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ACLARIMENT: Esta publicacio està redactada en les Normes d’El Puig. Encara que es una obra colectiva, l’encarregat de la redaccio 

final de cada articul te llibertat per a fer-ho en la normativa d’accentuacio de la seua preferencia. Este tema es motiu de debat, pero no 

de divisio, entre nosatres.  

 

Breu aproximació històrica al Castell de Dénia 

 

 
 
Hi ha que destacar, que este promontori sobre el que s’assenta, d’uns 70 metros 

d’altitut, ha segut estratègic per al desenroll de les diferents civilisacions que han 

ocupat el territori de lo que hui nomenem Dénia. I ha segut estratègic perque la seua 

ubicació i situació, oferix grans possibilitats de vigilància i defensa del territori 

circumdant. 

 

Es documenten d’época romana, diferents vestigis arquitectònics i conjunts 

arqueològics. Destaquen, el basament de la Torre del Galliner -en el carrer Fora Mur-, 

en grans sellars; o els estrats inferiors de la Torre del Mig -d'época andalusí almohade, 

entre els Vergers de d’Alt i de Baix-, en materials d'época republicana. 

 



Pero, el promontori no es convertix en castell fins a ben entrada l'época migeval andalusí. La 

ciutat de Daniyya, no apareix en el Pacte de Tudmir de l'any 713 -dos anys despuix de 

l'entrada dels primers nortafricans en la Península ibèrica-, encara que va pertànyer al 

territori de Tudmir fins a finals del sigle X, si atenem al text d’Ar-Razi -que parla de les 

terres de la zona alacantina-, i la geografia d’Al-Udri. Segons estos dos autors, Daniyya tenia 

un port molt bonic i antic, que pertanyia a l'administració de Tudmir. 

 

La ciutat ya apareix citada en les fonts documentals a partir del sigle X, quan Abderramán 

III, funda unes darassanes i utilisa la ciutat com a port, i com a defensa del territori contra els 

fatimites. 

 

Durant el sigle XI, Al-Àndalus es va dividir en regnes autònoms, que varen rebre el nom de 

taifes -que en àrap significa grup o bando-. Dénia va ser elegida com a capital del regne 

independent del saqqaliba Muyahid, en l'any 1012, i va començar a desenrollar-se com a 

núcleu urbà, fiscal i administratiu de la zona. 

 

El geógraf al-Idrisi ya destaca en la seua obra, que Daniyya tenia una alcassaba -castell-, 

pràcticament inaccessible. Per tant, serà en esta época quan es desenrollen les muralles que 

tanquen el recint fortificat del castell. En l’alcassaba de l’edifici deuria trobar-se la residència 

dels reis musulmans. L'estructura urbana de la ciutat és clarament migeval islàmica. 

L’alcassaba és un recint tancat poligonal -albacar-, en vàries portes d'accés i torres de guaita. 

 

Daniyya és en estos moments una gran potència marítima i comercial, en l'incorporació de 

les Illes Balears al domini de la Taifa, com demostra el fet de que acunyà la seua pròpia 

moneda. Va ser una de les taifes més importants del Sharq al-Àndalus. 

 

Pero esta bonança no durarà eternament i el sistema va derivar en conflictes interns entre 

musulmans. Ademés, els musulmans no podien permanéixer tranquils perque a principis del 

sigle XIII, una nova amenaça externa, alimentada pels quantiosos imposts pagats pels 

musulmans, amenaçava en acabar en el poder musulmà en la ciutat de Daniyya. Es tractava 

dels regnes cristians. 

 

L'intervenció del rei Jaume I en el sur del Xúquer es va iniciar a principis de l'any 1239, 

pressionant sobre el Castell de Bayren -Gandia-. La conquista cap al sur, en l'adquisició de 

nous territoris interiors, semblava garantisada i imparable. 

 

El castell ya era una plaça forta i per això, el rei Jaume, esperava un sege llarc i penós. Es va 

encomanar a Pere Eiximen d'En Carròs, la conquista de la ciutat. En maig de 1244, En 

Carròs, havia conseguit l'acceptació de la rendició de Daniyya, gràcies al sege que hauria 

segut somesa per les tropes cristianes. 

 

Pero els problemes no varen sorgir en la conquista, varen aflorar durant la repoblació, que va 

ser llenta i incompleta. Segons el Llibre del Repartiment, les donacions a nous pobladors 

varen ser escasses. Per tant, es va intentar agrupar a la reduïda població en un recint més 

apropiat per a les seues necessitats. Este recint elegit en 1297, va ser res menys, que el propi 

castell. Pero els habitants renegaren d'esta opció i no ocuparen l’albacar. Per lo tant, poques 

ventages degueren produir-se en les mides, per a que els repobladors es negaren a pujar a 

l’albacar. 



Per a conseguir la definitiva pujada a l’albacar la jurisdicció de l’alcait -poder militar-, es va 

vore tan llimitada, que fins i tot els habitants, pogueren dispondre de la clau de la porta 

d'entrada al recint amurallat. Els habitants que varen entrar en el castell estima que eren un 

número d'uns 1000 i l'espai ocupat no més de quatre hectàrees. 

 

En la fundació de la nova ciutat -hui coneguda com a vila vella-, es va construir també la 

pròpia església, -dins del recint del castell, de la que tenim escasses dates. Sabem que posseïa 

el seu propi cementeri. Seria d'estil gòtic, relativament menuda, en vàries capelles dedicades 

a diferents sants. Estava situada, l’esglesia, d'alt de la ciutat, just als peus de l'últim anell 

amurallat del castell, prop de l'actual Punta del Diamant -Torre Baluart-. 

 

Les fonts documentals més antigues informen d’una série de reformes realisades en l'últim 

terç del sigle XIV, en el Palau Vell -posterior Palau del Governador-. Per tant, si es varen fer 

reformes, és perque existia un recint palatí en anterioritat, que hui desconeixem. 

 

En el sigle XV, es construïx la Torre del Consell, que ademés de tindre una funció defensiva 

-indicada per les obertures adaptades a l'artilleria-, pareix que tenia una atra funcionalitat de 

caràcter civil, ya que la tradició nos diu que en esta torre gòtica es reunia l'antic Consell 

Municipal de la Ciutat de Dénia. 

 

Gràcies al testament del Duc de Lerma-Marqués de Denia, sabem que baix el seu mandat va 

haver una ampliació i reformes del Palau del Governador a finals del sigle XVI i principis del 

sigle XVII. En el quint Marqués de Dénia, Francisco de Sandoval i Rojas, privat del rei 

Felipe III, el castell va ser reedificat. Per a la celebració de l'enllaç de Felipe III en Margarita 

d'Àustria, es varen desplaçar a Dénia i es varen hostajar en el Palau del Governador. 

 

En el sigle XVII, les reformes varen continuar. Es documenta la realisació d'una escalinata i 

l'instalació d'una estàtua del Marqués de Dénia, tractant d'embellir la residència noble. 

 

Dénia, va vore en els seus propis ulls en el 1705, com una volta arribat a la ciutat l'Archiduc 

Carles d'Àustria, va ser proclamat com a rei d’Espanya, en el nom de Carles III. 

El General Basset -del bando austriaciste-, va utilisar el recint fortificat com a refugi de les 

seues tropes. La ciutat va patir tres seges importants, en els estius de 1705 i 1707 -el de 1707 

va succeir dies despuix de saber el resultat de la Batalla d'Almansa, en la victòria de l'eixèrcit 

Borbó- i en novembre de 1708. Este tercer sege va ser definitiu per a la sòrt del bando 

austriaciste, i l'assalt al castell es va consumar en la total capitulació de la ciutat.     

La Guerra de Successió va sacsar la fortificació de manera desmesurada, portant-la 

pràcticament a l'estat d’arrasament. A partir d'este moment el castell pert la seua funció de 

residència nobiliària. La vila vella va ser demolida, i en ella, l'arquitectura gòtica civil i 

religiosa desapareixia. L'antiga església gòtica de la ciutat vella va ser derribada a mitat del 

sigle XVIII. Les muralles varen quedar en mal estat en molts punts del seu llenç. El Palau del 

Governador va quedar arrasat. Pero a mitat del sigle XVIII, es varen realisar alguns treballs 

de manteniment de la fortificació. 

 

Una volta esclatada la Guerra contra el francés, Dénia i el seu castell, passaren a mans 

franceses en 1812. Els francesos com sabien que els anglesos atacarien per mar, varen 

reforçar la seua situació en la bateria de la Mar. Per això l'intent anglo-holandés de conseguir 

Dénia, va fracassar front al castell.  



Pero en 1813, els canons anglo-holandesos varen colpejar de nou el castell. Esta volta si que 

varen tindre èxit, ya que el comandant francés va capitular. 

 

En novembre de 1845, es va declarar com a punt fort de tercera categoria el Castell de Dénia, 

sent com a tal dotat en un governador i un ajudant segon. 

 

La Real Orde de 22 de giner de 1859 va dispondre l'abandó i derrocament de vàries 

fortificacions i entre elles la de Dénia. A l’efecte, una companyia d'ingeniers va arreplegar 

els canons, la pólvora, les bales, les bombes i tots els pertrets de guerra que existien en esta 

plaça, que eren molts i acabada esta tasca, va quedar abandonat, definitivament. 

 

Dèu anys més tart es va vendre a uns particulars, passant a ser propietat privada. Es va 

convertir en una finca agrícola gràcies a la creació de bancals aprofitant el derrocament de 

l'arquitectura de la ciutat vella, per a fer murs de pedra en sec. Varen aparéixer nous terrats 

que foren totalment plantats de vinyes, per a cultivar vinya moscatell i produir pansa. 

 

Terrats que, encara hui, nos oculten gran part de l'urbanisme de les diferents civilisacions 

assentades en el promontori, en diferents époques de la nostra truculenta història. 

 

A mitan del sigle XX l'Ajuntament de Dénia l’adquirí. És llavors quan va substituir les 

plantacions de vinyes per una densa plantació de pins, tan característica del paisage actual. 

 

En el Castell de Dénia, tres décades despuix de començar les excavacions arqueològiques, 

queda molt per descobrir baix els màrgens i bancals, a pesar dels grans alvanços realisats en 

els últims anys. 
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«El Peixot del Molinell» 

 

En 1.761 embarrancà front al Molinell, per 

l'escassa profunditat de les aigües, un 

monstruós peix de descomunals dimensions. 

D'uns 90 pams, l'animal no va poder lliberar-

se del fondo i va morir despuix d'una terrible 

agonia. Ningú va poder identificar lo que era, 

¿una ballena? ¿un taburó? Els mariners 

cridaven d'esta forma a un mònstruo 

llegendari molt temut. Lo que sí consta és 

que varen vindre a vore-lo numerosos veïns 

de la comarca, i inclús de Sueca i Gandia, i que es varen necessitar més de 500 hòmens per a 

dilacerar-lo. 

 

Este gravat del manuscrit original de la Biblioteca Valenciana nos mostra l'aspecte que tenia. 



La Dénia d’intramurs 

 

 
 

La zona amurallada coneguda com “Dalt Dénia” despuix de la segregació de 1837, es reservà 

el nom de Dénia. Eren 482 veïns els que residien en ella, i no alcançant la sifra de 2000 

habitants, en uns carrers més llarcs i populars que els de la Mar. Predominaven els oficis 

relacionats en l'agricultura i servicis (forners, llauradors, sastres, sabaters, chocolaters, 

sereno, administrador de correus, manyans, etc.). 

 

I apareixen uns oficis que no es donaven en l'arraval de la Mar, com escrivans, procuradors, 

advocats, boticaris, meges, etc. Solament apareix un mariner en tot este núcleu d’intramurs. 

Comparant estos oficis en els que hi havia en l'arraval de la Mar, es pot deduir que la major 

riquea estava en l'interior, en esta part estaven les residències dels més poderosos 

econòmicament, tant comerciants com terratinents. No obstant en l'arraval del Port o barri 

mariner també hi havia comerciants i allí estaven els almagasens més grans. 

 

El barri d’intramurs estava compost pels carrers Major, Cavallers, Bon Aire, Cop, de la Mar, 

Plaça, Loreto, Brecha, Sant Antoni, Nova, Santa Ana i Olivera. El millor carrer era el de 

Cavallers, allí residien facendats, boticaris, el secretari del governador i gent de professions 

lliberals. En 1847 reix la via de Cavallers com la de construcció més uniforme, en contrast en 

el restant dels carrers. Un atre carrer important era el carrer Major, allí estava l'administració 

de correus, pero la més habitada era la de Loreto, en el nº 6 d’este carrer estava la 

subdelegació de la policia de Dénia; i eren les més pobres les de Santa Ana i Sant Antoni. 

 

En el carrer de Loreto era a on despuntaven els edificis religiosos, com el convent de les 

Religioses Agustines Descalces, l'iglésia parroquial, en eixos moments nomenada de la 

Nostra Senyora del Patrocini i destacant en ella la capella de sant Roc, patró de la ciutat. Un 

atre edifici important era l’ajuntament encara que estava amenaçat constantment per la ruïna, 

necessitant de contínues reparacions.  



La plaça actual de la Constitució era la plaça pública a on es concentraven les parades de 

vendes, venent en elles el peix i no en l'arraval de la Mar. Molt pròxim a la plaça, en la porta 

de la Mar, hi havia un cos de guàrdia i era també el lloc a on es trobaven les dos posades en 

les que contava la ciutat, la més important la de Ferrando Pérez en el carrer Cop i la de 

Vicente Micó en el carrer Loreto. La zona amurallada tenia dos portes, la de Terra en l'actual 

plaça Valgamedios, que també era el camí del cementeri i la de la Mar en el creuament dels 

actuals carrers la Mar i Diana. Esta porta tindria fins a 1804, data d'incorporació de Dénia a 

la Corona, colocades les armes del duc de Medinaceli últim senyor de Dénia. Les dos portes 

es tancaven en caure la nit, quedant aïllats els dos barris. 
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El naiximent del Mongó 
 

El nostre majestuós Mongó ha generat moltes històries. Una d'elles és la següent: Fa milenis 

hi havia un jardí maravellós a on la vida era feliç. Dos habitants que el poblaven eren la 

deesa Tanit i el colós Ebbus, que es volien molt. Pero com la felicitat no pot durar sempre, 

una serp celosa d'est amor (ben fràgil com es vorà), li va regalar una flor de loto a Tanit. 

 

Despuix d'açò es va amagar en la mar, per si al colós se li ocorria donar-li les gràcies. En este 

senzill gest Tanit va deixar de voler al colós, que es va enfadar molt quan es va donar conte i 

va buscar a la serp llevant en fúria terra i roques del fondo de la mar. Una d'elles va ser el 

Mongó, del qual gogem nosatres. 



 

 



Els genuïnistes ´mos` enganyen 

U, que es prou credul, confiava en que els genuïnistes 

digueren la veritat. Si, esta colleta que està per la recuperacio 

de ‘lo nostre’, per rescatar de l’oblit totes les paraules 

arraconades per un ‘tsunami’, els que potencien la nostra 

autoestima idiomatica –i personal–, que la teniem per terra. 

En una de les ultimes columnetes, el jornaler de la AVLl, 

Josep Lacreu, nos contava que ‘tararot’ ve de ‘tarara’ + el 

sufix ‘ot’ i l’usem per a definir una persona destrellatada, 

irreflexiva, sense cap, que fa les coses mal... i de la mateixa 

familia tenim ‘tararí’ i ‘taral·lejar’ (Levante-EMV, 26-4-

2022:3). 

¡Ui!, veig la geminada i plante les orelles –encara que aço ho 

fan els animalets–. A comprovar. En el diccionari Alcover 

està la clau, nomes una cita moderna i per al catala oriental. En el Diccionari de la 

rima (1956) de Ferrer, trobem ‘taral·lejar’ (¡fent cami!). En el diccionari de l’avaladora de 

genuïnismes AVLl nomes figura ‘taral·lejar’. Busque en el CIVAL, de la AVLl, i la 

documentacio es relativament moderna (Estellés i companyia), insistixc, ara busque 

‘tararejar’ i aci ya apareix en el diccionari d’Escrig (1887). Tambe està inclosa en el 

diccionari de la RACV (1992) i successius. 

Com a curiositat, per a vore la regularitat de la forma valenciana i l’irregularitat (anomalia) 

de la catalana –feta passar per valenciana– aportare uns poquets eixemples del Diccionari de 

la rima, seguidets per a que no es perda ningu, u darrere de l’atre i en la pagina del costat de 

‘taral·lejar’: ‘senyorejar’ < senyor+ejar, ‘sermonejar’ < sermo(n)+ejar, ‘serpejar’ < serp+ejar, 

‘serpentejar’ < serpent+ejar, ‘serrejar’ < serr(a)+ejar, ‘sestejar’ < sest(a)+ejar, ‘setantejar’ < 

setant(a)+ejar... ¿clar? Si tenim ‘tarara’+ejar > ‘tararejar’. I la corroboren: ‘tararot’ < 

tarar(a)+ot, ‘tarari’ < tarar(a)+i i ‘tarari, tararu, tot be a ser u’ (= mes o menys una cosa es 

igual que una atra) < tarar(a)+u. 

No nos podem refiar de ningu... i manco d’estos ‘pardalets’ que cobren per dir mentires. Ya 

ho dia José Villanueva... “Prietas las filas / recias, marciales, / nuestras escuadras van / cara 

al mañana...”. 

Image: Verónica Rosique 

 

Antoni Fontelles i Fontestad es Llicenciat en Teoria de la Comunicacio i Psicologia. 

Es professor i periodiste. 

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

https://clubjaimeprimero.org/index.php/users/antoni-fontelles


Dos per u: À punt i Valencia CF 

 

         Me cansen els reivindicadors de salo, de flamerada o de falla (en el pijor sentit de la 

paraula). Lo ultim. Me’ls trobe defenent musicalment l’apichat i l’us del preterit perfecte 

simple (À punt, 10-6-2022). En la pagina uep, la corporacio valenciana ha penjat el següent 

text i la canço: “És l’apitxat l’ànec lleig de les variants dialectals de la nostra llengua? Tàp 

Zàping li dona una segona vida al clàssic de Carla Bruni: “Quelqu’un m’a dit” en la seua 

secció Tàp Music. ¡La lletra original és una cançó d’amor i la versió del programa més 

divertit de la televisió d’À Punt també ho és! Amor a la llengua, a la seua diversitat i als seus 

parlars diferents.” Dos voltes i en cap ‘llengua valenciana’. ¡Si m’ho conten no m’ho crec! 

Els que escriuen ‘amb’, ‘decideix’, ‘vacances’, ‘defineixen’, ‘aquest’, ‘altres’... i pronuncien 

totes les -ada i les ‘tz’ de ‘finalitzar’, ‘canalitzar’... ¿son els mateixos que reivindiquen l’us 

del preterit perfecte? Aço es diu incoherencia, cavallers, incoherencia... i mala consciencia. 

       I la composicio... 

       "De matí, me n'aní a passejar pel camí, 

un llop apareguí i quasi me muiguí. 

Al Seprona avisí, però ningú acudí 

Perquè qui m’atenguí, a mi no m’entenguí." 

        Des de fa anys arreplegue eixemples de la sistematica eliminacio del perfecte simple 

(ani, corregui, ixqui, mengi... excepte l’acatalanat ‘fou’ per fon). En tinc un cabas, de 

multiples procedencies i de multiples ambits. Des de fa decenis, de forma casi general, 

¿absoluta?, este temps verbal ha segut suprimit sense pietat tant de l’escritura com de 

l’oralitat (en la consegüent perdua de vitalitat). Esta conducta ha provocat que se senta com a 

anormal i vulgar... despreciable. Conec persones que, per orige, son usuaries corrents d’estes 

formes i les han expulsades del seu discurs. No hi ha ninguna prohibicio ‘oficial’. 

http://www.accionacionalistavalenciana.com/sites/default/files/field/image/a-punt-1.jpg


Com en uns atres elements idiomatics, la condena practica ve per l’imitacio de la 

‘llengua’ catalana a on l’us es residual (no se si existix encara). Es l’autoodi per lo propi 

l’enamorament per tot lo alie els que motiven, en ultima instancia, esta conducta 

ideologicollingüistica empobridora. No es el cas dels natius als que els es propia.  

 

Hi ha una legio d’almogavers que genera l’expansio del model liquidacioniste del 

perfecte simple. El seu lema es ‘el millor perfecte simple, mort’ i ocupen la docencia, la 

lliteratura, els mijos de comunicacio i les institucions normatives i de poder.  

Lo de À punt mes que un toc d’atencio es una opera bufa. Si de veres es creuen lo que 

canten... siguen conseqüents, posen noms i actuen. Van i els ho diuen als de la seua 

Acadèmia Valenciana de la Llengua (catalana) i a tots els fidels d’esta iglesia llaica, perque 

sino es tracta d’una impostura. Es lo que es, com tot el ‘genuïnisme’. 

I el dos per u. Ya està resolt el problema del Valencia CF.... l’aficio ha tombat a 

l’expresident Anil Murthy... una victoria indubtable de la pressio popular.  

Una atra victoria de la propietat, l’eixida per la portella de l’entrenador José Bordalás 

(que sumissament ha acceptat la patada en el cul... si ad ell li agrada el tracte... avant). I la 

tornada de Jorge Mendes (que no se n’havia anat). 

         El que fora vicepresident del Valencia CF, Miguel Zorío, ha escrit l’articul «Peter Lim 

y sus gatitos: merecemos lo que tenemos» (Levante-EMV, 13-6-2022: 38) que pega en el clau 

en lo que es la societat... una traca, darrere de l’ultim masclet... no hi ha res mes que fum. Es 

dur, pero es la realitat.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Lo que han lluitat es per a tirar a Murthy a soles?  

         L’eixida del propietari de l’equip, recorden ‘propietari’, nomes es produirà quan perga 

diners... mentres puga canviar els cacaus i fer negoci, que es el seu objectiu, no se n’anira i 

jugarà lo que vullga en el personal... perque lo de deixar el camp buit ha de ser una conducta 

sostenguda, permanent, fins que s’avorrixca. I no importa el ‘dany’ momentaneu a l’equip si 

al final el malalt sana. 

         Que yo no entenga de futbol no vol dir que no veja les coses. ¿Qué ha fet l’amo de l 

VCF?, canviar les peces junt a son inseparable Jorge Mendes (que tambe fa negoci). I 

vendran lo que faça falta (jugadors) i portaran el conjunt al descredit... ¿i qué? Els aficionats 

han d’entendre que la seua llogica es empresarial, te un joguet al qual li trau rendabilitat. 

Nomes abandonarà quan perga diners.  

         Hi ha un fragment del text de Zorío que ho diu tot: “Es una vergüenza que se filtre que 

Peter Lim va a ser bondadoso con peñas, curva y otros grupos de aficionados, y que algunos 

puedan olvidar las faltas de respeto recibidas. Mestalla no va a olvidar quien se pasa de 

bando en este momento tan crítico”. S’equivoca de cap a cap. Li assegure que si, que ya ho 

han oblidat. I ell mateixa es respon quan afirma que: “Es una vergüenza que [...] Tebas y 

Mendes tengan cola de valencianistas dispuestos a cambiar de bando por 33 monedas de 

plata como Judas”. Esta es la congruencia i la consistencia de molts ¿valencianistes? No se 

creguen lo de que els colors estan per damunt de tot... son els seus interessos. 

          El Valencia CF es el sintoma d’esta societat sens autoestima. No, molts que no fem 

ostentacio de ‘valencianisme’, no nos mereixem aço. 

Antoni Fontelles i Fontestad es Llicenciat en Teoria de la Comunicacio i Psicologia. 

Es professor i periodiste. 

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



La ciutat protohistòrica d’Herna 

(Penya Negra, Crevillent) 

 

 

 

Benvinguts al Parc Cultural de Penya Negra – Herna, que inclou una ruta arqueològica i 

ambiental, en distintes fites informatives que permetran conéixer el patrimoni arqueològic 

relacionat en la ciutat protohistòrica d'Herna i la riquea paisagística, vegetal, geològica i 

etnogràfica que guarda la Serra de Crevillent. 

 

Es tracta d'un proyecte de l'Universitat d'Alacant, en coordinació en el Museu Arqueològic 

Municipal de Crevillent i en colaboració en la Generalitat Valenciana. Té com a objectiu 

l'investigació en este destacat jaciment protohistòric, que atesora un excepcional valor des 

del punt de vista històric, etnològic i ambiental, i que reclama ademés la seua protecció i 

posada en valor, a través de la seua configuració com a Parc Cultural. 

 

L'importància patrimonial d'est enclavament, l’inserta dins dels jaciments arqueològics més 

importants de la regió referits a l'etapa de la Colonisació Fenícia. Per dit motiu, recentment, 

hi ha que destacar l'inclusió de Penya Negra en la Ret de l'Itinerari Cultural del Consell 

d'Europa de la Ruta dels Fenicis, a on estan integrats països com Argèlia, Chipre, Egipte, 

França, Grècia, Itàlia, Líban, Líbia, Malta, Portugal, Regne Unit, Palestina, Síria, Tunis, 

Turquia, aixina com Espanya en les principals ciutats a on hi ha presència fenícia com per 

eixemple en la veïna Guardamar del Segura. 

Jaime Orts Mascarell 

 



Els nostres personages valencians 

Josep Martínez Aloy 

(Valéncia ciutat, 1855 – 1924 

Josep Martínez Aloy naixque en Valencia 

ciutat el 4 de juny de 1855 i falli en la 

mateixa ciutat en abril de 1924. 

Pertanyent a una familia acomodada, 

estudià en l’Institut Provincial de Segona 

Ensenyança, posteriorment Institut Lluïs 

Vives, a on rebe classes de Vicent Boix, 

preceptor que despertà en ell, com en uns 

atres jovens valencians, l’interes per 

l’historia, l’art i la cultura valencianes. 

Prosegui estudis llicenciant-se en Dret en 

l’Universitat de Valencia en 1877. 

Sent molt jove participà del moviment 

valencianiste i formarà part d’entitats com 

Lo Rat Penat, l’Ateneu Cientific o el Liceu 

Lliterari, i d’organisacions com la Joventut 

Catolica. Milità en el Partit Conservador, 

del que era lider en Valencia Teodor 

Llorente, representant del silvelisme 

regeneracioniste. 

Precisament en representacio d’este partit participà en diferents eleccions, arribant a ser 

alcalde de Valencia en dos breus periodos, un en 1907 (febrer-juny) i l’atre en 1917 (juny-

decembre). Tambe fon diputat provincial en diverses ocasions i President de la Diputacio en 

1914, moment en el que impulsaria la creacio del Centre de Cultura Valenciana, del que sería 

el primer decà, carrec que ostentà des de 1915, any de la seua constitucio, fins a 1924, 

periodo este en el que treballà, entre unes atres coses, en una geografia historica de la 

provincia de Valencia, que conformaria el primer i segon dels cinc toms de la Geografía 

General del Reino de Valencia dirigida per Francesc Carreres i Candi (publicada entre 1923 i 

1925). 

Del seu primer mandat en l’Ajuntament del Cap i Casal s’ha de destacar que inicià les 

negociacions davant el govern central en l’idea de conseguir un concert economic similar al 

que fruïa el Païs Vasc –es una de les primeres mostres d’un regionalisme politic–, qüestio 

que tambe secundaría la Diputacio, encara que no arribaria a cap resultat. 

Es l’epoca en la que l’arquitecte municipal Francisco Mora i l’ingenier Vicent Pichó elaboren 

per a l’Ajuntament el primer pla d’eixample urbanistic. La seua segona etapa fon tan 

convulsa o mes que la primera i l’oposicio republicana posà molt difícil el govern municipal.  



Es convocaren eleccions el mateix any 1917 en les que triumfarien els republicans que 

dirigirien la nova corporacio municipal des de giner de 1918. 

 

A banda de la seua faceta de politic es un home cultivat, condicio que mostrà en les seues 

obres escrites i que possibilità que ocupara diferents carrecs ademes dels ya indicats, entre 

ells: Academic de l’Academia de Belles Arts de Sant Carles, director del Museu de Belles 

Arts (1920), Delegat Regi en l’Institut de Segona Ensenyança de Valencia o el de Croniste 

Oficial de la Provincia de Valencia des de 1892. 

Escriu en diverses publicacions periodiques, com ara en el diari Las Provincias i el seu 

Almanaque, o en les revistes El Archivo i Revista de Valencia, entre unes atres. 

La seua labor investigadora i erudita es tradui en obres com: Formación de los apellidos 

lemosines (1881), De la alcurnia de San José a los sentimientos nobiliarios (1884), 

Aparición del cristianismo en Valencia (1886), Los prelados de Valencia (1887), La Casa de 

la Diputación (1910), La Diputación de la Generalidad del Reino de Valencia (1930) i el 

tom I de la Geografía General del Reino de Valencia corresponent a la provincia de Valencia 

i el tom II en colaboració en Carles Sarthou Carreres (1925). 

 

Juli Moreno i Moreno 

8 de noviembre 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 

EL FRIS GREC DUPLICAT 

Si esta joya històrica datada abans de Crist que nos du al Museu 

d’Àtica en Atenes, representant a sis jugadors nuets, front a front 

tres contra tres jugant a pilota en la que pensem com la més vella i 

bella referència al joc a Llargues; si este tesor cultural batejat com 

“La Feninde” ya és tot un referent quan un pilotari, home o dòna, el 

guanya per haver vençut en el Campeonat Individual, en tres 

edicions seguides o cinc alternes..., este 2022 nos ha dut el goig total 

de vore cóm l’alçaven, en esforç, Puchol II de Vinalesa en l’edició 

que ne fea trentasset a la modalitat d’Escala i Corda en Pelayo... i 

Tonet IV de Genovés en la que en fea trentassís a Raspall en Oliva; dos Fenindes el mateix 

any són el millor recort per al món de la Pilota Valenciana... millor si li afegim el Fris de 

Victòria Díez guanyat l’any passat i sent la primera i única dòna en tindre’l. 

L’èxit del treball de molts anys fet pels Clubs i empeltat dins de 

la Federació en els Jocs Deportius Escolars que van per la 

quaranta edició, aixina com l’ensenyança impartida per excelents 

monitors en el Cespiva i la Tecnificació, nos han dut al plaer de 

vore lluitar noblement a dos grans professionals del valent joc 

per terra o Raspall com ara Salelles II d’Oliva en només 20 anys 

i el triple campeó Tonet IV de Genovés en 23 anys; en un 

ambient màgic i apassionat el dissabte 2 de juliol fruïrem d’una genial partida i encara més 

quan al ser entrevistats, tant el subcampeó com el campeó parlaren la nostra llengua 

valenciana, culta i viva plena d’eixa musical sonoritat que no admet el tristíssim 

rebordoniment que s’ensenya en coleges, instituts i universitats, contra natura i contra el 

nostre Estatut d’Autonomia. 

En uns dies tindrem en Faura les finals del quarantasset 

Trofeu Corte Inglés a Galocha, ambient festiu i els abraços de 

germanor entre guanyadors i perdedors; en Bicorp tancaran el 

trentanou Autonòmic de Raspall com tenim ben prop les 

finals de la trentahuit Lliga a Llargues i la que ne fa trenta a 

Palma... mentres seguixen en joc el IX Trofeu Diputació 

d’Alacant a l’Alt o Escala i Corda, el Campeonat de Pilota 

Grossa... dotzenes de partides de Festes a totes les modalitats 

a on cal nomenar les Llargues en Alfara del Patriarca, el Trofeu Moscatell a Galocha en 

Godelleta, el Frontó Valencià en Chest, Almussafes, El Puig, Albal, Canals... 

Tenim a no res les “Eleccions a president de la Federació de Pilota Valenciana” en dos bons 

candidats com Vicent Molines de Xaló (actual seleccionador) i Josep Cabanes “Genovés II”, 

que guanye qui millor proyecte tinga per al més valencià dels deports. 

Aureli López 

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



¿Estem a ón estavem? 

        Pot ser. La Generalitat ha commemorat (en juny) els 40 anys de 

l’aprovacio de l’Estatut d’Autonomia (fon un 10 de juliol de 1982) i, en 

l’esperit del tripartit d’esquerres que governa l’autonomia, ha triat un lema 

connotat: “Quaranta anys fent país”. Estan en son dret. Pero, com repetixen 

tots... han de governar per als propis i per als estranys. ¿Hauria segut 

possible un atre lema mes inclusiu i no tan marcat ideologicament? Segur 

que si. Obviament, la dreta i unes atres forces conservadores s’han indignat 

i s’han negat a participar, perque si be, al principi no tenía estes 

connotacions (el terme ‘país’ fon usat per Felip Mateu i hi ha documentacio del sigle XVIII, 

coincidint en l’auge de les ‘societats economiques del païs’), des de l’epoca de la transicio 

incrementà el contengut, ya que “dir «País», amb majúscula, d’alguna manera comportava 

assumir la tesi dels «Països Catalans»” (Mollà i Mira, 1986: 34), significat que alvançava un 

parell d’anys abans Joan Fuster: “la idea d’una inserció del País Valencià en una comunitat 

de països catalans en sigui un corol·lari immediat. No cal repetir que això havia de produir-se 

fatalment” (Fuster, 1984: 109). ¡Que no vinguen dient lo dels ‘fantasmes’!, que ya estic un 

poc fartet. 

¿Foren els unics que advertiren esta correlacio entre 

‘païs’ i ‘països’? No, el mig oblidat Josep Maria Bayarri ya 

criticava el ‘sucursalisme’ del terme en 1931: “denunciem 

també, este mes nou i de tanta mala fe com els atres [noms], 

que s’enuncia: «el País valenciá» [...] formant part de «la 

Gran Catalunya» i en tal aspecte té’l significat de «patria 

chica», de «región», de... «pais».” (Bayarri, 1931: 122).  

Crec que he escrit alguna coseta, circumstancial, sobre la denominacio del territori nostre. I 

ara, per la miqueta de polseguera que s’ha alçat... res, poca cosa. Si que em preocupa la 

desinformacio topica que escampa Víctor Baeta (de República Valenciana / Partit 

Valencianiste Europeu, Levante-EMV, 13-6-2022: 4). Suponc bona fe, pero afirmar que els 

que defenen ‘comunitat’ defenen al PP i assimilats i els que defenen ‘païs’ defenen al PSPV i 

assimilats es cert, en part. Yo usava ‘comunitat’ i no he votat al PP ni promocione el seu vot. 

I no soc unic. I l’atre topic-falsetat es que “amb habilitat el PPCV i adlàters han lligat el 

terme amb l’inefable, polisèmic i frívol de ‘països catalans’ per millor anatematitzar el 

contrari”. Home, en els dos eixemples que he donat mes amunt... no li feya falta massa 

‘habilitat’ al PPCV per a llançar el terme al contrari. Ho han fet ells a soletes, els teorisadors 

dels PPCC. Si li servix d’ajuda, he publicat recentment Els Països Catalans: entre 

l’entelequia i la materialisacio, a on (de)mostre que aço ve de llunt, de ben llunt. 

Baeta planteja l’us de ‘nacio valenciana’ (a Rafael Ribó, antic dirigent del PSUC no li 

feya gens ni miqueta de gracia). En mes d’una ocasio l’he usat, pero com que l’atra banda ha 

tornat a les posicions inicials de fa 40-50 anys, he recuperat Regne de Valencia que es tan 

modern i lluïdor com el ‘principat’ de Catalunya.  Imagens: todocoleccion.net, ondacero.es 

Antoni Fontelles i Fontestad es Llicenciat en Comunicacio Audiovisual, professor 

i periodiste 
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Fontelles i Marchuet guanyen la tercera edicio dels 

Premis de l’Institut d’Estudis Valencians 
 

S’acaben de fallar els premis convocats per l’Institut d’Estudis 

Valencians en la seu tercera edicio. Els premis han recaigut en Antoni 

Fontelles i David Marchuet, respectivament. 

Antoni Fontelles ha guanyat el premi d’investigacio Lluïs Alcanyis en 

la seua obra “Els Països Catalans: entre l’entelequia i la materialisacio”.  

En esta edicio han format part del jurat, Manolo Gimeno, filolec, 

Sandra Ombuena, historiadora i Enric Llorens, Catedratic de l’Universitat de 

Valencia.  

L’obra guanyadora aborda l’estudi d’esta entelequia que l’imperialisme 

catala vol impondre al poble valencià de manera sibilina i tramposa.  

Fontelles denuncia l’intent d’impondre eixe proyecte que intenta anular 

l’identitat valenciana i analisa l’aparicio del concepte i la seua construccio en 

una operacio que abjura de la veritat i del respecte a l’historia del Regne de 

Valencia. 

El premi de creacio Manuela 

Solís Clarás ha segut per a la novela “Caps de corda” de la que es 

autor Davit Marchuet. Enguany han format part del Jurat el escritors 

Just Llorca i Enric Calvo i l’arquitecte i vicepresident de l’Institut 

d’Estudis Valencians, Rafa Medin  

La novela premià nos presenta una historia de rivalitats entre 

families dins de l’ambit rural en el Maestrat del sigle XIX a on 

l’ambicio fa surar lo pijor de cada u arribant a crear un ambient 

irrespirable. L’enemistat entre els Querol i els Porcar donarà molt de 

que parlar, en esta novela a on Marchuet nos mostra lo millor i lo 

pijor de la naturalea humana. 

Els premis serán entregats el proxim dissapte 18 de juny en la 

gala d’entrega del Premi Llealtat que cada any otorga el Grup 

d’Accio Valencianista. L’acte tindra lloc en el restaurant La Hipica, 

de Valencia. Durant el transcurs de la nit es podran adquirir els dos 

llibres en una oferta molt interessant. 

Els llibres es poden adquirir en la botiga de la web de l’Institut 

(www.inev.org/va/botiga) i pronte en llibreries. 

 

http://www.inev.org/va/botiga


L'INEV participa en la festa de la cultura provençal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han sigut tres dies durant els que en l'Etang des Aulnes de Saint Martin de Crau els valencians hem 

passat moments inolvidables de germanor, amistat i camaraderia en la gent de Provença. Han 

confluit molts aspectes que han fet del contacte entre els anfitrions provençals i els visitants una 

relacio molt solida. Les delegacions que acodiren invitades foren la bearnesa, l'aragonesa i la 

valenciana. Durant estes jornades fruirem del reencontre, del coneiximent mutu i comprovarem la 

gran aportacio a Europa de les nostres cultures. Cultures minoritaries pero immensament importants. 

Compartirem gastronomia, asistirem a actuacions musicals, coneguerem el parc natural de la 

Camarga i tambe varem coneixer l'indumentaria tipica arlesiana. Des de el punt de vista llingüistic 

assistirem a la presentacio del llibre del sociollingüiste Philippe Blanchet titulat "À la découverte 

du provençal. Langue originale, langue menacée", una publicacio que tracta sobre l'orige de 

l'idioma provençal i la seua situacio en l'epoca actual. 

 

L'investigador Philippe Blanchet presentà la seua ultima obra sobre l'idioma provençal 

En definitiva va ser un fi de semana en experiencies riquissimes i per aixo 

volem donar una volta mes les gracies als nostres amics provençals i 

especialment als membres del Collectiu Provence i de l'Observatori de la 

Llengua i de la Cultura Provençals que estan per la defensa de 

l'independencia de la seua llengua i la seua cultura de manera 

incondicional. Tambe volem saludar i agraïr tots els bons moments passats 

en les associacions vingudes d'Arago i de Béarn. 

 

 

 

 

Els integrants bearnesos de l'associacio Institut Bearnais 

et Gascon 

 

 

http://www.collectifprovence.com/
https://www.observatoire-provence.com/
https://www.observatoire-provence.com/
https://www.institut-bearnaisgascon.com/
https://www.institut-bearnaisgascon.com/


Relacions entre Provença i Valencia: L’amistat entre 

Teodor Llorente i Frederic Mistral. 
En la segon part del sigle XIX van surgir 

moviments de recuperacio de les cultures regionals 

per tota Europa. Estos moviments es consideren 

conseqüencia del moviment del Romanticisme que 

s’inicià a finals del s. XVIII i tingue el seu maxim 

esplendor durant la primera mitat del sigle XIX.  

En valencia es produi la Renaixença, en Galicia 

el Rexurdimento, consolidat en la publicacio de 

l’obra Cantares Gallegos de Rosalia de Castro 

(1837-1885) en Vigo en 1863. Tambe en Provença es 

va iniciar un moviment de recuperacio de la cultura 

propia. En 1854 set poetes creen el Felibrige, entitat 

que recupera la cultura i lengua provençals. La figura 

mes destacada d’este moviment fon Frederic Mistral 

(1830-1914) que al publicar l’obra Mireio, pouemo 

prouvençau, triumfà rapidament en tota França 

alcançant posteriorment fama mundial.  

Mistral conseguix en Mireio el reconeiximent 

de la cultura parisina, obtenint l’ajuda d’escritors consagrats com Alphons de Lamartine, un 

dels mes destacats poetes del romanticisme frances. L’academia francesa premia el llibre i el 

Govern frances li otorga la Legio d’Honor a Mistral. En 1864 el compositor Charles Gounod 

compon una opera basada en la Mireio mistraliana, lo que aumenta la seua popularitat.  

Mistral va publicar atres obres durant la seua vida, com Calendau (1867), Lis isclo d’or 

(Les illes d’or 1876), Nerto (1884), La reino Jano (La reina Joana 1890), Lou Pouemo du 

Rose (El poema del Rodano 1897). En 1906 es consagra definitivament quan guanya el 

Premi Nobel de Lliteratura, compartit en l’espanyol José 

Echegaray. Es l’unic escritor que ha guanyat el Nobel sense 

escriure en la llengua d’un Estat. 

Frederic Mistral tingue contacte en la cultura 

valenciana per mig de la seua relacio en Teodor Llorente. 

Es van coneixer en 1868 en Barcelona i mantingueren una 

amistat durant tota la vida. Quan Mistral es casà, Llorente 

publicà la noticia en el periodic Las Provincias, i li envià 

un eixemplar per correu i uns versos felicitant-lo per carta.  

En juliol de 1877 en Valencia es commemorà el 600 

aniversari de la mort del rei Jaume I i es convida als 

felibres provençals a assistir, esperant-se la presencia de 

Mistral, que finalmente no ve.  

Finalment, viaja a Valencia el baro Charles de 

Tourtoulon de la Societat de les llengües romanes i el comte Cristian de Vila Nova. La 

noticia de l’acte de Valencia apareix en l’anueari provençal Armana prouvençau d’eixe any. 



A l’any següent Llorente i Mistral 

coincidiren en una acte en Montpelier en les 

Festes Llatines. En 1879, quan la filla de Lorente 

es regina dels Jocs Florals, Mistral i la seua dona 

envíen una carta felicitant-la. 

En l’estiu de 1903 Llorente fa un viage per 

França i Suissa en tota la seua familia i al tornar 

pasa per Maiano a visitar a Mistral. En decembre 

de 1904 es conserva la carta en la que Llorente 

felicita a Mistral per haver obtingut el Premi 

Nobel de Lliteratura.  

En juny de 1906, Llorente fa arribar una carta 

a Mistral del president de LRP, el baro d’Alcalali, 

demanant-li que enviara un versos en Ocasio del 

25 aniversari del Jocs Florals de la Ciutat i Regne 

de Valencia, convocats per LRP. 

Mistral dedica al seu amic Llorente l’obra 

“Memori e raconte” i la traduccio al provençal del 

llibre del Genesis. Llorente li correspon dedicant-

li a Mistral l’obra “Nou llibret de versos”. 

Les relacions entre Valencia i Provença no acaben en Llorente, a banda d’ell, tambe 

Querol i Josep Mª Torres foren nomenats felibres, i en 1910 Sanchis Sivera visita a Mistral 

en Maiane, enviat per Llorente. 

En 1884 Mistral publica Nerto, i en 1891, 

Constanti Llombart li envia una carta demanant-li 

autorisacio per a traduir-la al castellà i publicar-la 

en prosa en la Biblioteca Selecta.  

Tambe el 6 de decembre 1914, el discurs 

d’ingres de Juan Navarro Reverter en la Real 

Academia Española porta per titul “El 

Renacimiento de la poesía provenzal en España”. 

A on parla de Mistral i del Felibrige. 

Desde 1930 Mistral te estatua en Valencia, 

erigida a proposta de Lo Rat Penat, en motiu del 

centenari del seu naiximent. L’estatua es obra de 

l’escultor Luis Bolinches Company. Inicialment es 

va situar en la plaça del comte de Carlet i 

actualmente esta prop de la Porta de Serrans, en 

l’albereda de Serrans, enfront del carrer de 

Blanqueries. 

 

Ferran Ribes  

President de l’Institut d’Estudis Valencians 
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