 

espiritual de lo que en uns atres temps fon un Regne lliure i sobira. 

 

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

 



Fra Esteve Verdalet de Dénia 

Fra Esteve Verdalet va nàixer en Dénia per l'any 1557-58. 

Els seus prudents pares, com a nobles i temerosos de Deu, 

varen criar ad este fill, junt en els atres, aplicant-lo des de 

molt chiquet a la tasca de les lletres, de les que va donar 

molt bon conte. 

Per això no és d'estranyar que educat en un eixemplar 

ambient cristià, elegira l'estat religiós i que als 16 anys 

prenguera l'hàbit franciscà en el convent de Sant Francesc 

de Valéncia. 

Quan ell pren l'hàbit en 1573, era ministre provincial de 

Valéncia fra Esteve Giner, naixcut en Xàbia, un home ple 

de severitat que atenia les seues obligacions en alguns 

excessos, forjat en la disciplina. 

D'ahí solament varen poder eixir discípuls molt ben adestrats durant anys de disciplina, virtut 

i estudi. Provablement va ser en 1582 quan fra Esteve, va vore complida la seua ilusió: “el 

sacerdoci”. 

Va ser serf de Deu en el regne de Valéncia i es va preparar durant dèu anys, per a la 

predicació en Centre-Amèrica. 

L'ocasió li la va deparar fra Pere Arboleda, quan complint órdens superiors, va vindre a la 

província de Valéncia a reclutar vocacions per a Amèrica. 

Un 17 de setembre, va aplegar fra Verdalet a Guatemala, cap a on es va enrolar en un 

numerós grup de franciscans, lloc a on va passar dèu anys. Ací va establir una profunda 

amistat en un religiós crioll de Chiapas, fra Francesc de Salcedo. 

Ya en 1603, va eixir elegit per a ser Guardià del convent de Sant Antoni en la ciutat de 

Comayagua, cobrint a peu les 150 llegües que separaven les dos ciutats. 

Des de Comayagua, ya prop de terra d'infidels, consultà en el pare Provincial, fra Sebastià de 

Bonaventura i solicità que l’autorisara a entrar en Mosquitia, en la llum de l’Evangeli. 

El convent de Sant Antoni, era molt pobre i malsà, propi per a desanimar a tots aquells 

primers apòstols. Pero el seu lema era “Implantar el regne de Deu en la Mosquitia 

hondurenya, fins a l’immolació de la pròpia vida”. 

Pero l'idealiste fra Esteve Verdalet, preferia el martiri, a quedar-se en el convent com a 

guardià, mestre i ministre de l’Evangeli. En l'última entrada que va fer a terra d'infidels, en 

els últims dies del més de giner de 1612, ofrenava la seua vida a favor de la futura cristiandat 

hondurenya. 
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Anglesos en Dénia: George Graham 

Com a nota referent tenim que dir, que pràcticament 

casi tots els anglesos que vivien en Dénia ho feyen 

en cases de camp llogades que varen edificar els 

francesos. 

Pero George Graham, construïx una de les cases més 

emblemàtiques que encara es conserven en Dénia. 

Es tracta de la casa a on viuen els religiosos Maristes 

de Dénia. 

Moltes persones creuen que la va fer Càndida 

Carbonell Morand, per ser benefactora en 1928 del 

colege dels Maristes. 

Quan George Graham aplega a Dénia sobre 1862, ho 

va fer en el seu germà menor, i l'aument familiar, 

junt en una favorable situació econòmica, 

l’animaren a construir esta casa en 1866. 

La vivenda de tres plantes i sòtol, imaginem que per aquells temps va tindre que ser molt 

vistosa i distinguida. Tenia numerosos balcons i reixes en filigranes de ferro, en les que 

l'orgullós propietari va posar les seues inicials G-G. 

Va tindre que ser una casa bulliciosa, puix l'habitaven el matrimoni i els cinc fills que tenien, 

(en unes edats entre nou i un any), el tio, el germà de George i tres criades. 

En la casa es reflectia l'intimitat familiar i els chiquets s'estajaven en habitacions especials 

prop dels pares. També hi havia habitacions per a fumar, reservades per als hòmens. 

Es pot dir que tota la casa estava dividida en diferents zones, una per a hòmens i una atra per 

a dònes, sent el menjador el lloc de trobada. 

Els criats acostumaven a tindre les habitacions en els pisos superiors i en el camp en escales 

independents. 

 

Dénia encara estava rodejada de muralla i el barri dels mariners en els almagasens i el port. 

En el carrer la Mar solament hi havia alguns edificis en la vora de la dreta, en la seua majoria 

almagasens. 

 

L'actual plaça del Consell estava buida i era un passeig públic, encara faltaven tres anys per a 

que es construïra el Teatre Principal en este lloc. 

Les cases del carrer Marqués de Campo, tampoc existien i la construcció més pròxima a la 

casa dels Graham, era l'antic convent de Sant Francesc. 
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Els nostres personages valencians 

Francesc de Vinatea 
(Morella, 1273 – Valéncia ciutat, 1333) 

 

 
 

Francesc de Vinatea naixque, en la vila de Morella, fill de Pere i Elisenda, familia noble de la 

capital d’Els Ports. El seu llinage es vinculava ad alguns bales, antepassats seus, i a Pere de 

Vinatea, cavaller que lluità junt a Jaume I en el proces de conquista de les terres valencianes. 

 

Rebe una formacio propia del seu llinage i adequada a la seua primogenitura. Format en l’art 

de la cavalleria, tambe estudià lleis en la capital del Regne. Acabat el seu periodo de 

formacio regressà a Morella a on seguiria en l’ofici familiar lligat principalment al comerç de 

la llana i l’artesania. Morella fon un centre comercial important, vila real que contà en 

representacio en les Corts (Braç Real), sent la primera ciutat en orde d’importancia despuix 

de Valencia, i seguida de Xativa, Sagunt i Alzira.  

 

Francesc, quan tenía uns vint anys, entre 1293-1295, es casà en Na Carbona, jove de la 

noblea morellana, provablement filla de Ramon de Calvera II, senyor del castell de la 

Todolella; per esta rao, mes tart, en 1313 Vinatea se convertiria en senyor d’este lloc, encara 

que algun atre historiador apunta a unes atres causes. 

 

Les seues qualitats i la seua posicio social i economica propiciaren que fora elegit Jurat de la 

vila. Pero una circumstancia, atenent a investigacions fetes sobre el personage, marcà part de 

la seua vida. A causa dels negocis familiars en certa freqüencia havia d’absentar-se llargues 

temporades de la seua llar; en una d’estes ocasions, en tornar a casa, sorprengue a la seua 

dona en flagrant adulteri i, ofuscat per la situacio, els donà mort ad ella i a l’amant. 

 

Fugi a la ciutat de Valencia i es presentà a la justicia. La benignitat del rei Jaume II, en jujar-

se esta qüestio d’honor, l’eximi de les penes llegals, lo que li permete retornar a Morella, a 

on vengue gran part de les propietats que posseia en esta ciutat i en Sant Mateu, transferint el 

senyoriu de la Todolella a sa filla Francisqueta.  

 



Acabats estos tramits s’aveïnà definitivament en el Cap i Casal, a on fon molt ben acollit 

socialment i pronte es feu mereixedor de la confiança dels seus veïns i de la propia Corona. 

De nou va contraure matrimoni, en este cas en Jaumeta Castellà, o Castellona, filla de 

cavaller. Adquiri el senyoriu de Benimaclet, del qual fon senyor junt en la seua muller i els 

dos fills del primer enllaç, Pere i Nicolau. Els fills que tingue en Na Jaumeta eren menors 

d’edat quan ell mori. 

 

En 1328 era ya Justicia de lo Criminal i de lo Civil. En 1333 fon elegit Jurat, junt a Ramon 

de Lebia, Giner Rabasa (Jurat en Cap), Berenguer Suau, Ramon Castellà i Pere Claramunt, i 

un any abans havia segut elegit Conseller de la parroquia de Sant Nicolau, demarcacio en la 

que vivia. 

 

Sent Jurat, en 1333 es produi el fet que motivà que passara a ser un personage de rellevancia 

historica, un heroe civil, com l’han nomenat alguns intelectuals. Alfons II de Valencia, el 

Benigne, que fon requerit en dos ocasions pels valencians donada la seua tardança en vindre 

a Valencia a jurar els Furs (ho faria en les Corts de 1329), hague de confirmar, a instancias 

d’estos, el privilegi del seu antecessor Jaume II, donat el 14 de decembre de 1319, sobre 

l’unitat perpetua del territori valencià. 

 

A pesar d’aço feu concessions de viles principals del Regne i terres, a instancies de la que 

fon la seua segona muller, Elionor de Castella, al fill naixcut d’este matrimoni, l’infant 

Ferran, en desfavor de l’hereu llegitim, l’infant Pere. Este contrafur, que desmembrava el 

Regne de Valencia, fon la causa que sublevà els anims dels valencians que li exigirien 

respecte a la llei. 

 

La Cronica de Pere el Cerimonios relata el conegut “Fet de Vinatea”. Els Jurats prengueren 

la determinacio de denunciar davant del rei el contrafur i exigir la seua revocacio, ademes de 

que la ciutat s’armara en prevencio, per si la resposta no era favorable. Una senyal indicaria 

si havien segut desatesos en l’audiencia real i, llavors, es produiria l’intervencio armada 

donant mort a tots els qui es trobaren en el Palau Real, a excepcio dels reis i l’infant Ferran. 

 

Vinatea, jurat i natural d’una de les viles afectades per les donacions, s’oferi voluntari per a 

presentar la reclamacio al rei, sabedor que podia no eixir viu d’aquella audiencia. 

 

El rei, davant les valentes i justes paraules de Vinatea, va atendre la demanda, revocà les 

concessions i inclus reprimi la superbia de sa muller, la reina, en les següents paraules: 

“Reina, reina, el nostre poble es franc, e no es aixi subjugat com es lo poble de Castella, car 

ells tenen a nos com a senyor, e nos a ells com a bons vassalls e companyons”. 

 

Vinatea havia testat abans de prendre la decisio de convertir-se en portaveu davant el 

Benigne, disponent el reconeiximent de fills illegitims i repartint el seu llegat. Per causes que 

no es coneixen en certea, al poc de la seua accio, mori, provablement assessinat, el 2 d’agost 

de 1333. Havia dispost que les seues despulles reposaren en el convent de Sant Francesc de 

Morella 

Juli Moreno i Moreno 

8 d’octubre de 2014 

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” 



RACÓ PILOTA VALENCIANA 
CREIX LA PILOTA ESTIUENCA 

 

En la caloreta que aplega a acovardar-nos, 

sobretot als de la suor fàcil, el nostre 

deport s’ha anat omplint d’imaginació i 

ha fet nàixer els “Campus” on practicar 

diverses modalitats junt a algun escabuçó 

en la mar o en les piscines i l’èxit que 

produïx noves amistats en eixa 

convivència tan abellidora com capaç 

d’enriquir a monitors i alumnes. 

 

Junt als apassionants Individuals, l’edició 

nº 36 a Raspall i la 37 a Escala i Corda els 

quals nos descobriran al millor, en 

acabant d’èpiques partides eliminatòries 

que proven la preparació física i sobretot mental dels jugadors que van alvançant cap a les 

semifinals i la gran final, qui vullga enamorar-se de per vida del més valencià dels deports, 

ha de fruir els mà a mà en galeries lliures on gojarà de la riquíssima varietat de colps -únics 

molts d’ells- (encara que es jugue en feridors i no siga Individual pur en la modalitat a l’Alt). 

Lluiten per mantindre’s com a números 1, Tonet IV de Genovés (Raspall) i Xavi Puchol II 

(Escala i Corda). 

 

Acabada recentment la 35 edició del Frontó Valencià per parelles, en treballada victòria de la 

parella representant d’El Puig A formada per Carlos de Massalfassar i Alejandro de Paterna 

41x35 front a l’equip de Quart de Poblet, Adrián de Quart i Roberto de Beniparrell, ya tenim 

en joc el XVIII Trofeu Durà també en El Puig i en diferents categories, són un gran 

espectàcul les tres parets a la valenciana manera per la velocitat de la pilota i els magistrals 

rebots, pel valent joc a l’aire en les dos mans i per la ya tradicional cavallerositat quan un 

jugador la dona falta sense que cap d’espectador haja vist l’erro. 

 

També en joc l’octava edició de la Lliga Promeses de Caixa 

Popular a l’Alt; ya en semifinals la més veterana competició a 

Galocha, 47 edició Trofeu El Corte Inglés en la major 

participació d’eixe món aficionat que és l’arraïl viva que 

nodrix al món professional; les Lligues a Llargues (38 edició) i 

a Palma (30 edició) com la nº 39 de l’Autonòmic de Raspall... 

acaba de mamprendre la 9ª edició del Trofeu d’Estiu a Escala i 

Corda mentres la gran major part de pobles valencians 

preparen les magnífiques partides de Festes, més nostres quan 

hi ha pilota junt a la música que a tots nos fa moure el cos i un 

agraït somriure. 

 

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

d’Escritors en Llengua Valenciana 

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



No vullc lliçons 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          Que si, ya se que el futur es la digitalisacio, ya se que som una generacio a extinguir 

(els majors), ya se que es la lluita del menut Davit (l’individu) contra el jagant Goliat (la 

corporacio), ya se que al remat se n’eixiran en la seua... perque volem. 

          Ya s’ha arreplegat mes de mig millo de firmes per a exigir canvis. Hi ha promeses del 

govern i de reunions en la patronal bancaria. Res, no trauran mes que bones paraules i fum. 

La banca nomes vol a les persones, majors o jovens, nacionals o estrangers, digitals o 

analogics, en carrera o sens estudis, per a que els paguem la festa, com els pagarem el rescat 

en 60.000 millons d’euros quan no podien tirar cara l’aire. ¡Qué bons erem els ciutadans!. 

¡Qué bo era l’estat!. ¡Quín balsem els diners publics!. ¡Quína delicia l’intervencionisme –

‘comunisme’– governamental! ¡Qué poques protestes –ninguna– dels ultraneolliberals 

defensors de les persones ni tampoc de la ‘derechita cobarde’! 

Els politics en quan oloren conflicte i fuga de vots es posen en marcha arrastrant els 

peus (excepte els de l’extrema dreta que consideren que obligar als bancs es ‘comunisme’). 

La Generalitat mampren cursos, algunes oeneges tambe, alguns ajuntaments idem... tot per a 

reduir el badall digital, tot, manco posar firmes a qui toca... (¡a vore si em quede sense la 

‘catedra’ –cadira– postministerial o postdiputat). 

Com ha denunciat el promotor de l’iniciativa ‘soc major, no soc idiota’, Carlos San 

Juan, no es tracta de fer cursets, simplement es reclama que t’atenguen en l’oficina i que no 

te cobren. 

Hi ha una part del problema que es soluciona en instruccio, docencia, classes... pero 

n’hi ha una atra, la significativa, que s’oculta i es desplaça: el tracte huma (estic fart de que 

me diguen que tinc un assessor financer i de que me cobren dos euros per operar en la 

finestreta). 



I no parlem del problema gros: el tancament de sucursals i la falta de servici en moltes 

localitats... i no es perque no guanyen diners... es perque tenen una gola enorme. 

 Deixen sens atencio a una gran 

part de la gent (que ara ya no els 

importa gens ni miqueta) i a on la 

mantenen... reduixen el personal a la 

minima expressio (u o com a molt dos 

treballadors). I juguen en que el 

govern socialiste ‘nadiacalvinya’ (no 

la part ‘comunista’) fuig de la creacio 

d’una banca publica que oferixca 

prestacions, garanties i ocupacio... 

perque a on estiga el sector privat... 

no cal que entrem. Ya s’ha vist i es 

veu. Ara els hem de pagar per a que 

instalen caixers automatics en alguns municipis i envien el bancmovil algun dia al mes, pero 

nos preocupa molt moltissim la despoblacio (¡falsos!).  

          En acabant de treballar, d’anar al mege, de fer la compra, de vore un poc la tele, de fer 

el dinar-sopar, d’arreglar als chiquets, d’atendre alguns ‘uassaps’ o correus electronics, 

d’escurar, de posar la llavadora, d’enrecordar-te’n del sant de ta germana, de fer el llit... 

encara te queda temps per a fer-li la faena a l’atre, com eixa publicitat bancaria que te vol 

lliure... clar. Tu perts el temps i ells trauen el redit. ¡I tan lliure! 

Lo dit, no vullc lliçons 

d’informatica, vullc que m’atenguen 

cara a cara perque estan treballant en 

els meus diners. 

I nomes un parell d’eixemples 

de 2021: el BBVA guanyà un 256% 

mes que en 2020 i es tradui en 4653 

millons d’euros i Caixabank 

multiplicà per quatre els beneficis de 

2020 en 5226 millons d’euros (i 

despachà a 6400 treballadors)... dos remijonets per a comprar cacaus i tramussos. 

No s’han preguntat mai ¿per qué aço no passa en els coches?, ¿sera perque si no tens 

servici de reparacio de la marca ningu te compraria els vehiculs? 

  

Antoni Fontelles i Fontestad es Llicenciat en Comunicacio Audiovisual, professor i 

periodiste 

        19/3/2022 

 

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

 



Innovacions en Dénia - l'allumenat públic - 

 

 

En la década dels huitanta i més concretament en 1888, destaca per l’arribada de 

l'allumenament de gas a la ciutat. Primer aplegà la llum ad alguns almagasens particulars, 

despuix a la ciutat i ya en 1889 a l'ajuntament. 

L'orige d'esta gran notícia la trobem en el dia 19 de febrer de 1882, en la llectura d'una carta 

del ciutadà francés Julio Fernando Landry, en la qual oferia establir l'allumenat a gas en la 

ciutat i que va ser acceptat per l'ajuntament el 23 d'abril de 1882. 

No obstant, no va donar est acort els fruits esperats, i en 1886 l’exalcalde Agustí Aranda 

Casen presentà junt en l'ingenier francés Thomas Rosser un atre nou proyecte, que va fer que 

l'ajuntament nomenara una comissió per a estudiar-lo ya que se n'havia presentat un atre per 

part de la Anglo-Espanish Gas Company Limited. No obstant quan se celebrà la subasta 

solament es presentà Tomás Rees Reynolds de 31 anys, veí de Valéncia i apoderat de la casa 

William Pike Gibbons, que conseguix la concessió baix algunes condicions que dien: 

“s'obliga  a suministrar l'allumenat públic a la ciutat a través del gas hulla per un periodo de 

vint anys, que escomençarà a contar des del 1 de giner de 1888 en el suministrament 

d'allumenat i acabarà el 31 de decembre de 1907, pel preu de vintihuit cèntims  de pesseta el 

metro cúbic per a l'allumenat públic, i trentadós cèntims de pesseta per metro cúbic per a 

l'allumenat particular”. 

No varen tardar els particulars en contractar este servici, sent el primer almagasén en que es 

va instalar el de Rafael Pons pels ventajosos beneficis per al treball nocturn. Ràpidament uns 

atres almagasens seguiren els passos i en eixe clima d'eufòria es varen afegir empreses 

particulars com el Cassino Denier i el Teatre. El desenroll econòmic es notà en la ciutat, i 

inclús l'Ajuntament decidí la seua instalació en maig de 1889 davant la proposta de l'alcalde 

Mariano Morante Collado. 

Roc Chabàs Associació 
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ANY BERLANGA (2021-2022) 

BIOGRAFIA DE LUIS GARCIA-BERLANGA 

MARTI (II) 
A Berlanga li va costar anys mamprendre un 

nou proyecte i fon de la ma de l’important 

productor de l’epoca Cesáreo González 

(impulsor de l’exit de Lola Flores i 

descubridor de Joselito). En 1967 escriu en 

Azcona el guio de Las pirañas, pensant en que 

sería interpretat per José Luis López Vázquez i 

Laly Soldevila, pero Cesáreo González (1903-

1968) gerent de Suevia Films, decidix 

traslladar el rodage a Argentina canviant el 

titul per La boutique i sustituir a la parella 

protagonista inicial pels actors argentins 

Rodolfo Bebán i Sonia Bruno. El rodage fon 

complicat i Berlanga sempre considerà esta 

película com a malaïda. Finalment s’estrena en 

Espanya en 1968. L’any següent roda ¡Vivan 

los novios! la seua primera película en color, tambe en guio d’Azcona i Berlanga i en esta ocasio si, 

protagonisada per López Vázquez i Loly Soldevila. Fon candidata a la Palma d’Or a la millor pelicula en el 

Festival de Cannes. En 1973 dirigix la transgresora Tamaño natural protagonisada per l’actor frances Michel 

Piccoli (1925-2020).  

Ya en 1977, en plena transicio, roda La escopeta nacional en guio escrit en 

colaboracio en Azcona, obtenint un gran exit de public. La recaudacio 

conseguida per esta película fon espectacular. En 1979 ocupà el carrec de 

President de la Filmoteca Española a on va realisar una destacada llabor. A 

partir de l’exit de La escopeta nacional escriu una segona part, en Azcona, 

titulada Patrimonio Nacional. Tambe en esta etapa va promoure el premi 

La sonrisa vertical de lliteratura erótica, president el seu jurat durant molts 

anys. 

En 1981 va rebre el Premi Nacional de Cinematografía i obtingue un atre 

exit de public en Patrimonio Nacional. A l’any següent estrena Nacional III 

que tanca la trilogía iniciada en La escopeta nacional i obte la Medalla 

d’Or de les Belles Arts. En 1983 l’Academia d’Arts i Ciencies 

Cinematografiques d’America li ret homenaje en el Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills en California.  



Reescriu el guio de La vaquilla en Azcona, el guio original fon escrit decades abans, pero no havia conseguit 

dur avant el proyecte durant el franquisme. La pelicula es roda finalmente en 1984 en Arago, en Sos del Rey 

Católico i torna a ser un exit, protagonisada per Alfredo Landa i José Sacristán en musica de Miguel Asins 

Arbó. 

En 1985 es elegit membre del Consell Valencià de Cultura, lo que 

aumenta les seues visites a Valencia des de la seua residencia en 

Madrid. A l’any següent participa en la creacio de l’Academia de 

Cine d’Espanya, de la que es nomenat president d’honor. El mateix 

any es guardonat en el Premi Principe de Asturias de las Artes, sent 

la primera volta que el premiat pertany al mon del cine. 

Roda Moros y cristianos entre Xixona i Madrit. La pelicula obtingue 

quatre nominacions als premis Goya. Al millor guio (Berlanga i 

Azcona), al millor actor (Agustín González i Pedro Ruiz) i a la 

millor actriu de repart (Verónica Forqué), guanyant este ultim. Es 

elegit membre de la Real Academia de Belles Arts de sant Ferrando 

de Madrit i investit Doctor Honoris Causa per l’Universitat 

Complutense. En 1992 comença a treballar en una seríe per a 

televisio sobre l’escritor valencià Vicent Blasco Ibañez. 

Escriu en el seu fill Jorge el guio de Todos a la cárcel que roda en la 

preso Model de Valencia, en un ample repartiment. La pelicula 

demostrà que Berlanga no havia perdut el seu ull clinic a l’hora 

d’analisar i retratar a la societat del moment. La pelicula guanyà tres premis Goya, a millor pelicula, al 

millor director, per al propi Berlanga, i al millor so. En la ceremonia Berlanga entrega el Goya d’Honor al 

llegendari i genial actor Tony Leblanc. 

En 1994 li fon otorgada l’Alta Distincio de la Generalitat Valenciana.  

Dirigix per primera volta una obra teatral, el sainet Tres forasters de Madrid d’Eduart Escalante en el teatre 

Rialto de Valencia. El proyecte sobre Blasco Ibañez es concreta en una serie per a televisio de dos capituls, 

Blasco Ibañez, la novela de su vida. 

El 2 d’octubre de 1997 es investit Doctor 

Honoris Causa per l’Universitat Politecnica 

de Valencia. El mateix any deixa el Consell 

Valencià de Cultura, del que havia segut 

membre durant tretze anys. 

Escriu el guio de la que sería la seua ultima 

pelicula, Paris-Tombuctu, en colaboracio del 

seu fill Jorge Berlanga, d’Antonio Gómez 

Rufo i de Javier G. Amezúa. El rodage te lloc 

en Peniscola, a on ya havia rodat Calabuch.  

Juan Diego guanyà el Goya a millor actor de 

repartiment. Paris-Tombuctu te molt de 

despedida, el director valencià sap que 

probablemente sera la seua ultima obra i que es troba en l’etapa final de la seua vida.  

En esta época continua rebent molts reconeiximents, en 1999 guanyà el Premi Cinemanía dins dels Premis 

Ondas a tota la seua carrera i en 2000 li fon concedit el Faro de plata del Festival de Cine de L’Alfas del Pi 

tambe a tota la seua carrera. 

El 27 de maig de 2008 acompanyat del seu net Fidel deposità un llegat, desconegut en aquell moment, en la 

Caixa de les Lletres de l’Instituto Cervantes, per a ser obert el 21 de juny de 2021, dia del centenari del seu 

naiximent.  



Quan fon oberta la Caixa l’any passat, el seu contingut consistía en el guio inedit de ¡Viva Rusia! Era la 

suposta quarta part de La escopeta nacional. 

Luis Garcia-Berlanga Marti falta el 13 de noviembre de 2010 als 89 anys en Madrit. En motiu del centenari 

del seu naiximent (1921-2021) entre 2021 i enguany s’han organisat diferents activitats en la seua memoria. 

Per eixemple en juny de 2021 la Fabrica Nacional de Moneda i Timbre estampà un sagell en la seua image, 

dins de la coleccio “Personages 2021”. 

Tambe es destacable que la Real Academia Española (RAE) haja incorporat al seu diccionari el concepte 

berlanguiano a finals de 2020: 

Berlanguiano, na. 1. adj. Perteneciente o relativo a Luis García Berlanga, cineasta español, o a su 

obra. Estudios berlanguianos. 2. adj. Que tiene rasgos característicos de la obra de Luis García 

Berlanga. Una situación berlanguiana.  

La paraula fon proposta a la RAE pel tambe director de cine i academic José Luis Borau. Tots els actes 

promoguts en motiu de la celebracio del seu centani donen idea de la importancia del director valencià i de la 

seua l’obra dins del cine espanyol i internacional. Molts consideren a Berlanga, en Bardem i Buñuel, com un 

dels grans de la direccio cinematográfica española del sigle XX. 

per Ferran Ribes. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maximilià Thous, pioner del cine valencià 

Maximilià Thous i Orts (1875-1947), naixque accidentalment 

en San Esteban de Pravia (Asturies) durant la Tercera Guerra 

Carlista, en la que son pare havia pres part com a coronel. Estudià 

dret en l’Universitat de Valencia, pero pronte va deixar els estudis i 

es va dedicar al periodisme. Fundà les revistes El Gladiador, El 

Guante Blanco i El Sobaquillo, treballà en El Criterio, El Palleter 

(dirigida per son tio Gaspar Thous), El Correo Valenciano i va 

dirigir La Correspondencia de Valencia entre 1918 i 1922, epoca en 

la que el diari estava baix el control del grup d’Ignasi Villalonga, i 

en la que funcionava com orgue del partit Unio Valencianista 

Regional, del que fon candidat en varies eleccions municipals. En 

1901 guanyà la flor natural en els Jocs florals de Valencia, i l’any 

1909 va escriure la lletra de l’himne de l’Exposicio Regional 

Valenciana, que en el temps es covertiria en l’himne oficial de 

Valencia. 

 

Fon un dels pioners del cine valencià, sent el fundador i director de la PACE (Producción Artística 

Cinematográfica Española). La seua primera pelicula es de l’any 1918 i es titula Sanz y el secreto de su arte, 

junt al ventriloc valencià Paco Sanz. El mateix any tambe rodà El milagro de las flores. Durant la Dictadura 

de Primo de Rivera va rodar varies pelicules: La bruja (1923), La Dolores (1924) -en la que debuten Anita 

Giner i Leopoldo Pitarch, que es convertixen en les estreles del momento del cine valencià-, La alegría del 

batallón (1924), Nit d’albaes (1925) i Moros y Cristianos (1926). Thous va utilisar el cine com un mig 

d’expressio de la cultura i l’identitat valenciana.  

 

Des de molt pronte es va preocupar de la recuperacio dels balls i danses 

tradicionals dels pobles de les diverses comarques valencianes, aixina com de 

coleccionar peces etnologiques, que passaren a formar part de lo que sería mes 

tart el Museu d’Etnografia i Folklore, del que arribà a ser director durant la 

Segona Republica. Tingue una seccio en Unión Radio Valencia (actualment 

Radio Valencia Cadena SER), a on parlava de costums valencians. Tambe es va 

distinguir com poeta, tant en valencià com en castella, obtenint diversos premis 

en els certamens de poesia dels Jocs Florals i el primer premi del Circul de 

Belles Arts pel seu poema L’escala florida. A l’acabar la Guerra Civil fon 

represaliat i desposseït inclus dels drets d’autor. 

 

Escrigue numeroses sarsueles, sainets i comedies, algunes en colaboracio 

en uns atres autors que li posaven la musica. De les seues obres podem 

destacar: 

 

 De Carcaixent i dolces (1896) 

 Portfolio de Valencia (1898) 

 Moros y cristianos (1905) 

 L’escala de Jacob (1907) 

 El carro del sol (1911) 

 Foc en l’era (1916) 

 A la vora del riu, mare (1920) 

 Ama, hi ha foc? (1920) 

 L’ultim lleo (1921) 

 El drago del Patriarca (1931) 

 El rei de les auques (1931) 

Jose Luis Alapont Raga 
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	Història de les fortificacions de Dénia
	Descripció de les fortificacions de Dénia:
	Encara que construïdes les muralles d'esta ciutat en distintes époques, i abans de perfeccionar-se l'art de fortificar, sense fossos ni obres exteriors, tenen, no obstant, prou elevació lo mateix que els seus parapets, a trets espillerats i a trets en...
	En lloc dels moderns baluarts hi ha torrellons circulars construits a curta distància entre sí, tots en la seua corresponent garita de pedra espillerada, uns en dos i uns atres en tres esclafidors, l'esplanada dels quals és de solidada fàbrica. La maj...
	A l'est, es troba la porta de la ciutat denominada de la Mar, i a l'oest una atra en nom de porta de Terra, les dos precedides per un tambor tancat en una atra porta. S’unixen els dos extrems d'estes muralles en el castell, que té la seua porta princi...
	Està construit este castell a una llegua de la mar, al nort de la mateixa ciutat, a la que domina i defén, aixina com al seu port; s’eleva sobre un tossal de penya, nomenat antigament “Promontori Denier”, des del que s'oferixen horisons extensos i vis...
	Dins del seu recint trobem una gran cisterna, almagasens i quarters a prova de bombes. Despuix en la guerra de l'Independència va ser casi completament destruït en 1813 pels espanyols, els qui el varen tindre sitiat més de cinc mesos, periodo durant e...
	També contava esta ciutat en una atra defensa natural, que contribuïa a aumentar la seua importància com a port militar i marítim. A la vora de la mar i a pocs passos cap al sur de l'Arraval de Dénia, o siga al surest, es veu un torrelló circular crid...
	Roc Chabàs Associació
	El mont Mongó i Dianium
	Recordem en primer lloc que Dianium va ser el nom que els romans li varen donar a Dénia.
	En la creació i desenroll de la ciutat de Dianium i l’inici de la vida urbana al rededor del tossal del castell, fa uns 2000 anys, el mont Mongó passà de ser un assentament per a convertir-se en l’entorn d'este.
	Pero el Mongó seguix tenint elements d'interés cultural i patrimonial pels que té una conexió casi sagrada en la formació i en el desenroll de la ciutat i també en la població rural que la rodeja i s'estén cap ad ell.
	La situació de la ciutat de Dianium en l'ala oriental i septentrional del tossal del castell i en la superfície de desenroll més oriental que es coneix com l'hort de Morand, va estar determinada per una série de condicions; l'ubicació original del por...
	Les vies de comunicació terrestres per a accedir a la ciutat eren: una pel nort (Camí vell d’Ondara) i una atra per l'oest (Camí de Gandia i Camí del Llavador).
	En els sigles XVIII i XIX es va descobrir un important conjunt d'inscripcions epigràfiques de tipo commemoratiu: elements arquitectònics i pedestals d'estàtues que estaven dedicades a personages ilustres de la ciutat de Dianium, lo que va fer pensar q...
	Segons algunes senyes el fòrum es va poder construir a mitan del sigle I d.C. continuant la seua edificació fins a la mitat del sigle II, segons els testimonis epigràfics. Unes atres de les inscripcions d’est espai marcaven la construcció de canalisac...
	Ya més recent, en les excavacions que es varen fer en l'avinguda de les Indústries es varen trobar indicis de varis edificis que estaven relacionats en l'almagasenament d'existències.
	En el sigle III va haver una gran reestructuració urbanística, que va fer desaparéixer un sector del fòrum i les excavacions de l'àrea de l'oest avalen l'existència d'una calçada urbana pavimentada en vores rodades i argamassa de calç.
	Roc Chabàs Associació (1)
	Fra Esteve Verdalet de Dénia
	Fra Esteve Verdalet va nàixer en Dénia per l'any 1557-58. Els seus prudents pares, com a nobles i temerosos de Deu, varen criar ad este fill, junt en els atres, aplicant-lo des de molt chiquet a la tasca de les lletres, de les que va donar molt bon co...
	Per això no és d'estranyar que educat en un eixemplar ambient cristià, elegira l'estat religiós i que als 16 anys prenguera l'hàbit franciscà en el convent de Sant Francesc de Valéncia.
	Quan ell pren l'hàbit en 1573, era ministre provincial de Valéncia fra Esteve Giner, naixcut en Xàbia, un home ple de severitat que atenia les seues obligacions en alguns excessos, forjat en la disciplina.
	D'ahí solament varen poder eixir discípuls molt ben adestrats durant anys de disciplina, virtut i estudi. Provablement va ser en 1582 quan fra Esteve, va vore complida la seua ilusió: “el sacerdoci”.
	Va ser serf de Deu en el regne de Valéncia i es va preparar durant dèu anys, per a la predicació en Centre-Amèrica.
	L'ocasió li la va deparar fra Pere Arboleda, quan complint órdens superiors, va vindre a la província de Valéncia a reclutar vocacions per a Amèrica.
	Un 17 de setembre, va aplegar fra Verdalet a Guatemala, cap a on es va enrolar en un numerós grup de franciscans, lloc a on va passar dèu anys. Ací va establir una profunda amistat en un religiós crioll de Chiapas, fra Francesc de Salcedo.
	Ya en 1603, va eixir elegit per a ser Guardià del convent de Sant Antoni en la ciutat de Comayagua, cobrint a peu les 150 llegües que separaven les dos ciutats.
	Des de Comayagua, ya prop de terra d'infidels, consultà en el pare Provincial, fra Sebastià de Bonaventura i solicità que l’autorisara a entrar en Mosquitia, en la llum de l’Evangeli.
	El convent de Sant Antoni, era molt pobre i malsà, propi per a desanimar a tots aquells primers apòstols. Pero el seu lema era “Implantar el regne de Deu en la Mosquitia hondurenya, fins a l’immolació de la pròpia vida”.
	Pero l'idealiste fra Esteve Verdalet, preferia el martiri, a quedar-se en el convent com a guardià, mestre i ministre de l’Evangeli. En l'última entrada que va fer a terra d'infidels, en els últims dies del més de giner de 1612, ofrenava la seua vida ...
	Roc Chabàs Associació (2)
	Anglesos en Dénia: George Graham
	Com a nota referent tenim que dir, que pràcticament casi tots els anglesos que vivien en Dénia ho feyen en cases de camp llogades que varen edificar els francesos.
	Pero George Graham, construïx una de les cases més emblemàtiques que encara es conserven en Dénia. Es tracta de la casa a on viuen els religiosos Maristes de Dénia.
	Moltes persones creuen que la va fer Càndida Carbonell Morand, per ser benefactora en 1928 del colege dels Maristes.
	Quan George Graham aplega a Dénia sobre 1862, ho va fer en el seu germà menor, i l'aument familiar, junt en una favorable situació econòmica, l’animaren a construir esta casa en 1866.
	La vivenda de tres plantes i sòtol, imaginem que per aquells temps va tindre que ser molt vistosa i distinguida. Tenia numerosos balcons i reixes en filigranes de ferro, en les que l'orgullós propietari va posar les seues inicials G-G.
	Va tindre que ser una casa bulliciosa, puix l'habitaven el matrimoni i els cinc fills que tenien, (en unes edats entre nou i un any), el tio, el germà de George i tres criades.
	En la casa es reflectia l'intimitat familiar i els chiquets s'estajaven en habitacions especials prop dels pares. També hi havia habitacions per a fumar, reservades per als hòmens.
	Es pot dir que tota la casa estava dividida en diferents zones, una per a hòmens i una atra per a dònes, sent el menjador el lloc de trobada.
	Els criats acostumaven a tindre les habitacions en els pisos superiors i en el camp en escales independents.  Dénia encara estava rodejada de muralla i el barri dels mariners en els almagasens i el port. En el carrer la Mar solament hi havia alguns ed...
	Les cases del carrer Marqués de Campo, tampoc existien i la construcció més pròxima a la casa dels Graham, era l'antic convent de Sant Francesc.
	Roc Chabàs Associació (3)
	No vullc lliçons
	Innovacions en Dénia - l'allumenat públic -
	En la década dels huitanta i més concretament en 1888, destaca per l’arribada de l'allumenament de gas a la ciutat. Primer aplegà la llum ad alguns almagasens particulars, despuix a la ciutat i ya en 1889 a l'ajuntament.
	L'orige d'esta gran notícia la trobem en el dia 19 de febrer de 1882, en la llectura d'una carta del ciutadà francés Julio Fernando Landry, en la qual oferia establir l'allumenat a gas en la ciutat i que va ser acceptat per l'ajuntament el 23 d'abril ...
	No obstant, no va donar est acort els fruits esperats, i en 1886 l’exalcalde Agustí Aranda Casen presentà junt en l'ingenier francés Thomas Rosser un atre nou proyecte, que va fer que l'ajuntament nomenara una comissió per a estudiar-lo ya que se n'ha...
	No varen tardar els particulars en contractar este servici, sent el primer almagasén en que es va instalar el de Rafael Pons pels ventajosos beneficis per al treball nocturn. Ràpidament uns atres almagasens seguiren els passos i en eixe clima d'eufòri...
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