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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.  

 

La Colònia del Mongó de Dénia 

 
 
La Colònia Agrícola, un terreny del Parc Natural del Mongó, va ser una espècie 

d'estudi que es va realisar en el sigle XX, i que a la fi els resultats no varen ser els 

esperats. 

 

En els inicis del sigle XX, per a detindre l'emigració dels espanyols a uns atres països, 

l'Estat va aprovar l'anomenada Llei de Colonisació i Emigració Interior, en la qual es 

podien repartir terres a colons que volgueren cultivar-la, pero en l'imposició d'unes 

normes que es tenien que complir. 

 

El colon estava obligat a cultivar la seua parcela corresponent en l'impediment de 

poder arrendar-la, que no es poguera dividir, que no fora possible tindre més d'una 

parcela i d'estar obligats a tornar-la a l'Estat, en cas de no complir en les normes que 

s'havien establit. 



I l'Ajuntament de Dénia, que tenia terrenys en la falda septentrional del Mongó, va vore 

l'oportunitat de que part d'estes es dedicaren al cultiu de la vinya, creant un proyecte de 

repartiment de dites terres. En data 30 de juny de 1921, es va aprovar lo que es va aplegar a 

nomenar “Colònia del Mongó”. Sobre 1925, part de les 51 parceles de poc més de tres 

hectàrees cada una, ya estaven cultivades, pareixia tot un èxit, pero quan en els anys següents 

va disminuir l'exportació del raïm i es va juntar en la crisis econòmica de 1929, va fer que 

part dels colons abandonaren el cultiu. 

 

Pero la Colònia del Mongó va seguir existint i, despuix d'un llarc periodo de paràlisis, ya en 

1950 es va dictar una nova llei dita “Instituto Nacional de Colonización” per la que es devia 

normalisar la situació de les colònies. Aixina que totes les que reuniren les condicions per a 

una nova explotació, no tornarien als antics propietaris, en este cas, l'Estat, i que foren 

entregades als colons, tenint-se que fer càrrec estos de la contribució en la Delegació de 

Facenda, quedant exents de pagament fins al 31 de decembre de 1952. 

Pocs anys despuix, gran part de les parceles varen tornar a estar cultivades, sense presentar-

se cap reclamació per part de l'Estat o de l'Ajuntament, per l'escàs valor d'estes terres. 

 

Pero en la década dels 70, en el turisme, es varen revalorisar i l'Ajuntament es replantejà 

reclamar les parceles de la Colònia del Mongó, que no compliren en els requisits establits. 

Una inspecció del terreny va determinar que cap parcela tenia els requisits per a no ser 

tornades a l'Ajuntament, ya que de les 177 censades, no aplegaven a huit les que estaven 

cultivades (en garroferes i armelers) i en estat d'abandó, i les atres estaven cobertes en alguns 

pins principalment. També va denunciar l'inspecció, l'existència de chalets i carreteres de 

servicis, fent que les autoritats consideraren que no s'havien complit les normes acordades i a 

finals de 1976 l'Ajuntament de Dénia, va aprovar la seua inclusió en l'inventari del Patrimoni 

Municipal, pero va recuperar solament 138 de les 177 que constaven en el catastre. 
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La Torre del Consell del Castell de Dénia 

La Torre del Consell del Castell de Dénia està orientada cap a migdia en 

el segon recint, sent sense dubte una de les parts més emblemàtiques del 

castell. Esta torre va ser proyectada com a lloc a on es reunirien el justícia 

i els jurats, aixina com els càrrecs que formaven l'administració de la vila 

de Dénia. A part de les funcions militars d'una torre, dins d'ella es 

guardava l'armament de la vila. 

S'ascendia llavors a la Torre del Consell, des del carrer de Baix havent 

entre elles unes atres dependències d'us civil. En acabar la Guerra de 

Successió, l'utilitat per a l'us civil de la torre es pert i, en una época desconeguda, es va 

utilisar com a aula, ya que també es va cridar Torre de la Gramàtica. A mitan del sigle XVIII 

la torre funcionava com a polvorí, rebent el nom d'almagasén de sant Miquel i es creu que va 

ser llavors quan es tapià el finestral gòtic. 

Esta torre quadrada que té unes mides aproximades de 10 per 10 metros, sobre els anys 50 

del sigle passat es va remodelar a fondo. 
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L'ANCHOVA 

 

  

 

En l'actual carrer Magallanes nº 16, en el passat, en el mateix lloc, hi havia un popular Café-

cantant o “café de camareras” com li dien, pero popularment conegut a lo llarc del temps 

com a L’anchova. Allí s'oferien gratuïtament al client espectàculs de varietats i números de 

sarsuela, que es cobraven en les begudes servides per les cambreres “muy cariñosas”. 

L’anchova, va protagonisar episodis molt escandalosos i va ser motiu de diversos expedients 

de clausura promoguts pels veïns i per les juntes de moralitat de mares, que ho consideraven 

un centre de perdició per als seus fills. Valga com a eixemple del talant de les acusacions, la 

protesta dels veïns del carrer per la reobertura del local en febrer de 1924, que dia aixina:  

“Quan en els nostres ànims a penes serenats per la recent clausura de l’immunt tuguri que 

denominen L’anchova, i anàvem confiant en el triumfo de la moralitat, varen aplegar als 

nostres sentits indicis, dels apanys i mentires dels que s'ha valgut el propietari del mencionat 

cabaret, per a conseguir la nova obertura del seu depravat centre d'espectàculs. 

No solament és la constant visió del tràfic infame que des de les nostres llars es presencia, és 

més encara, l’impudor i el cinisme de qui viu del foment del vici”. 

Tancat i obert en diverses ocasions, lloga l'edifici en una de tantes, l'iglésia Evangèlica de 

Dénia. També varen dur els seus negocis diversos empresaris com Antoni Rocher o Miquel 

Morell. L'edifici va ser ocupat per la Comandància de la Guàrdia Civil Sèptima Companyia, 

en l'any 1970 fins al seu trasllat al nou quarter. 

Anys més tart el local va ser rehabilitat i reformat per a instalar la nomenada Acadèmia de la 

Cervesa. La frontera quedà pràcticament igual pero pintada en una decoració d'inspiració 

centre europea més en consonància en l'ambient cerveser. 
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L'ILLEGALITAT DE LA LLENGUA VALENCIANA 

 
EDITORIAL  

 
En Valencia patim una de les situacions llegals mes absurdes del mon mundial. Resulta que 

hi ha una forma llegal i una atra illegal d’escriure una llengua. 

En qualsevol lloc civilisat, parlar o escriure una llengua en correccio es una qüestio 

d’educacio o de nivell cultural. Si algu comet alguna incorreccio des del punt de vista d’una 

normativa acceptada, o es per falta de coneiximent, o per rebelia delliberada a l’estar en 

contra de dita normativa. 

 

Lo mes que te pot passar es trobar-te en el menyspreu per part dels mes elitistes en el primer 

cas o en el rebuig intelectual en el segon. 

 

Puix be, aci no; aci, si comets una incorreccio normativa, eres directament illegal. 

 

En 2017 la Diputacio de Valencia retirà unes subvencions a Lo Rat Penat per no seguir la 

normativa de la AVLl. L’associacio presentà recurs i el passat mes de juliol el Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha donat la rao a la Diputacio 

degut a que en les bases de la convocatoria per a optar a les subvencions s’exigia 

explicitament acatar la norma de la AVLl. 

 

L’expressio que utilisa el tribunal es: “no se sigue ni se respeta el modelo lingüístico oficial”, 

i “no se ajusta ni en la ortografia, ni en la sintaxis, ni en la gramática”. 

 

La llei hauria de ser clara, pero no hi ha res clar en tot aço. 

 

Anem a vore. Un juge no sanciona a un conductor ebri perque “està clar” que ha begut. Hi ha 

una taula de sancions segons la cantitat d’alcohol expirat. Mai ve mal recordar-la: 

Entre 0,26 mg/l y 0,50 mg/l: 500 euros i 4 punts del carnet. 

Entre 0,50 mg/l y 0,60 mg/l: 1.000 euros i 6 punts del carnet. 

 

A partir de 0,60 mg/l ya es un delit penal que inclus pot comportar penes de preso. 

Si tornem al cas de la llengua, quan el tribunal diu que Lo Rat Penat no s’ajusta a la norma, 

¿en quína mida no s’ajusta? 

 

Des del punt de vista ortografic, ¿quàntes faltes d’ortografia son admisibles abans de que te 

deneguen una subvencio? Si escric en les normes del Institut d’Estudis Catalans (es dir, de 

la AVLl), pero comet cinc faltes cada 1000 paraules, ¿me llevaran la subvencio? ¿I si ne 

comet 10?, ¿i si en son 200? ¿A on està el llimit? 
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Lo mateix se pot dir dels atres aspectes, com la sintaxis: ¿quàntes voltes he d’escriure ‘per a 

tu’ en conte de ‘per tu’ per a ser condenat? 

 

¿I qué dir del lexic? Si en un text escric sempre la preposicio ‘en’ en conte de ‘amb’, per mes 

que tot lo demes estiga perfectament escrit en subvalleca (subestandar valencià de la llengua 

catalana), ¿me retiren la subvencio? ¿I si en son mija dotzena de paraules les que canvie? 

 

Tot queda a criteri dels juges, que “aprecien” que no seguix la normativa. Es com si un juge 

te posa una multa perque “aprecia” que el teu ale fa olor a alcohol. 

 

Per un atre costat, els panques, que s’han passat la vida sentint-se orgullosos d’incomplir la 

llei quan se tractava de combatre l’imposicio del castella, des de la creacio de la AVLl s’han 

tornat els mes “llegalistes” del mon i s’alegren a monto d’estes llimitacions de les llibertats. 

Aixo si, quan els seus amos de Catalunya cometen illegalitats –com declarar 

l’independencia–, llavors la llei es roïna perque coarta la llibertat i lo moralment acceptable 

es la desobediencia.  

 

Resulta dificil imaginar lo que ha de ser tindre una ment que pot albergar tantes 

contradiccions sense sentir cap classe de vergonya. 

 

Pero, ademes, esta persecucio nomes du una direccio. Moltes entitats que reben subvencions, 

per no parlar de, inclus, organismes oficials, com la mateixa Conselleria de Cultura, 

incomplixen les directrius de la AVLl un dia si i un atre tambe; per eixemple, publicant en 

web oficial en perfecte catala: “la seva pantalla”, “finalitzi el termini”, etc., sense que passe 

res. I no parlem de l’universitat perque el Tribunal Constitucional ya determinà que per ad 

ells no valen les lleis que han de complir els demes ciutadans. 

 

¿Qué demanem, en definitiva? ¿Que s’establixca un barem que aclarixca quantes 

“incorreccions normatives” son admissibles abans de que te lleven una subvencio? 

Obviament, no. Aço no faria sino profundisar en l’aberracio en la que estem vivint des de fa 

ya mes de quaranta anys. 

 

Demanem lo que hem demanat sempre, que s’imponga el trellat. Que se faça un autentic 

debat sobre este tema (que no l’ha hagut mai, per mes que diguen lo contrari) tant en els 

ambits academics com entre la societat tota.  

 

Pero per ad aixo lo primer hauria de ser deixar d’enganyar a la gent, deixar de manipular, 

tergiversar, silenciar, censurar i oprimir a qui pensa diferent, aprofitant, per ad aço, que se te 

el control del sistema educatiu, l’administracio i la major part dels mijos de comunicacio. 

 

Per lo demes, hem de fer notar que el TSJCV no ha requerit cap informe de cap filolec per a 

fer el seu dictament. Es dir, si alguna cosa ha deixat clara esta sentencia es que no cal ser un 

expert per a distinguir entre lo que “normativitza” la AVLl i lo que utilisa Lo Rat Penat: 

efectivament, no fa falta l’ajuda d’un expert per a distinguir entre dos llengües diferents. 

 

ROGLE 

 



El plat únic de Dénia 

En el carrer Marqués de Campo en 

els anys que varen seguir a la Guerra 

Civil, la Falange Espanyola va 

dispondre d’uns locals per a 

menjadors socials. 

En Dénia, en pertànyer al bando 

perdedor de la guerra la misèria era 

notòria. Eren centenars de famílies 

les que es veen obligades, per a la 

seua subsistencia, a recórrer a les 

ajudes públiques. 

Despuix de cinc anys d'acabada la 

guerra, a la que se li nomenà “llista 

de famílies pobres” tenia inscrits 

534 grups familiars. Era una sifra 

que afectava, tenint en conte que 

cada família contava en uns cinc 

membres, a l’entorn de 2670 persones, que necessitaven aliments i uns atres recursos, 

moment en que els habitants de Dénia no aplegaven als 12000. 

Esta pobrea no es va començar a reduir fins a 1949 quan algunes famílies es varen acollir al 

Segur de Malaltia, passant l'atenció mèdica a ser atesa per l'Estat. 

Estos menjadors socials eren tramitats per l'Auxili Social, pertanyent a la Falange, en 

llargues coes diàries d'hòmens, dònes i chiquets que acodien per a que els donaren un plat de 

llegums i un tros de pa. 

En 1941 una humiliant denúncia es va presentar en l'Ajuntament per un veí “un cirugià en 

una clínica privada” a on es vea la jactància de cóm contemplaven la misèria alguns 

privilegiats.  

Este denunciant es va queixar de les molèsties i el renou que produïen les coes del menjador 

social, i sugeria que s'obrira una entrada per la part posterior de l'edifici, en el carrer 

Magallanes, per a eludir l'espectàcul vergonyós de misèria i fam que es vea diàriament. 

El franquisme va dur una iniciativa que havia donat resultats en la zona nacional durant la 

guerra: el plat únic, pero era sense més un impost dissimulat que es recaptava en les fondes, 

hostals, posades i cases de menjar, que estaven obligats tots els dijous, sense excuses, a servir 

un plat únic i una darreria pero cobrant el menú complet. 

Eixa diferència de diners la tenien que entregar a l'Ajuntament i este destinar-lo a obres 

benèfiques, com eren els menjadors públics. 
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La dictadura de Primo de Rivera en Dénia 

Miguel Primo de Rivera i Orbaneja, fon un 

militar espanyol que va eixercir el poder 

com a dictador en Espanya entre 1923 i 

1930. 

Es va incorporar jove a l'eixèrcit i va estar 

destinat en Filipines, Cuba i Marroc, 

ascendint més tart a general. 

Quan es va fer en el poder en Espanya, es 

varen nomenar uns delegats governatius, i 

en Dénia va ser el Tinent Coronel Juli 

Rivera i Atienza. 

A nivell general va haver entre Primo de 

Rivera i molts dels dirigents dels partits 

dinàstics un distanciament, pero a nivell 

local res va canviar, el caciquisme va seguir 

controlant la gran majoria dels pobles. 

En Dénia nos trobem en el cacic Juan Torres 

Sala, posant-se de manifest que acabar en 

ells era una tasca difícil. 

Els cacics prengueren en cautela el colp militar, pero varen anar acomodant-se i feren tot lo 

possible per a tornar al poder local. 

Primo de Rivera va crear un únic partit “La Unión Patriótica” i els demés partits quedaren 

abolits. 

 

En Dénia, Francesc Doménech amo d'una fàbrica d'envasos, va entrar a formar part dels 

cacics i va estar d'alcalde des de finals de 1928, ocupant també el càrrec de president de la 

“Cámara Pasera”, anteriorment a que desapareguera esta entitat. Uns atres alcaldes durant la 

dictadura en Dénia, varen ser Lluís de Diego Carsi i Lluís Devesa Giménez. 

La majoria dels regidors de la dictadura eren conservadors, pero despuix varen ocupar 

càrrecs en partits com la DRA o la DRV, pero Juan Devesa Giménez passà del partit 

tradicionaliste, del que també formava part Francesc Calabuig Doménech, a estar al front de 

la Falange en Dénia durant la República i va ser empresonat en declarar-se la guerra civil. 

Uns atres varen córrer pijor sòrt, els seus germans José i Miguel Devesa Giménez, l'alcalde 

Lluís de Diego Carsi i els regidors Rafael Bordehore Romany, Benito Palop Arabí, un germà 

d'Antonio Morató Bertomeu i Trinitari Mayans, junt en uns atres, varen ser assessinats en els 

primers mesos de 1936, durant el temps que va ser conegut com a “Terror Revolucionario”. 
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L'economia en Dénia en el sigle XlX 

Les poblacions costeres sobre 1890 

entre elles Dénia, es varen beneficiar de 

la conjuntura i monopolisaren el 

transport i les vendes a l'exterior. 

A partir de mitan del sigle XlX, 

l'hegemonia indiscutible de la vinya va 

aportar molta riquea i sucosos guanys, 

guanys crematístics per a unes atres 

activitats auxiliars de la zona: com a 

comerciants, exportadors, 

comissionistes, corredors, agents de 

transport, arriers, naviers, fusters, serradors i banquers. 

Dénia es va erigir en un empori i va polarisar la majoria de les ocupacions ya comentades. 

El xaloner Miguel Durá Garcés, més conegut com l'advocat Durá, germà, fill, net i besnet 

d'escrivans, va fixar la seua residència en 1864 despuix d'emparentar en la família Bordehore 

Reig, en Dénia. 

Per més que en Dénia va predominar el minifundi i els propietaris intermijos, la gran 

propietat (minoritària, tot siga dit) va ser qui va copar tots els canals de comercialisació i 

finançament. 

Dins del círcul més enaltit de la burguesia de negocis en esta ciutat va ser singularment 

manifesta l'existència d'un entramat d'aliances i interessos comuns entre el comerç de la 

pansa, l'activitat marinera, l'importació d'abonaments i el sector de la fusta. 

Es va donar la circumstància que casi tots els que varen manejar els fils de la vida econòmica 

local i comarcal que al mateix temps acapararen el poder polític, eren terratinents. 

Un grup reduït, compost per Ambrosio Bordehore Reig, cunyat de l'advocat Durá, José 

Morand Fourrat, Francesc Moreno Torres i Miguel Moreno Torres, testic de la boda de 

l'advocat Durá en Cándida Bordehore Reig, varen incrementar el seu patrimoni a finals de 

sigle per mig d'operacions de compra venda i enllaços matrimonials.  

José Antonio Morand Fourrat i Miguel Moreno Torres ya apareixen en 1860 en la llista dels 

18 màxims posseïdors de terres de Dénia, a on també figuraven, entre uns atres, José Morand 

Bordehore, Cándida Bordehore (viuda de Carles Morand), Pedro Ferrando Malonda, Juan 

Ferrando Malonda, Nicolau Morand Cardona i Manuel Gavilà Roda. 

Dos dels mencionats, Ambrosio Bordehore Reig i Francesc Moreno Torres eren els únics 

agricultors que tenien, en 1901, més de 50 hectàrees de terres. 
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RACÓ PILOTA VALENCIANA 

HOMENAGES, ADEUS I... PERVINDRE 

 
Ha segut un estiu tan intens en el més valencià 

dels deports com calentet d’orage, pense que en 

primer lloc li devem un sentit homenage a les 

seues vides d’enamorats de la Pilota: tots sabeu 

que el 31 de juliol feu un any que nos deixà 

Paco “Genovés” (el més gran de tots els temps) 

i este 31 d’agost “penjà els guants” 

professionalment el seu fill Josep Cabanes 

Corcera “Genovés II”, qui seguirà oferint 

partides perque tot lo món vol dir-li adeu a Jose...; junt ad ells i en ben diferents situacions 

nos han deixat, definitivament, Carlos “Solaz” per malaltia greu i encara molt jove, excelent 

miger que feu reviscolar la passió en Pelayo a moltíssims aficionats; Vicent Pasqual, també 

encara jove president del Club d’amics de la pilota del Frontó d’El Puig… i el molt veterà i 

sempre recordat “Gómez de Benissanó” qui fon u dels millors punters-feridors en temps de 

Juliet d’Alginet i Rovellet. També té anunciat, per a la fi de l’any, el seu adeu professional el 

genial miger Fèlix de Dénia, qui junt al rest clàssic i elegant Francés de Petrer li acaben de 

guanyar en Ondara 60x35 un repte-desafiu en tresmil eurets d’eixida a la potent parella de 

pegadors Marc de Montserrat i Tomàs II de Xaló. 

 

En la part més positiva del pervindre tenim un nou “Dia de la Pilota” i torna l’enyorada Gala 

de la Pilota, noves eleccions per a la nostra Federació en dos aspitants a presidir-la del 

màxim nivell: Vicent Molines i Genovés II, als dos els desigem el major èxit i que guanye 

qui més i millor treballe per a engrandir una de les més grans “Raons d’identitat” del poble 

valencià. 

 

És eixemplar l’activitat tant en el món 

aficionat... Jocs Deportius Escolars, 

campeonats a pràcticament totes les modalitats 

en un maravellós creiximent de la participació 

femenina, grans partides per Festes en tot el 

nostre territori o sobretot eixe ya clàssic 

Interpobles EDICOM a Galocha que ha 

conseguit la participació de 110 equips en més 

de 500 jugadors/res. En l’aspecte professional 

hem de fer sobreeixir la Copa Caixa Popular, 

edició que ne fa huit a Raspall i ya ne són 

quinze a Escala i Corda, en les dos tenim grup A i B i prenen part els 32 jugadors que estan 

de números 1, vol dir-se els més sancers perque nos han oferit partides extraordinàries. No 

podem oblidar que van quallant els Trofeus Mixt com tampoc que en octubre i novembre 

tenim competicions internacionals en Simat de la Valldigna (Copa Latina-Trobada del 

Mediterràneu) o Sella, Lliga de Campeons a Llargues, o en Tavernes Blanques la “Elite 

World” que organisa la CIJB. 

Aureli López 



Els nostres personages valencians 
 

Josep Aguirre i Matiol 

 

(Valéncia ciutat, 15-08-1842 – 30-09-1920) 

 
 

Josep Aguirre Matiol fon fill de Vicente Viet de Aguirre i 

Bohigues (vasc -natural de Casas de Gaviria-, patro de barco i 

posteriorment consignatari) i de la seua segon dona, la 

castellonenca Maria de l'Assuncio Matiol i Amiguet. Inicià les 

primeres lletres en l'escola del mestre Lorenzo Morer, a on va 

coneixer a Teodor Llorente i a Vicent Wenceslao Querol, dels 

quals sería amic tota sa vida. De jove viajà a Marsella, a on estudià 

idiomes i tecniques comercials. Al morir son pare en 1859, quan 

ell contava en desset anys, hague de tornar a Valencia per a fer-se 

carrec del negoci familiar.  

 

En 1863, al caure malalt son tio, Pasqual Matiol, es traslladà a 

Trinidad (Cuba) per a fer-se carrec dels seus negocis. En faltar aquell heretà 20.000 reals i 

una important biblioteca, en obres de l'Ilustracio i el Romanticisme. Liquidà els negocis 

familiars de Cuba i s'instalà en el Grau de Valencia. Es casà en 1867 en Rosa Verdaguer, en 

qui va tindre sis fills. Com a consignatari de barcos es va associar en el banquer Francesc 

Sagristà Coll, gran amic de la familia.  

 

En 1870, a proposta dels germans Fournier, inicia l'exportacio de taronges a França a través 

del port de Marsella. Comprà una primera partida de taronges en Alzira, va encomanar caixes 

especials de fusta i en un barco de la Companyia Hispano Francesa de Vapors va dur una 

primera carrega. Els vapors permetien un viage rapit i la fruta arribà en bones condicions, i es 

va vendre tan be que rapidament es repetiren els enviaments.  

 

Aguirre Matiol i els germans Fournier idearen embolicar cada taronja en paper de seda per a 

distinguir-les i protegir-les. Esta tecnica encara s’utilisa hui en dia en les marques de mes 

prestigi.  

 

Mes tart obriren mercat en Anglaterra i Holanda i l'ampliaren en uns atres productes com 

mandarines, cebes, tomaques i melons. Enviudà als quaranta anys i, en 1885, es tornà a casar, 

en Maria Sirera Fenollós, en qui va tindre cinc fills.  

 

En l'alvertent cultural destaca com a escritor i poeta. Fon un dels fundadors de Lo Rat Penat i 

tambe del periodic Las Provincias.  

 

Tenía una caseta per a estiuar en Betera, coneguda com “La caseta blanca”, la qual es 

converti en un centre lliterari en el que Aguirre compartia moments d’amistat, bon humor i 

creacio lliteraria en el seus amics, Vicent Wenceslao Querol, Teodor Llorente, Feliu 

Pizcueta, Miquel Velasco Santos, Vicente Greus o el mege i pintor Josep Brel. 

 



Entre les personalitats que passaren per estes tertulies cap destacar a Ciril Amorós, Santiago 

Rusiñol, López Chávarri, Enric Gaspar, Benavente, García Sanchiz, Navarro Reverter, 

Granados, Polo de Bernabé o Tomás Trénor Palavicino, que improvisaven versos i dibuixos. 

Els dissabtes les tartanes arreplegaven als convidats i, a partir de les Torres de Serrans, estava 

prohibit parlar en prosa.  

A Querol, ferit de mort en París quan visitava l’Exposicio Universal, el mege li recomanà 

repos i Aguirre li oferi instalar-se en la Caseta Blanca. Alli va faltar el 24 d’octubre de 1889.  

Part de l'obra lliteraria d’Aguirre Matiol fon arreplegada en el volum de poemes Ecos de la 

caseta blanca (Agrupacio Pro Poesia Valenciana, Valencia: Artes Gráficas J. Gamón, 1915), 

obra en la que destaquen els poemes “Intima” i “Lo teu anell”; tambe l'obra “Lumen de 

Coelo”, poesia dedicada a l'arquebisbe de Valencia, Ciriaco Sancha Hervás, en motiu d'una 

pelegrinacio obrera a Roma. (Valencia: Imp. de Nicasio Rius Monfort, 1894). El seu poema 

“Lo peixcador” guanyà la Flor Natural del Jocs Florals de Valencia en 1883. Esta obra, que 

fon traduida a varis idiomes, era un homenage als peixcadors del Grau i del Cabanyal. En 

prosa es autor de l’obra De Sagunto a Cartago ó impresiones de un viaje á la corte de Túnez, 

cronica del viage d’una comissio oficial enviada pel govern espanyol de Isabel II a Tunicia 

transportant tres canons per al bey Sidi-Muhammad-al-Saduq, en juny de 1865. Tambe son 

obra seua els “Gojos al Cristo del Grau”, autentic himne del Grau.  

 

Politicament, colaborà en els partits restauracionistes i 

participà en molts dels proyectes de la burguesia valenciana 

del moment. Refugiar en la seua Caseta Blanca al general 

carliste Dorregaray, ferit en les montanyes de Porta-Coeli o, 

pocs anys despuix, amagar en sa casa del Grau al general 

Villacampa, caudill republicà, son algunes de les accions 

que justifiquen que Janini el calificara com a “imparcial i en 

grandea de cor”.  

A part de la seua activitat economica Aguire Matiol va 

tindre molta importancia en la vida del Grau. Actuà com a 

home bo en molts conflictes obrers, ajudant, en molts casos, a resoldre’ls. Durant molt anys 

les tarifes de preus vigents en el port es basaven en les que ell elaborà com a delegat dels 

obrers en colaboracio en dos delegats de la patronal. 

Fon nomenat consul de Turquia i conseller del Banc d'Espanya.  

Quan el Grau va ser absorbit per Valencia va ser nomenat president de la “Junta 

administrativa del ex-municipio de Villanueva del Grao”, que era la responsable de 

solucionar totes les questions pendents despuix de la desaparicio del Grau com a municipi 

independent.  

Faltà en sa casa del carrer Chapa nº 15, carrer hui en dia desaparegut, el 30 de setembre de 

1920. Te dedicat un carrer tant en Betera com en Valencia i, tambe en el Cap i Casal, un 

relleu commemoratiu i un monument.  

 

10 de giner de 2015 

(Mercat del Grau, Valéncia ciutat) 

 

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” 

       F. R. B. 



Una "serp d'estiu" 

En l’argot periodistic es denomina aixina una noticia 

que sent secundaria o terciaria passa a primer pla per 

l’absencia de fets mes destacables segons criteris 

periodistics o empresarials. Es el cas de l’eterna 

polemica del bou embolat, les imprudencies i les 

victimes mortals. 

L’actualitat que mana. En els bous de Naquera (20-8-

2022), dos menors li encengueren les boles a l’animal 

encabotat. Estava el pare d’u d’ells acompanyant-los. 

La cronica es completa en que enguany han mort set 

persones per agarrades. 

El debat ha traspassat les fronteres autonomiques 

perque ho han debatut en algunes cadenes estatals de 

televisio. En estos events hi ha una doble vertent, 

l’exposicio al perill i el maltracte animal. 

Comencem per la vulneracio de la llei, si el reglament tauri no permet la participacio de 

chiquets, s’ha de sancionar. Entrem en l’ambit personal. Si el menor està en sos pares, ells 

son els cuidadors... com tambe ho son quan van a la plaja i entren el l’aigua, quan van en el 

coche propi o quan els compren un patinet. El problema derivat es que si li passa qualsevol 

cosa... es molt comodo reclamar la responsabilitat subsidiaria als organisadors o a la propia 

administracio local... es necessari regular quí paga les conseqüencies d’un acte lliure. 

Recorde que de menut, com els meus amics, anava a l’entrada dels bous i vaques en el poble, 

la feyen a migdia i venien d’El Puig o d’algun atre lloc prop per carreteres locals, perque hi 

havia ramaderies en la contornada... no m’ha passat mai res. ¿Me podria haver passat? Si. 

Naturalment, com que els tenía respecte yo no eixia a correr ni a rodar-los, ni de vesprada ni 

de nit, me quedava en les barreres o en els cadafals. 

La seguritat total no existix. No es pot regular tota l’activitat humana, aço no vol dir que no 

hi haja unes minimes garanties i precaucions. 

Entrem en el maltracte. Es obvi que es força a l’animal, sobre tot quan l’embolen, hui el 

tracte es molt milllor que fa anys... es permetia casi tot (en una ocasio, en el meu poble, al 

bou li tallaren la bossa dels collons en el pilo... barbaritats d’este classe ocorrien i 

habitualment ho feya gent forastera). Pot ser paradogic, pero no m’agraden les corregudes de 

bous i mai he apreciat la ‘bellea’ de tanta crueltat. 

Pero hi ha moltes atres classes de maltracte quan es capa als gats o als gossos... quan se’ls te 

en una casa o un pis, que no es son lloc natural, no parlem dels pardalets ni dels hamsters ni 

de les cobayes ni de les tartugues que tambe es passen la vida engabiats o els peixets... I 

podem pujar en l’escala de maltracte... menjar carn o peix o derivats... no deixa de ser una 

‘utilisacio’ cruenta dels animals en benefici propi... i consumir vegetals, ¿no son sers vius? 



I de pas entrem en la cacera i la peixquera... la primera va cami de ser prohibida... si 

vixqueren dels camps, els defensors dels animals no pensarien lo mateix (ni soc caçador ni 

soc peixcador)... quína solucio hi ha... si no es poden matar... que ho colonisen tot... aço sol 

ser una posicio ‘urbanita’ que veu el camp i la montanya com una cosa exotica, que li agrada 

que estiguen ‘nets’ i ‘visitables’ i als quals sol anar alguna volta... si protegim totes les 

especies, ¿qué farem els humans? 

Lo dit al principi, una serp d’estiu, perque posats a prohibir hauriem de prohibir tota classe 

de deports (sobre tot els de risc), conduir (son centenars els que moren en accidents), volar-

viajar (sempre hi ha accidents i solen ser mortals), fumar (perque està comprovat que mata) i 

tantes atres coses... 

Personalment crec que n’hi ha massa reglamentacions, prohibicions, control de les activitats, 

un exces de precaucions i prevencions... estem delegant la responsabilitat personal i social en 

les lleis. L’esquerra, en general, no enten la ‘llibertat’ de la demagoga presidenta de Madrit-

Espanya i perdran eleccions i es llamentaran... 

Per cert si se suspen una prova de tir i arrastre perque fa massa calor per als animals... 

podrien tindre la mateixa compassio en els deportistes (els jugadors de futbol, els ciclistes...), 

els obrers de la construccio, els repartidors... per quan fa calor asfixiant o quan fa mal orage 

extrem. 

 

Antoni Fontelles i Fontestad es Mestre (titulat) i Llicenciat en Comunicacio 

Audiovisual. Té estudis de periodisme, de filologia i de sicologia.  

 

Escultura de Playmobil, Dénia 

Dénia ya té un monument per a recordar el 50 aniversari del rodage de 

la película El capitán Jones, dirigida per John Farrow, un fet històric 

que va marcar el devindre de la ciutat durant els anys següents. 

En el barri de Baix la Mar, a on es va rodar bona part de la película, 

l'escultura homenage als 50 anys de El capitán Jones i produïda pel 

totpoderós Samuel Bronston. El monument, un clic de Playmobil de 

bronze de dos metros d'altura, ha segut una idea original de l'artiste local 

Josep Lluís Saldanya i el seu soci Carles Rodríguez. 

L'escultura s'ha ubicat en la confluència dels carrers de les Barques, Sant Vicent de la Mar i 

el carreró del Malcriat. A l'acte d'inauguració varen assistir el regidor de Cultura, Pau Reig, 

els promotors dels actes commemoratius del cinquantenari de El Capitán Jones, Antoni Reig 

i Miquel Crespo, els creadors de l'escultura, Josep Lluís Saldanya i Carles Rodríguez, i John 

Cabrera, director de localisacions de la productora de Samuel Bronston i verdader artífex de 

l'elecció de Dénia per al rodage. 



9 d’octubre 

El 9 d'octubre, Sant Donís, mocadorà i la motivació històrica de 

la celebració es viu intensament en el cap i casal. És, festa oficial 

i institucional autonòmica, en importants celebracions en la 

capital valenciana. Històricament es commemora l'entrada 

triumfal de Jaume I en la ciutat de Valéncia, encara que la 

rendició va ser el 28 de setembre. Es commemora des d’época 

foral i la raó és la creació del regne cristià de Valéncia en lleis 

(Furs), moneda i institucions pròpies. Conseqüència i desenroll 

d'allò és hui l'actual Comunitat Valenciana. 

La celebració en el sur de la Comunitat Valenciana no és igual. 

Ací, el 9 d'octubre és una festa recent i jove que positivament va 

calant a poc a poc. Una festivitat pròpia de la restaurada 

democràcia i de la recuperada autonomia. De fet, 

documentalment, és a dir, històricament, el 9 d'octubre de 1238 no es relaciona ni afecta 

perque en aquell moment les terres del sur pertanyien al regne de taifa musulmà de Dénia i 

Múrcia. Jaume I tardà 27 anys en arribar al sur i conquistar tot el territori. L'eixemple és clar: 

el rei d'Aragó conquistá Dénia i Xàtiva en el 1244 i entrà en la vila d’Elig el 20 de novembre 

de 1265. Clar que tampoc esta data és festejada i coneguda genèricament pels ilicitans que 

majorment la relacionen en les morts de Primo de Rivera i de Franco en lloc de reconéixer-la 

com la data de la vinguda de Jaume I. 

El 9 d'Octubre és el dia autonòmic, el Dia de la Pàtria Valenciana, de l'identitat o fet 

diferencial valencià com a poble. Com totes les autonomies, cal tindre una data d'inici de la 

construcció com a nacionalitat i el 9 d'Octubre és el dia indicat per al conjunt dels valencians 

per la seua transcendència. I la veritat és que ací en el sur, des de que les Corts Valencianes 

el recuperaren i l'instauraren com a celebració, s'ha alvançat prou. 

Hi ha que ampliar el sentiment valencià en zones a on es troba minvat o be a on casi no hi ha. 

Recorde que recent estrenada l'autonomia, encertadament, els alacantins de la ciutat i molts 

habitants de la província conegueren in situ al màxim símbol representatiu de tots els 

valencians: la Real Senyera que ixqué per a tan especial ocasió del seu lloc habitual  

l’Ajuntament de Valéncia ciutat. I els actes corresponents es feren en el castell de Santa 

Bàrbera. Esta iniciativa, que no ha tornat a fer-se, es positiva per a evitar el centralisme, 

vertebrar territorialment i agermanar al centre i al sur de la Comunitat Valenciana. Seria 

necessari recuperar la movilitat de la Real Senyera. Ajudaria.  

A pesar de tot, s’ha de potenciar el 9 d'octubre ací en el sur. Estimant-lo i creant sentiment 

cívic. Fent que siga acceptat i celebrat majoritàriament per mig d’encertades activitats com: 

el trasllat o visita de la Real Senyera per tot el territori autonòmic i una programació 

declaradament autòctona. No sigam insolidaris ni anti res de res. Apostem pel 9 d'Octubre. 

Per respecte a la capital autonòmica de la nostra nacionalitat històrica valenciana, per amor a 

la nostra terra que s’estén des del Sénia al Segura, per l'integritat territorial i pel nostre fet 

diferencial com a poble. 

Roc Chabàs Associació 



EL CONFLICTE IDENTITARI VALENCIÀ 

 Els ultims dies han aparegut novament escrits en la prensa 

valenciana degut a la proposta ministerial. En alguns d´eixos escrits 

es parla d´aberracions filològiques, de disbarats científics, etc., 

referint-se al fet d´atorgar-li al valencià la categoria de llengua junt 

al castellà, gallec, euskera i català. Uns atres senten vergonya aliena 

per este mateix fet, i ataquen ad aquells que ara donen soport a la 

proposta ministerial. Tot açò des de Valencia i plantejat per 

valencians. 

Yo sempre ho he dit: si Kafka vixquera, tindria en la realitat 

sociologica valenciana la millor font d´inspiracio a l´hora d’escriure la mes increible i 

enrevessada de les seues noveles. Aço n'hi ha qui ho entenga (en alguns casos, en uns atres 

s´enten perfectament). Potser siga l´unica nacio en el mon en el que es donen estos fets tenint 

una llengua autoctona que dona un sigle d´or al que nomes es pot comparar el Quatroccento 

italià. En eixos sigles (XIV i XV) de maxim esplendor de les lletres valencianes sobreïxen 

Canals, Arnau de Vilanova, Sant Vicent Ferrer, Jordi de Sant Jordi, March, Esteve, 

Martorell, Roig, Roiç de Corella, Isabel de Villena, Pereç, Fenollar, Gaçull... i un llarguissim 

etc., tots ells escritors de primer orde. 

Tambe es dona el cas de que Joan Esteve es l´autor del primer diccionari que es coneix d´una 

llengua romànica: el Liber Elegantiarum (provablement acabat en 1472). Esta llarguissima 

nomina d´escritors classics valencians li diuen valenciana a la llengua en la que parlen i 

escriuen. Si a tot aço afegim que des de sempre ha hagut en terres valencianes una clara 

consciencia de que la llengua que parlem els valencians es el valencià (consulteu totes les 

enquestes fetes en territori valencià per als diversos atles llingüístics). 

Pero si en tot aço no n´hi haguera prou, sapiau tambe que la llengua valenciana es 

provablement la mes homogenea de les llengues romaniques, la que presenta una major 

cohesio (poques diferencies entre dialectes), lo que facilita un estandart mes assimilable per 

tots els valencians (el català presenta grans diferencies entre els parlars orientals i els 

occidentals). Per tant no s´enten (de no coneixer be la realitat valenciana) com els propis 

valencians llunt de reivindicar la llengua valenciana, coneixer-la be (aço implica conéixer 

tambe la lliteratura classica, cosa que molts pocs valencians demostren coneixer), i potenciar-

la, es dediquen a atacar furibundament ad aquells que proponen el seu reconeiximent a nivell 

europeu. Estos son els mateixos, encara que no els unics, que neguen la nacionalitat historica 

que li correspon a Valencia. No volen una Valencia forta, independent, la preferixen 

subordinada. Com he dit abans: de Kafka. Pero es la trista realitat. Encara que no haurien 

d´oblidar als atres valencians que es mantenen al marge de qualsevol contencios, que no 

opinen, que no son ni carn ni peix, que no parlen valencià -encara sabent-lo parlar-, que no el 

transmeten, per tant, als fills. 

Tot açò es producte de sigles d´alienacio i subordinacio als poders centrals i quan haurien 

pogut desempellogar-nos d´eixa subordinacio (sobre tot a partir de 1977) actuen eixes dos 

forces altament negatives per als interessos dels valencians que impedixen la recuperacio de 

la consciencia nacional. ¡Quina por tenen, els uns i els atres, a que la major part dels 

valencians acabem conscienciant-nos, a que nos reconegam nacionalment valencians! 

https://russafi.blogspot.com/2014/04/el-conflicte-identitari-valencia.html


Saben massa be que els pobles en una major consciencia nacional tenen una percepcio molt 

mes clara de les injusticies i aixo els fa ser mes reivindicatius, lo qual beneficia a tota la 

comunitat nacional (evidentment, en perjuï de les potencies imperialistes que la voldrien 

sempre subordinada). Ah! i no vos capia dubte de que Valencia es una nacionalitat historica i 

el valencià una llengua. No ho dic yo nomes, es qüestió de llegir (autors com Malmberg, 

Lyons, Fishman, Hudson, Chomsky, Weinrich, H. Walter, Marcos Marin..., i historia de les 

nacions i la seua llengua com els casos de Noruega-Islàndia, Dinamarca-illes Fer-Oer, 

Chequia-Eslovaquia, Sèrbia-Croàcia, Portugal-Galícia... de tot aço podrien parlar un atre dia, 

si tenim l´oportunitat) i llevar-se de damunt prejuïns i complexes d´inferioritat tan fortament 

arrelats en esta Valencia nostra. 

 

Manuel Gimeno Juan, Filolec i escritor, llicenciat en Filologia Valenciana per 

l’Universitat de Valéncia i membre de la Secció de Llengua i Literatura de la Real 

Acadèmia de Cultura Valenciana (1977-2005) 

 

 

LLEGENDES DE DÉNIA 
 

La gasela de Sertori 

 

Quint Sartorius 
 

Diana ha sobrevolat sempre l'antiga Dénia, de la qual el seu 

primer gran personage va ser Sertori, un caudill romà que 

en la seua lluita contra el poder del Senat es va exiliar a 

Hispània i va fer de Dianium la seua base naval en eixe 

conflicte bèlic. Durant molt de temps, Sertori va doblegar 

als eixèrcits de Sila i Pompeu gràcies a que sempre  

l’acompanyava una gasela blanca que li interpretava els 

designis de la deesa.  

 

Pero un dia la gasela va desaparéixer, Sertori es va quedar 

sense notícies de la deesa i varen escomençar els seus 

revessos militars fins que en 73 a. C. va ser assessinat pel 

seu propi lloctinent. 

 

Roc Chabàs Associació 

 

 



El repoblament del Regne de Valéncia (1238) 

Una volta consolidada la conquista es va portar a terme el 

repoblament del regne i de la ciutat de Valéncia. La ciutat de 

Valéncia, va ser dividida en parts, segons els repobladors, la 

majoria aragonesos. Este procés va ser llent i continu durant tot el 

sigle XIV.  

Els musulmans que varen permanéixer en la ciutat hagueren 

d’establir-se extramurs, en lo que en aquella época es coneixia com 

"la Moreria", no obstant, dins de la muralla existia un atre barri, 

amurallat, conegut com "la Juderia" o el "Call", barri donat per 

Jaume I per a que allí vixqueren els judeus que en la seua majoria 

es dedicaven a l'orfebreria. En Jaume I varen participar en la 

conquista gent de Castella, Navarra, França, Alemània, Croàcia, 

Anglaterra o d'Itàlia, ademés dels aragonesos i dels comtats 

catalans.  

El Llibre del Repartiment proporciona informació sobre molts aspectes del repoblament (el 

poblament i la distribució del territori conquistat entre els conquistadors). Hui en dia és molt 

normal trobar a persones en llinages francesos, alemans, navarresos, italians, etc.  

Es calcula que en la taifa de Valéncia residien 200.000 habitants i les fonts més ambicioses 

calculen que uns 40.000 varen marchar de les seues terres; el pacte o capitulació entre el rei 

Jaume I i el rei de Valéncia, Zayyan estipulava que els residents (la població musulmana -

mudéixars-, cristiana -mossàraps- i judeua) podrien seguir vivint i treballant en els seus llocs 

habituals, si be somesos a la nova jerarquia, sense que ningú els molestara en el seguiment de 

les seues respectives religions. La població musulmana que no va fugir va ser establida en les 

terres montanyoses de l'interior, a on va continuar sent majoritària a lo llarc de tota l'Edat 

Mija. 

En aquell temps, es varen implantar els Furs (1261), es va redactar el "Llibre del Consolat de 

Mar", el més antic còdic de Dret Marítim redactat; el poder judicial ho eixercia "el Justícia" i 

l'atra figura important en la vida quotidiana de la ciutat era "el Mustassaf", que vigilava el 

mercat, els pesos, mides, preus i transaccions. 

Al cristianisar-se la ciutat, les antigues mesquites es varen convertir en iglésies, la gran 

mesquita en catedral, baix l’advocació de Santa Maria. En l'any 1262 sobre la gran mesquita 

es comença la construcció de la catedral per orde del Císter. 

En el sigle XIII, per a facilitar l'accés als suburbis de la ciutat de Valéncia situats en la marge 

nort del riu, es varen construir dos ponts de pedra, el de la Trinitat i el del Real. En esta zona, 

de nova urbanisació, Jaume II va construir el Palau Real, que fon saquejat per Pere el Cruel 

en 1364, quan va atacar Valéncia per segona volta. I per haver resistit als dos atacs, Valéncia 

va rebre el títul de "ciutat dos voltes lleal", i raó per la qual dos "L" coronades flanquegen 

l'escut de la ciutat. 
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El carrer Bitibau en Dénia i els seus carrers adjacents 

 

  

En este cas anem a anar a un carrer en un nom 

curiós que existix en Dénia i és el carrer 

Bitibau, (que ya apareix en documents de 

1813) sobre el seu nom conta que al 

començament del sigle XIX, un anglés que, 

acabada la seua jornada laboral en l'almagasén 

a on treballava, anava a donar una volta pels 

extramurs de la ciutat. Davant la mirada 

curiosa dels veïns, s'escudava dient “walk a bit 

about” (a caminar una miqueta, donar una 

volta). “Els veïns ho traduïen com bitibau, 

sense entendre el significat”. 

 

Davant d’una història tan curiosa com esta, vaig decidir conéixer este carrer, en un nom 

d'orige tan cridaner, puix ademés contenia algunes curiositats que mostrar-nos al seu entorn. 

 

Lo primer localisem el carrer. El carrer Bitibau està en el barri 

Baix la Mar de Dénia. Es tracta d'un barri mariner que va 

sorgir en el sigle XVI, a on vorem cases de poques altures i 

colors mediterràneus. Els carrers són estrets (alguns com ara 

vorem, roçant la definició de passadiç més que de carrer). La 

vinculació a la mar d'este barri ha segut sempre ya que fins a la 

década dels 70 varen viure allí els mariners, rodejats 

d'almagasens per al comerç marítim. 

 

El carrer Bitibau unix dos places, la 

plaça de Sant Antoni i la plaça de la 

Creu. Fixant-nos en esta última, segons 

entrem des del carrer Bitibau, al fondo 

podrem vore una creu de pedra (que 

dona nom a la plaça i plafó devocionari 

del sigle XVIII). A mitat de plaça 

podrem vore un estret carrer nomenant 

el carreró Quico el Vi. Personalment he 

vist carrers (si es pot cridar carrer ad este passadiç) estrets, pero este 

se’n du la palma. 

 

Si eixim del carreró Quico el Vi en la pròpia plaça de la Creu, vorem una original 

estàtua localisada exactament en l’encreuament dels carrers de les Barques, Sant 

Vicent de la Mar i el carreró del Malcriat. L'estàtua en bronze representa un gran 

clic de Playmobil caracterisat com un capità de barco, en alusió a El capitán Jones, 

película rodada en Dénia en 1958. Esta estàtua, que homenaja el 50 aniversari del 

rodage de la película John Paul Jones en Dénia, i es va inaugurar en este lloc en 

2008. 



Es fa precís comentar que esta és la primera de prop de 20 películes que varen utilisar la 

ciutat o l’entorn de Dénia per a rodar-se. Estes varen ser: 

 

–          1958 El capitán Jones 

–          1961 Motín en el Defiant 

–          1961 El hijo del capitán Blood 

–          1962 La fragata infernal  

–          1966 Cervantes 

–          1968 Krakatoa. Al este de Java 

  

 
Com a curiositat he de dir que una de les canoes que es varen utilisar en este rodage es troba 

en el Castell de Dénia. 

 

–          1973 Los tres mosqueteros 

–          1974 Los cuatro mosqueteros 

–          1979 Encuentros en el abismo 

–          1980 El canto de la Cigarra 

–          1987 Amanece como puedas 

–          2000 Son de Mar 

–          2012 La fría luz del día 

 

I per a acabar este repàs pels carrers al voltant de carrer Bitibau, senyalar el nom del carrer 

que va des d'a on està situada l'estàtua de bronze del clic de Playmobil, el nom del qual és 

carreró del Malcriat. I l'explicació nos la dona el propi cartell del carrer, com veem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La carretera de Dénia a Xàbia 

La carretera de Dénia a Xàbia, va ser 

promoguda per a alluntar el fantasma de 

la pobrea i donar treball a una població 

que passava per moments difícils. La 

proposta d'esta construcció va ser en 

1903, durant l'alcaldia d'Eduardo Milla 

Agustí, en acabar una reunió en la vila 

de Xàbia a on estaven els representants 

de Xàbia, Benitachell, Teulada i Dénia, 

en la que es va acordar fer a la 

Diputació Provincial una proposta per a 

que dita carretera fora inclosa en el pla 

de camins veïnals de la província. 

La petició feya referència a que dita carretera partira de Dénia, passant per Xàbia, i 

Benitachell i acabaria en Teulada en una llongitut d'uns 20 quilómetros aproximadament.  

La diputació té en conte lo convenient que seria la carretera per ad estos pobles i es va 

acordar per unanimitat de la corporació, la construcció d'ella. 

Per a la construcció d'esta carretera de veïnat, l'Ajuntament queda obligat a entregar els 

terrenys necessaris en la part del seu terme municipal, corrent en les despeses de 

l'expropiació i el seu posterior manteniment. 

Per animar a futurs contractistes 

l'Ajuntament notificava que es faria 

càrrec del 52% de l'import de la 

construcció de la citada carretera 

facilitant pedres sense martafallar per 

al sol, ademés de ficar-les en el lloc 

que indicara l'ingenier encarregat de 

les obres, i si no fora suficient es 

comprometia també a tapar en terra 

els terraplens, carrejar els materials i 

pagar els jornals fins a cobrir el citat 

tant per cent.  

Una atra obra en les que participa 

l'Ajuntament en eixos temps de crisis i que els seus resultats encara són evidents, són la 

construcció del mur de Fora Mur i la reforma en el carrer Campo en la que s'adopta la seua 

fisonomia actual. 
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