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ACLARIMENT: Esta publicació està redactada en les Normes d’El Puig. Encara que és una obra colectiva, l’encarregat de la redacció 

final de cada artícul té llibertat per a fer-ho en la normativa d’accentuació de la seua preferència. Este tema és motiu de debat, pero no 

de divisió, entre nosatres. 

 

LA BANDERA DE LA PROCLAMACIÓ EN DÉNIA 

Primer tenim que deixar ben clar que en Dénia fon proclamat Carles III rei d'Espanya, 

i no de Valéncia; és important esta matisació, puix altera la calificació de <<maulets 

separatistas>> esgrimides actualment per alguns escritors, que inclús s'atrevixen a 

modificar documents de l'época: a on es llig <<lo proclamaron rey de España>>, ho 

substituïxen per <<rey de Valencia>>. En el nostre Regne no existia est acte; va ser 

despuix de 1707, en el cerimonial castellà, quan es va incorporar. L'equivalent valencià 

seria el jurament dels Furs; si be és cert que els últims Àustria no es varen donar 

excessives presses en fer-ho. Continua en la pàgina 3. 
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durant l’any. Si tens voluntat de fer alguna aportació econòmica, també te quedaríem molt 
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NOTA DE LA REDACCIÓ. 
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confecciona esta revista convida als afiliats i simpatisants de l’Associació; per a que fent us 

de la democràcia interna que hem promés respectar, expressen lliurement les seues opinions 
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SALUTACIONS 

 



Ve de la pàgina 1. En segon lloc, hi ha que reconéixer que va ser una proclamació poc 

ortodoxa, i menys encara documentada.  

En principi, i en contra de lo que s'afirma, l'Archiduc no va chafar el sol de la ciutat de 

Dénia; la flota anglo-holandesa va seguir el seu rumbo a Barcelona despuix de proveir-ser 

d'aigua en Altea. Carles estava a bordo del buc almirant <<Ranelagh>> custodiat pels seus més 

de cent barcos de guerra: 

<<El grueso de la armada había seguido su derrotero hacia Barcelona, a excepción de ocho 

barcos y tres buques menores que se desprendieron del convoy y fueron a anclar en el puerto 

de Denia (…). Al día siguiente (17 de agosto de 1705) desembarcaron los ingleses en la 

población, que rebosaba entusiasmo por el austríaco, acudiendo presurosa al templo, donde 

fue proclamado solemnemente rey de España Don Carlos III de Austria>>. 

L'historiador Martínez Aloy també recorda el títul de la proclamació: 

<<entregábase Denia a las tropas del Archiduque, proclamándole Rey de España con el 

nombre de Carlos III>>. 

Les frases com <<la población rebosaba entusiasmo por el austríaco>>, té que valorar-se 

prudentment, sense oblidar la presència dels canons d'onze barcos anglesos i l'amenaçant 

companyia de fusilers de la mateixa nacionalitat: 

<<Denia se entregó desde luego al enemigo, por hallarse indefensa, sin guarnición, sin 

gobernador y embestida a un mismo tiempo por mar y tierra>>. 

Els historiadors coetàneus són lacònics. El marqués de Sant Felip, per eixemple, sintetisa en 

tres paraules l'acte de Dénia: <<aclámose al Rey Carlos>>; mentres que el valencià Miñana ho 

ignora i s'estén en calificatius poc favorables cap a García, Basset i acompanyants: 

<<…hombres más corrompidos de todas las categorías sociales, y la hez de la población que 

reunió>>. 

El personage de més categoria que trobem en Dénia el dia de la proclamació era Basset: 

<<un valenciano que había tenido que salir de España por haber cometido un crimen y que 

había servido muchos años en el ejército austríaco durante la guerra contra los turcos>>. 

Aixina que, el cavaller en robes d'opereta vienesa del sigle XIX que ocupa el centre de l'oli 

de Tomás Argemí no és l'archiduc Carles; aquell dia estava la seua flota en el llitoral de 

Tarragona i <<el 22 de agosto dio fondo en las Costas de Barcelona>>. L'atre ginet que arbora 

la quatribarrada (només es producte de la fantasia del pintor, puix Argemí no va perdre temps 

investigant lo succeït) seria García d'Àvila. En les Décades també es menciona el desembarc 

d'anglesos en Dénia, per a <<animar>> als indecisos que no tingueren clar a quin rei servir: 

<<Al otro día 17 de agosto, y no día 8 como escribe Lafuente, desembarcaron los ingleses en 

la población que rebosaba de entusiasmo por el austríaco, acudiendo presurosa al templo 

donde fue proclamado solemnemente rey de España el señor Carlos III de Austria>>. 

Un aclariment important: les frases <<aclamaron al rey>> o <<fue proclamado solemnemente 

rey de España el Señor Carlos III de Austria>>, significaven només això en el sigle XVIII. 



És dir. No implicava la presència del sobirà; es prou llegir cròniques de les proclamacions 

dels Borbons de Felip V, Ferrando VI i Carles III en les ciutats del nostre Regne per a 

cerciorar-se que eren <<proclamados>> i <<aclamados>> en absència. 

En l'acció d'Altea, que generaria els acontenyiments de Dénia, es pretenia principalment 

proveir-se d’aigua en el riu Algar <<en la Placha de Altea>>. Solucionada esta necessitat, el 

gros de la flota aliada va continuar el seu periple cap a les costes catalanes, que era lo 

proyectat; en ella figurava el buc almirant <<Ranelagh>> en l'archiduc Carles. La menuda 

floteta que va permanéixer en aigües valencianes va permetre a García d'Àvila, capitost de la 

segona Germania en temps de Carles II, agrupar als seus antics companyers, disconformes en 

la mísera situació en que es trobaven. Les motivacions eren socials, no nacionalistes. 

 

La bandera que duyen García i Basset era la de l'Archiduc austríac, i sabem açò per una acció 

militar que va protagonisar als 

pocs dies García d'Àvila i els 

seus soldats: 

 

<<García de Ávila desenbarcó 

nuevamente en Altea (…) 

siguió después hasta Jijona, 

en cuya población intentó 

liberar a los presos de su 

cárcel, no lográndolo por 

haberse amotinado los 

vecinos de aquel lugar, 

quienes castigaron duramente 

a los parciales de García, 

cogiéndoles cuarenta 

prisioneros, dos tambores y 

una bandera con las armas 

imperiales>>. 

Despuix de fugir de Xixona, 

els hòmens de García d'Àvila varen entrar en Muchamel duent només banderes religioses 

<<iban quatro a caballo enarbolando quatro Banderas de las Confradías de las Iglesias>> 

(Maltés, J. B.: ILICEILUSTRADA, Alacant 1907, cap.VIII). És dir, l'ensenya imperial els 

havia segut arrebatada. Vexilologicament, l'eixèrcit aliat actuava sempre igual; en entrar en 

una ciutat arboraven la bandera de l'Archiduc; 

 

<<a 22 de agosto dio fondo en las Costas de Barcelona (…) llegassen hasta las puertas de 

Barcelona y aclamasen al Rey Carlos (…) enarbolaron Estandarte Austriaco, y ciñeron la 

ciudad>>. 

Si les forces de l'Archiduc foren presidides per la bandera imperial quan varen entrar en 

Barcelona, igual succeiria en Dénia. Només excepcionalment es va utilisar una atra bandera 

en un acte de possessió. Fon en Gibraltar, encara que prèviament es va hissar l'estandart 

imperial, el contingent anglés conseguí impondre's, arborant el seu: 



<<el día 14 de mayo dio vista a Gibraltar (…) fixando en la Muralla el Estandarte Imperial, 

proclamó al Rey Carlos el Príncipe de Armestad. Resistiéronlo los ingleses, plantaron el 

suyo y aclamaron a la Reyna Ana, en cuyo nombre se confirmó la posesión y se quedó 

Presidio Inglés>>. 

És dir, en Gibraltar es proclama a la reina Ana d'Anglaterra sense la seua presència; igual que 

en Dénia es va proclamar a l'Archiduc en el seu estandart imperial, encara que ell no es 

trobava allí. Rebujats els dubtes originats per l'us picaresc d'una anacrònica pintura, passarem 

a cotejar quina heràldica s'utilisava en la zona del Marquesat. Dénia posseïa escut i bandera 

en armes pròpies; una referència ad elles, en 1645, nos confirma l'absència de barres: 

<<A las faldas del encumbrado monte Mongó yace la ciudad de Denia (…). Hizola Ciudad el 

Rey Don Felipe Tercero años 1614. Tiene por Armas, en escudo dorado de cinco estrellas 

açules>>. 

Els hòmens de guerra que Dénia aportava a l'eixèrcit del Regne en els 

sigles XVI i XVII, durien la seua bandera en cinc estreles que 

els singularisaven del restant de les companyies. En Dénia coneixien i 

respectaven la senyal de les barres coronades.  

Aixina, en 1521, davant l'escassea de moneda per a abonar les 

despeses de l'eixèrcit real que combatia als agermanats, va haver 

necessitat d’acunyar moneda en Dénia, i no en Valéncia que estava en 

poder dels sublevats: 

<<el Virrey (dio) orden que se acuñase moneda del reino para pagar a los soldados de 

aquella guerra. Ejecutóse por el gobernador, acuñándose toda la plata en monedas de tres 

sueldos valencianos con la testa del rey Carlos en el anverso, y en reverso las armas de 

Valencia i una D por haber sido batida en esta villa>>. 

Dénia no podia utilisar la seua heràldica en la peça acunyada, ya que era d'us en tot el Regne 

de Valéncia. Igual es va fer en les peces batudes en Sogorp: 

<<Al mismo tiempo (en 1521) se batió en Segorbe con las letras SO>>. 

Per tant, l'escut de Valéncia ciutat i Regne era l'empleat; no importa la ciutat en que 

s’acunyaren: Sogorp, Dénia o Valéncia. Cap cometia l'error d’acunyar barres sense corona. 

Fins a la pèrdua dels furs en 1707 va perdurar este tipo de moneda, inclús eix any va eixir de 

la seca el <<croat>> de l'Archiduc en les barres coronades; la peça duya les dos eles coronades 

junt al rombo, sent en est afegitó més detallada l'heràldica de la Ciutat i Regne. 

Per cert, l'edició de l'any 1874 de la Història de Dénia (única realisada en vida de Roc 

Chabàs), només du reproduïda l'heràldica d'un castell sobre la ciutat; encara que sí descriu les 

armes dels Sandoval, senyors del lloc. Va ser en época moderna quan es va incorporar el citat 

quadro d’Argemí (també apareix com Argentí) en la Història de Dénia. 

 

Per Ricardo García Moya, del seu llibre “TRATADO DE LA REAL SEÑERA”. 

 



Ecologia valenciana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els ciutadans que residim en la Comunitat Valenciana, faríem be en reflexionar davant la 

creixent muralla de formigó que s'està estenent a lo llarc i ample dels nostres llocs més bells, 

i destruint l'hàbitat natural del nostre patrimoni hídric i vegetal que encara nos queda en la 

geografia de la nostra volguda Comunitat Valenciana.  

¿Quí o quíns són els responsables d'esta caòtica situació? La realitat és en este cas, que està 

compartida, per una part, les autoritats municipals, per una atra l'administració i, en resum, 

tots en general. 

Encara que no només l'opinió pública deu lluitar en defensa del nostre patrimoni vegetal i 

natural, pots i deus fer la pressió suficient per a que es prenguen les mides oportunes i 

necessàries, per a salvar lo que encara nos queda del nostre patrimoni a tots els valencians, i, 

ademés, lluitar per recobrar lo que se nos va perdre en els incendis forestals si no volem que 

la nostra terra se nos convertixca en un desert. És urgent que aparega una llei que protegixca 

els recursos naturals, pero una llei activa i eficaç per a la protecció del mig ambient, incloent 

als monts i les costes. 

Els arbres són abatuts molt més apresa de lo que la naturalea és capaç de repondre'ls, per lo 

que és possible que, a finals del sigle, la nostra Valéncia no siga més que un desert. Si la 

cantitat de monts que nos cremen tots els anys nos esglayarem. ¿Pero quànts se’n repoblen? 

… Senyors, lo que està en joc és molt més que els arbres i que les mils d'hectàrees perdudes 

tots els anys, les zones pelades que estan quedant en els monts reemplacen als frondosos 

boscs que gojàvem quan érem chiquets. ¿I els nostres fills, a on van? Puix van a zones que 

estan desertisades i no tenen cap alicient. 

Be, els nostres boscs han segut reemplaçats per inútil malea en un sol dur i calcinat. 



Despuix nos queixem de les sequies, de les alertes roges per al consum d'aigua o be nos 

queixem per les inundacions, que en l'any 1982 nos va costar a tots els valencians mils de 

millons, pero això no és lo més important sino les vides que es varen perdre. 

¿Anem a deixar que uns desaprensius acaben en els nostres monts? Si els deixem és possible 

que acaben també en totes les possibilitats d'un posterior desenroll vegetal i hidràulic.  

Un eixemple dramàtic el tenim en l'Àfrica subsahariana, a on la fam i la desertisació està 

acabant en tot vestigi de la naturalea, açò és alguna cosa que també nos pot ocórrer ací, 

encara que parega una possibilitat molt remota. ¿Qué pot significar per a nosatres este 

problema tan terrible? Seria un canvi en els cicles de les pluges, en periodos de grans 

sequies, i en uns atres d'inundacions, pero lo que és pijor, estem creant un círcul viciós que fa 

que la gent depenga cada dia menys dels arbres, i nos estem comportant com energúmens. 

És per lo que necessitem la colaboració de científics per a que estudien noves tècniques de 

repoblament forestal, i de la nostra administración, que establixca el corresponent pla en 

prioritat deixant a un costat totes les idees polítiques, ademés es podria crear noves 

ocupacions i els corresponents llocs de treball. 

Jaime Orts i Mascarell 

 

El Poble Fantasma de Dénia 

  

Ubicat en la part alta de la Lloma en ple núcleu 

del Mongó, l'urbanisació d'El Greco s'alça com 

el gran fantasma del Mongó que du ya més de 

40 anys habitant.  

El vent de Llevant en bufar entre les seues 

portes i clavills, produïx un sò fantasmagòric 

que li dona nom. 

Et sorprendrà lo alvançades que varen aplegar 

a estar les obres, els chalets estaven pràcticament acabats. 

En 1978 es prevea la construcció de més de 500 chalets, encara que solament 111 es varen 

portar a terme, ya que, despuix de la declaració del Mongó com a parc natural, la 

constructora va perdre la llicència per a seguir construint. L'Ajuntament de Dénia té 

l'obligació de demolir-los, pero el gran volum d'esta operació requerix d'un presupost que els 

deniers no poden permetre's. Ya ha passat suficient temps com per a que este poble fantasma 

es destruïxca. 

Lo que sí que et trobaràs seran grafits en tots els llocs, alguns d'ells verdaderes peces d'art. 

Pero lo que de veres et deixarà sense paraules serà la vista panoràmica del lloc, els chalets 

s'alcen en la falda de la montanya, rodejats als dos costats de profunts precipicis. 

Roc Chabàs Associació 



La tradició de jugar a la pilota en Dénia 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No és possible saber des de quan existix un trinquet per a jugar a la pilota en Dénia, pero la 

documentació nos diu que fa més de 400 anys. 

  

El més d'agost de 1613, el Consell Municipal va decidir construir un nou edifici per a 

albergar La Sala (el govern de la ciutat) i l'archiu.  

 

Fins ad aquells moments la sèu del govern local era la Torre del Consell, i la ciutat tenia 

majoritàriament les cases construïdes en el recint que hui coneixem com la Vila Vella, en 

l'interior del castell. 

  

Els jurats varen optar per fer l'obra en la plaça que estava formant-se en el primer recint 

amurallat, pero ya fòra de la fortificació del castell, l'actual plaça de la Constitució. 

  

L'acort diu que es farà sobre el porche del joc de la pilota i que es respectarà est espai cobert 

per a seguir practicant-lo. Pareix que va haver problemes a l'hora de mantindre els porches 

existents, perque la falta de solidea impedia edificar res consistent sobre ells. Per lo tant, es 

varen refer per a poder sostindre la nova sala i les dependències públiques que s'havien 

previst.  

 

Mes avall, entre els porches, hi havia un espai obert que continuava sent un trinquet i que es 

mantindria com a tal, fins a la gran destrossa ocasionada per la guerra de Successió, al 

voltant de cent anys més tart.  

 

El joc dels porches continuava perfectament delimitat en el pla que les tropes borbòniques 

dissenyaven en 1708 en el sege a la ciutat.  



 

La reconstrucció subsegüent ubicaria la nova iglésia també sobre esta plaça, mentres la 

població abandonava definitivament la Vila Vella per a instalar-se entre les muralles de l'oest 

del castell. 

  

Els nous carrers que es varen 

obrir varen ser el terreny de jocs 

d'infinitat de partides de pilota, 

disputades entre amics i veïns, 

chiquets i adults i senyors i 

jornalers.  

 

En tots els plans de la ciutat de 

Dénia que es coneixen de la 

segona mitat del sigle XVIII, es 

veu clarament grafiat i identificat 

un “joc de pilota” adossat a un 

llenç de les muralles que 

voltaven a la ciutat. Estava situat 

a l'extrem sur del llenç que anava 

de la Porta de la Mar a la torre 

nomenada de la Glorieta, 

ocupava de la muralla cap a fòra, 

lo que hui seria el tram del carrer 

Diana entre el de Marqués de 

Campo i Colon.  

 

A pesar d'haver diferents 

interpretacions, pareix indicar 

que este trinquet, que en el 

mateix nom també figura en 

algunes referències documentals, 

és el que regentava el clero.  

 

Se sap que per a construir-lo es 

va redactar un proyecte en l'any 1778, fet per l'ingenier Antoni Samper, que també va dirigir 

les obres, autorisades per les autoritats militars. 

  

No és d'estranyar la propietat d'un joc de pilota per part de l'Iglésia, ya que el clero i les 

órdens religioses varen ser els impulsors de trinquets en moltes ciutats i pobles. Els utilisaven 

per a arrendar-los posteriorment o per a gestionar-los directament, per a obtindre fondos o 

destinar els seus rèdits a obres de cult i beneficència.  

 

En Dénia l'impulsor de l'obra és la Fraternitat de les Ànimes, una confraria local que deixava 

constatada tota l'activitat del seu trinquet en actes i llibres de contes. L'objectiu essencial de 

la Fraternitat era conseguir recursos per a atendre les necessitats parroquials i en este propòsit 

solien arrendar la gestió del trinquet.  



 

L'obra es va fer apegada a la muralla de la ciutat i en la condició de ser demolida “sempre 

que les circumstàncies ho exigiren”; la calç utilisada procedia d'un forn de Gata i la pedra per 

a alçar les parets de la pedrera de tosca de Xàbia. 

  

Dins del trinquet es va construir una caseta a on se servia al públic, i a on es podia jugar a les 

cartes, hi havia tres taules, 18 cadires i una banqueta.  

 

El joc de pilota en Dénia es va inaugurar el 4 de decembre de 1779 i en acabar el primer any 

d'activitat es presentava un resultat de contes a favor de la Fraternitat. 

  

Els documents permeten saber que utilisaven guants per a jugar a mà i també que es 

practicaven modalitats en dos classes de pala o raquetes: de pell de vaqueta i de pergamí.  

 

En el recint també es podia jugar a les birles, segons esta minuciosa relació d'una primera 

compra de material: “quatre lliures i sèt diners va pagar per 16 pilotes de vaqueta a mà i 2,8 

per dos jocs de birles usades de carrasca; sis pilotes de pala de vaqueta de D. Pedro Torner; 

quatre pilotes de vaqueta a mà, sis guants nous, 16 pales noves de anouer en pergamí”.  

 

En 1806, una inspecció de l'eixèrcit fa un informe negatiu de l'obra que dia: “resulta que el 

trinquet de pilota propi del clero de la ciutat és perjudicial a la defensa de la porta de la Mar 

d'esta plaça per estar situat en el llenç que media entre dita porta i la torre que la defén, 

impedint els seus fòcs a causa d'elevar-se el mur d'un dels seus testers més que la dita torre” i 

com a conseqüència, l'autoritat militar ordena el derrocament. 

 

En els anys 50, hi hagué una nova generació de jóvens que satisfaran l'afició al joc de pilota i 

que ben aviats seran el planter local dels jugadors del trinquet de dalt, l'oficial, el de les grans 

partides, el de les sucoses apostes: El Trinquet de Vista Alegre. 

Roc Chabàs Associació 

 

L'història de Dénia en el Museu del Joguet 

El Museu del Joguet va adquirir un paper important en l'identitat 

de la ciutat, alguna cosa que queda palesa hui en el seu popular 

museu. Es localisa dins de l'estació de trens i en el seu interior pot 

fer-se un recorregut per l'història de Dénia.  

La seua impressionant colecció de relíquies en forma d'artículs 

infantils, la majoria d'ells datats en el sigle XX, possibilita un 

acostament fidel a la trayectòria d'una ciutat que va lluir pels seus sorprenents recursos 

creatius. En la primera planta de l'estació, podràs trobar joguets de tot tipo perfectament 

conservats. La majoria d'ells fabricats en materials com la fusta o la llanda, protagonistes 

indiscutibles de l'época, front al plàstic que posteriorment va invadir l'indústria joguetera. 

Barcos, cuinetes, jocs de taula, ninots o coches. 

Roc Chabàs Associació 



Pensaments en veu alta 

La tormenta s'estava gestant i el seu ale 

batent el cristal de la finestra de la meua 

habitacio me feu despertar sobresaltat.  

Encara assentat en el llit vaig vore la 

porta oberta de pom a pom i la corrent 

d'aire fret i humit me feu aborronar.  

Un breu pensament recorregue el meu 

cap: 

¿Quant de temps portava dormit? Puix 

aquella semblava la meua habitacio pero 

no semblava estar en el mateix lloc a on 

reposava malalt.  

Sense temps a pensar boti del llit i me 

vaig acostar a la porta en intencio de 

tancar-la pero una intensa llum rogenca que aplegava des de baix me paralisà en el marc de la 

porta. 

Dubti per moments puix esta volta tenia clar que aquella situacio no era normal i la simple 

idea de baixar les escales fins la planta baixa per a vore que estava ocorrent m'arrufà la pell i 

encara sabent que avall no m'esperava ningu, al menys ningu dels meus sers volguts, me vaig 

decidir a baixar. 

Curiosament la febra que abrasava el meu cos dies abans havia desaparegut a l'igual que el 

malestar i els marejos. Simplement tornava a sentir-me be pero dins d'aquella situacio 

estranya. Comenci baixant els escalons d'u en u i despuix corrents i quan aplegui avall com 

era d'esperar no havia ningu. El salo estava buit, la taula sense tapet i les finestres sense 

cortines per a on se filtrava aquella estranya llum roja. 

M'encamini cap a la porta principal que tambe estava oberta i me sorprengui al creuar el seu 

llindar puix fora tot eren camps de girasols que semblaven mirar-me inamovibles des de la 

seua posicio. 

La corrent freda i humida va obrir un sender entre els bancals i al fondo d'ell pogui entrevore 

un antic espill jagant. Vaig decidir caminar cap ad ell i alci els braços en forma de creu 

mentres ho fea per aixina poder acaronar els girasols. Les seues fulles batent les palmes de 

les meues mans i els dits provocaren en mi una estranya sensacio de llibertat. 

Quan per fi aplegui al final del sender i me planti front aquell enorme espill me sorprengue 

no vore el meu reflex sino una estranya boira que semblava que s'esbargià poc a poc. 

Despuix s'aclari i pogui vore images que al principi no comprenia pero que segons anava 

alvançant entengui perfectament. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072254600292&__cft__%5b0%5d=AZVVAw0bltt-kq2kelHExBrwvH5nwcM3-bqf1GuShnRWV9NHswv4yvZIP_XKiZO_NRo-zuKksIUoFHpCTLff_Ggi-m1vvd6larxKLNLv3kVOUoRe8P0fzZWsPqHcM0cwuYPwZZnAZfcAjnMQdE9GIz3VVWXzbdiCH0qd-XliJ7X3eIvwiCVLrz6fbAUx6xFkeAA&__tn__=-UC%2CP-R


La cara de ma mare despuix del meu naiximent aparegue per primera volta seguit de varies 

imagens de la meua infancia, algunes deprenent a anar en bici en mon pare o anant de peixca 

en el meu germa. La primera chica a la que besi i tambe moments feliços en els meus amics 

de l'infancia. La meua primera volta en ella, nostra boda, el naiximent de les meues filles o 

fins i tot el dia de nostra separacio en el jujat. 

Finalment el dia del meu funeral, pogui vore als meus sers volguts units per la perdua com es 

costum en nostra familia i escoltar i sentir lo que sentien. Les meues filles estan descosolades 

i el buit ho copa tot en elles per a no deixar lloc a res mes dins d'elles. 

Ara estic en ella, l'eix de la meua vida i es curios pero despuix de tant d'odi i paraules lleges 

no sent res mes que amor per ella i puc sentir que ella tambe sent tot eixe amor despres de la 

perduda. 

No se exactament des d'a on observe aço, a on està esta estranya dimensio pero ara puc 

comprendre tot sense necessitat de pensar-ho, l'amor mou el mon i l'odi no existix, nomes es 

amor disfrassat de frustracio per no ser volgut com mosatros volguerem. 

Ara tots se despedixen i parlen de que nomes se junten per als soterrars i que deurien de 

vore's en mes freqüencia pero la realitat es que no es tornaran a vore's fins el proxim funeral.  

#pensamentsenveualta  

#llenguaValenciana 

#NormesDelPuig 

 

La Dénia musulmana 

Dénia constituïx tot un vestigi 

d'anacronisme que s'ha conservat des 

de temps remots, especialment de 

l'época musulmana. La seua muralla 

del Fortí de Daniya és un dels referents 

històrics més coneguts que posseïx la 

ciutat. Esta muralla en el passat 

delimitava lo que hui coneixem com 

l'arraval de la Medina i que en aquells 

moments rebia el nom de Rabad Amir. 

En la finalitat de garantisar l'integritat d'esta fortificació hui està flanquejada per una barrera 

protectora i una teulada superior per a minimisar l'influència dels efectes del clima. Un atre 

bon eixemple és el barri de Baix la Mar. Este barri antic té el seu orige en l'Arraval de la 

Mar. En l'actualitat esta zona és l'única que es conserva dels quatre arravals de l'época 

musulmana. 

Roc Chabàs Associació 



RACÓ PILOTA VALENCIANA 

FINALS I LA FI DE L’ANY 

Ya havíem raonat d’infinitat de 

competicions a pràcticament les huit 

modalitats “vives” del més valencià 

dels deports. Actualment i de cara a 

la fi de l’any seguim en eixe goig que 

sempre representa, per al món 

aficionat, cada semifinal i cada final 

dels equips, clubs i jugadors que els 

reviscolen la sanc encertant una volea 

difícil, jugant un rebot a l’estil clàssic 

o amollant un bot de braç tan potent que li “dobla” la mà al contrari. 

Entre la desijada progressió de les competicions femenines, que creixen per sòrt, mentres 

estan jugant les decisives semifinals i finals de la XVI Lliga de Raspall d’Èlit, en Càrcer i 

Alzira respectivament, anuncien el nou Trofeu Rolser en Pedreguer, en quatre trios de 

valentes raspadores que lluitaran per fer-se en ell, a banda de les contínues partides a 

OneWall, a Frontó Valencià, etc. 

En els aficionats masculins tenim també semif. i finals en l’edició que ya ne fa XXXVI de 

l’Interpobles Edicom Galocha, catorze diferents categories que també creixen un any darrere 

de l’atre; el XXIV Raspall parelles Aproop també està 

arredonint el campeonat entre Bicorp A front a La Vall A i 

Montserrat A contra Alzira A; la V edició del Circuit La 

Bolata es juga entre els campeons a Llargues i els de 

Palma...i tot s’ompli de futur en els Jocs Deportius Escolars. 

Dos trios d’ensomi per al X Trofeu Vila de Benissa, un atre 

encert per a vore ple a seny el trinquet. Estan en joc i a tall de 

resoldre’s dos nous Campeonats en el món professional, són 

novetat en canvis interessants dins dels Clàssics Individuals, 

especialment en Escala i Corda, ara sense feridors i que fa uns 

anys bategí com a Individual Pur degut a que tot s’ho ha de fer 

el mateix jugador, a més de jugar-se en galeries lliures (llevat de 

la 1ª pilota des del dau i les parades en l’escala). La novetat en el Raspall està en la treta, la 

qual s’ha de realisar raspant la pilota des del O i ½ en lloc de botar-la dins del dau i pegar-li; 

han participat els millors huit de cada modalitat, arribant a la final d’Escala i Corda Puchol II 

de Vinalesa i Francés de Petrer mentres encara queden partides per jugar a Raspall; molt 

bona assistència d’aficionats en les partides que he pogut vore, demostrant que sempre 

agraden les noves i enriquidores aportacions. Desijar-vos un 2023 tan redonet com la Pilota. 

       Aureli López  



 

Salvem a Vinatea 

 
EDITORIAL 

La falta d’autoestima del poble valencià es alarmant. Igual 

que el restant dels espanyols, patim un complex d’inferioritat 

que fa que pensem que lo de fora es, per sistema, millor que 

lo de casa; nomes que en el cas valencià eixe sentiment s’ha 

potenciat fins a l’extrem per part del poder politic. Aixina, 

patim un sucursalisme malaltuç que nos fa facilment 

manipulables. 

 

Per eixemple, si no estas d’acort en la forma en la que 

s’està implementant l’us de la bicicleta en les ciutats, t’ixen 

en allo de que en Amsterdam tot lo mon va en bici, i en aixo 

pareix que ya tenen aval de sobra. Aixo si, en lo que no 

entren es en la comparacio de les respectives rets de transport 

public alternatiu a l’automovil, que bovos no son. 

 
Puix ya que tant els agrada comparar-se en societats 

estrangeres, anem a jugar ad eixe joc. 
 
No es possible imaginar que l’ajuntament de Londres reforme Trafalgar Square i, entre 

les condicions als participants en el concurs public, no incloga una clausula que diga que la 

columna de Nelson no s’ha de tocar. Eixe despreci a un heroe nacional no se li ocorreria a 

cap londinenc, i manco a un representant politic. 

 

Aci, en canvi, l’heroe nacional Vinatea es tractat com un semafor o una paperera. Si 

molesta, se lleva i en pau. Es lo que passa quan governen politics que no creuen en el 

poble, que nomes viuen per a seguir les directrius dels seus partits i deuen obediencia a 

poders externs als que la condicio valenciana els importa un moniato. 

 

I, quan veuen que les protestes van en serio i no les poden ningunejar, per a eixir del pas 

proponen buscar al monument un atre lloc que –diuen– sería mes adequat, com el jardi al 

costat del Palau de la Generalitat o enfront del Palau dels Borja, seu de les Corts. 

Pero, ¡espera!, si de veres pensen que eixos llocs son mes adequats, ¿per qué no els 

propongueren temps arrere, al marge de la remodelacio de la plaça de l’Ajuntament? 

 

Puix perque per desgracia vivim en la politica de les ocurrencies: fan lo primer que els 

passa pel cap sense medir les conseqüencies i, en acabant, quan han clavat la pota ben 

clavada, busquen solucions a la desesperada. 

 



En realitat no els importa l’estatua, si per ells fora la posarien en una placeta de 

l’extrarradi o en algun almagasen municipal, pero ya que s’ha montat un canyaret no van a 

dur-la a un lloc tan descaradament anodi i, fent de la necessitat virtut, diran molt 

convençuts que en el lloc que volen –ara– posar-la en realitat estaria millor. 

 

I, si no poden traslladar-la, si la protesta es tan forta que han de deixar-la en la plaça, li 

buscaran un lloc mes discret, i sobre tot, li llevaran la base, que es massa alta per a 

l’importancia que volen donar al personage. 

 

Ves i dis-los als londinencs que l’estatua de Nelson, que està en lo alt d’una columna de 

46 metros, van a posar-la a ras de terra, a vore qué te diuen. 

 

Lo pijor, en el fondo, no es que s’hagen equivocat al fer la convocatoria, lo pijor es que de 

veres els molesta l’estatua, perque els molesta el personage i lo que representa. Un poble 

sucursaliste ha de tindre referents sucursalistes, com Joan Fuster, i no personages 

orgullosos de la seua valenciania. 

 

Una cosa bona ha eixit de tot aço. S’ha creat la Plataforma Salvem a Vinatea que, en el 

moment d’escriure estes llinees, arreplega ya 41 adhesions d’associacions i entitats, no 

nomes les que se poden nomenar valencianistes, sino de lo mes divers de la societat 

valenciana. (No cal dir que el Rogle Constanti Llombart es una d’elles). Fea molt de 

temps que un objectiu no concitava tanta unanimitat. 

 

Entre les iniciatives que ha posat en marcha la plataforma, de moment es troba la redaccio 

d’un manifest, el qual s’ha dirigit a tots els grups politics en representacio en l’Ajuntament 

de Valencia per a que presenten mocions al plenari en l’objectiu de que l’estatua es 

mantinga en l’emplaçament actual. 

 

L’actuacio següent es l’elaboracio d’una carta dirigida a cada u dels onze ajuntaments 

involucrats en el contrafur del Fet de Vinatea demanant-los que recolzen la peticio de la 

permanencia de l’estatua. 

 

Mentrestant, s’ha recolzat la concentracio convocada per la Associacio de Juristes 

Valencians el passat dumenge, 20 de novembre, als peus del monument per a reivindicar 

l’importancia del personage, aixina com la recuperacio del Dret Civil valencià, lluita en la 

que el valencianisme està recolzant-los des del primer moment. 

 

S’han creat perfils “Salvem a Vinatea” en les diverses rets socials –Facebook, 

Twitter i Instagram–, aixina com una pagina web: www.salvemavinatea.com a on se 

proporcionarà informacio de les accions dutes a terme. La pagina inclou un apartat en 

documentacio que de moment conta en un llibret en la biografia de Vinatea i un comic. 

Tambe s’ha iniciat una campanya de visibilisacio en l’image que se pot vore en esta 

mateixa pagina. 

L’estatua s’instalà en la plaça en 1993. En 2033 commemorarém els 700 anys del Fet de 

Vinatea; perseverarém per a conseguir que al mateix temps pugam commemorar els 40 

anys de l’ereccio del seu monument. 

ROGLE 
 

http://www.salvemavinatea.com/


Els nostres personages valencians 

 

Nicolau Primitiu Gómez Serrano 

(Sueca, 1877 - Valencia ciutat, 1971) 

 

Industrial, empresari, escritor, bibliofil, mecenes i 

compromes valencianiste. Encara que naixque en 

Sueca, la seua familia se trasllada, sent ell molt menut, 

a Valencia ciutat. Sos pares, Domenec Gómez i 

Graneria i Francesca de Paula Serrano i Martí, 

s’establiren en el barri de Marchalenes, a  on son pare 

-mestre en la construccio de molins- treballà de fuster. 

El negoci familiar, al que pronte s’incorporà Nicolau, 

començà a prosperar realment gracies als sistemes 

aplicats als molins arrossers, arribant son pare a 

patentar un sistema per a despellorfar l’arros baix el 

nom de Sistema Gómez. La bona epoca per la que 

passà el negoci es truncà en la riuada de 1897, situacio 

agreujada per la perdua de salut del pare. Nicolau 

hague de fer-se carrec del negoci, al que aportà grans i 

innovadores idees, arribant a construir un moli d’arros 

destinat a Cuernavaca (Mexic). Aço supon un virage 

en l’empresa, que inicia aixina l’exportacio de 

productes, apostant per fer propaganda en diversos 

idiomes. Durant esta epoca compagina les seues obligacions en la realisacio d’estudis de 

perit mecanic i perit quimic -coneiximents que aplicarà a l’industria mecanica de 

transformacio, fabricant maquinaria industrial- i acabarà per ser el propietari de l’empresa 

familiar (era el primogenit de molts germans, dels quals nomes dos arribaren a l’edat adulta), 

la qual registrarà com Industries Mecaniques-Agricoles Domingómez (IMAD). La seua 

passio per la cultura no minvà a pesar de dur el pes del negoci. 

 

El seu primer matrimoni fon en Assunta Nicolau, que mori en el part de la seua primera filla, 

la qual no va sobreviure molt de temps. Es tornà a casar, en este cas en Mª Antonia Senent, 

germana de l’arqueolec Joan Josep Senent. Esta nova relacio reforçarà les seues inquietuts 

culturals i de la ma del seu cunyat i de Francesc Almarche entrarà a formar part de Lo Rat 

Penat (1920), entitat de la que en posterioritat sera president en dos periodos 1932-1935 i 

1959-1961. Tambe sera Director del Centre de Cultura Valenciana, i Vicedecà d’esta 

institucio en 1927. 

 

El seu compromis en el valencianisme ultrapassa la faceta cultural. De fet, considera que Lo 

Rat Penat ha de ser molt mes que una agrupacio de poetes i escritors, la concep com una 

entitat creada per a la defensa integral de la cultura i l’economia valencianes, i l’espenta a 

participar del moviment politic i del nacionalisme; estes idees les deixà plasmades en el 

seu discurs de presa de possessio com a president en 1932, que es publicarà baix el titul Lo 

Rat-Penat es la Casa Pairal de la Valencianitat.  

 



Aço el durà tambe a finançar a Accio Bibliografica Valenciana i mes tart a formar part de 

Proa (Consell de Cultura i Relacions Valencianes), creada en 1935 per Gaetà Huguet 

Segarra, entitat que pretenia crear un valencianisme unitari en una doble vertent, cultural i 

politica. Ocupà tambe la presidencia d’esta entitat. Els anys 30 son de molta activitat 

valencianista i Nicolau Primitiu participarà en cantitat de proyectes, events, conferencies, 

patrocinis, etc. 

 

Encara que firmà les Bases Ortografiques del 32 -si be Lo 

Rat Penat presentà una carta airada de protesta sobre est 

acort firmada per ell com a president i per tota la junta de 

govern de l’entitat-, fon seguidor de les normes del Pare 

Fullana, a qui admirava personalment, aixina com tota la seua 

obra filologica, compartint les seues teories llingüistiques 

respecte de la singularitart del valencià. Sobre este tema 

llança la teoria de tres llengües germanes, ninguna en 

supremacia sobre l’atra, i a la llengua que pot resultar  

comuna de la suma de les particularitats de cada una 

d’elles li assigna el nom de Bacavés en l’objecte d’evitar 

qualsevol suspicacia i imposicio (ho arreplega i publica en un 

opuscul que titula Una llengua sense nom). En la seua obra 

El bilingüisme valencià planteja una teoria que nega 

l’existencia d’un bilingüisme en Valencia anterior al moment 

en que arriben massivament oriunts procedents de terres de 

parla castellana i que ocupen llocs de transcendencia en la societat, contribuint a la seua 

castellanisacio. Defen a ultrança l’ensenyança i l’aprenentage de la llengua valenciana, 

especialment en l’escola. Esta decidida posicio per l’incorporacio de la llengua materna al 

proces escolar la defen especialment en la Semana Pedagogica d’Ontinyent (1934) en una 

conferencia, despuix editada, que titula precisament La llengua valenciana a l’escola. 

 

El seu desvel per la cultura fara que destine temps i diners a la recuperacio de materials 

d’archius i biblioteques durant i despuix de la Guerra Civil; mampresa no exenta de riscs 

personals. Aço el portà, al finalisar la contenda, per una banda a restituir els fondos 

documentals o a entregar a l’Archiu del Regne aquells dels que no hi havia possible entitat 

receptora, i per una atra a confeccionar una amplissima biblioteca, germen i nucleu de 

l’actual Biblioteca Valenciana, la qual, nomes del seu fondo, especialisat en tematica 

valenciana, conta en mes de 30.000 volums, a banda de fullets, cartes i uns atres documents. 

Fon donada per la familia -tramits que comença la seua viuda- a l’Estat (1979) en el 

condicionant de que si se conformara una biblioteca valenciana i un organisme autonom, els 

fondos passaren a l’autonomia, tal i com ha segut (1985). 

 

Ya en la madurea de la seua vida fundà l’editorial Sicania (1954) i la revista del mateix nom. 

Es convertix aixina en un autentic mecenes que aposta per la publicacio d’obres de la nova 

generacio d’escritors valencians i tambe dels  qui ya estaven consolidats com a tals. 

 

Juli Moreno i Moreno 

 

 

 



 

L´EDAT D´OR DE LA LLENGUA VALENCIANA: 

TIRANT LO BLANCH de Joanot Martorell, publicat en 

1490 

 “El dia 20 de novembre es va complir 

el 532 aniversari del Tirant lo Blanch, 

escrit per Joanot Martorell.... 

Tirant lo Blanch es l'obra més 

important de l'escritor valencià Joanot 

Martorell i està considerada com la 

millor novela en llengua valenciana. 

Fon escrita entre 1460 i 1464 i publicada en Valéncia l'any 1490. Durant el sigle XVI fon 

traduïda al castellà (Tirante el Blanco, 1511) i a l'italià (1538); més tart al francés (1737) i 

modernament a l'anglés (1984) i a moltes atres llengües. 

L'obra narra les aventures del cavaller Tirant, dit el Blanch, el primer héroe de ficció de "carn 

i ossos" d'una novela en tota la lliteratura universal. Tots els seus personages son quotidians, 

en sentiments i defectes. L’obra pot vore's com la suma de moltes noveles en més o menys 

entitat pròpia, estructurades pel protagoniste, per una llengua comuna i per una visió 

totalisadora del món. Es pot parlar, llavors, d’una certa fragmentacio estructural que no 

afecta el sentit unitari de la novela. Ademés, el Tirant supon un trencament respecte a la 

narrativa anterior. En efecte, supon l’abandonament casi definitiu dels ideals migevals 

(religió, cavalleria) i l’apropiacio ràpida dels ideals burguesos (plaer, raó, humor) per lo qual 

no podem considerar a Tirant lo Blanch com un llibre de cavalleries convencional. 

Tirant lo Blanch és un pont entre l’Edat Mija i el Renaiximent, puix en les seues pàgines la 

tradició cavalleresca de la novela d’aventures, en la seua desmesura anecdòtica i lo 

rudimentari de la construcció, se refina i enriquix en estils formals, humor i ironies que 

anuncien ya la gran lliteratura narrativa del sigle d’or castellà, i molt especialment a 

Cervantes, llector aprofitat de Joanot Martorell, a qui homenajà en El Quijote salvant a la 

seua novela de la cremació inquisitorial i calificant-la de "el millor llibre del món". 

Jaume Orts i Mascarell 



Els conjurs 

El secret esoteric de sortilegis, rituals magics, exorcismes i conjurs 

està en la repeticio de formules, mallar i mallar, perque ahi radica la 

força oculta... i aixina es conseguix que el mal esperit o el dimoni 

abandone el cos huma o social (en el cas que explique). 

El professor de filologia catalana Rafael Roca, parlant de Fuster i Lo 

Rat Penat, arrematava un articul (Levante-EMV, 23-11-2022: 48) en 

la desinformacio de sempre: “ja que és públic i notori com acabaren 

els seus dies Adlert i Casp: alimentant el secessionisme més retrògrad i acientífic”. 

Lo de sempre ‘acientifisme’ i ‘retroces’ atribuit als que defenen-defenem l’autoctonia de la 

llengua valenciana. Ya se lo de la ‘romanistica internacional’ i lo de ‘totes les facultats de 

filologia del mon’... no cal que m’ho tornen a dir. No produix efecte perque m’esvara. 

Comente lo del secessionisme i acientificitat perque no fa molt 

he acabat de llegir El valencianisme de Sanchis Guarner (2022), 

del professor i academic Abelard Saragossà, el qual analisa la 

gramatica de Sanchis de 1950 (la tinc fa anys). Entre les 

moltissimes bondats del gramatic diu que este considerava que la 

llengua depenia dels parlants (vaja, que la llengua es del poble, 

no com a ent abstracte, sino com a conjunt d’usuaris). I afirma 

que este plantejament es un signe de modernitat perque Sanchis 

s’alvançava uns lustres a les tendencies futures de la 

sociollingüistica.  

A l’hora de determinar si una parla es llengua o no s’han de tindre presents els components 

socials i politics (cita l’autoritat de l’expert Toni Mollà, 2002) i tambe explica que la 

dellimitacio d’idiomes no te solucio llingüistica sino politica (cita l’autoritat de l’expert 

austriac Georg Kremnitz, 2008). N’hi ha molts mes... 

En primer lloc, no es dificil trobar precedents a l’opinio de Sanchis en la produccio 

valencianista anterior a 1950, tant en la concepcio com en la practica (Lluïs Fullana, Josep 

Nebot, Gaeta Huguet –pare–, Lluïs Bernat...). Vullc dir, que ya teniem ‘moderns’ abans de 

Manuel Sanchis. 

En segon lloc, tambe tenim ‘moderns’ posteriors. Ho oculten, pero estan ahi. El filolec 

Chimo Lanuza, entre uns atres, te publicats dos llibres de sociollingüistica (1983, 2001) en 

els quals aborda els problemes relacionats en la parla i els usuaris. La bibliografia, de 

coneguts especialistes, va des dels 70 fins als 90 del sigle passat. Pero en aquelles decades, la 

‘sociollingüistica catalana’ anava per uns atres barrancs. No cal recorrer a Mollà ni a 

Kremnitz, que tambe... 

I en tercer lloc, com es veu, a pesar de lo que assevere Rafael Roca, els valencianistes 

(‘secessionistes’ si ell vol) hem estat dient lo mateix que ara reconeix Saragossà en Sanchis i 

que afirmen Mollà i Kremnitz. ¡Mala pata! 



No cal que li mencione al professor Rafael Roca els 

‘reconeximents lexics’ o ‘morfologics’ que ha fet 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i que ya estaven 

en el programa d’investigacio cientifica (li agrade o no) 

del valencianisme; sens oblidar que la supressio oficial 

de la caterva de diacritics (2016-2018) que utilisava-

utilisaven te un precursor singular i clarissim, dels 

‘acientifics’, les Normes d’El Puig o de la RACV. 

¡Mala pata! 

 I ells, contents i pagats, no, repagats. 

Antoni Fontelles 

Imagens: archiu ACNV, aledua.blogspot.com. 

 

 

 

ANY 1413 EL PARE VICENT FERRER 

RECONCILIA ALS CENTELLES I VILARAGUT 

El pare Vicent Ferrer fon l'encarregat de predicar els sermons de la 

quaresma, sermons que varen constituir un clamor èxit per l'efectivitat dels 

seus consells, que varen fer possible la pacificació i reconciliació dels 

bandos enfrontats entre els Centelles i els Vilaragut, desapareixent els odis i 

rencors que durant tants anys varen ensanguinar el Regne de Valéncia. 

 A on varen fracassar reis i governants, lleis penals i repressions policíaques, 

es va alcançar en l'ajuda sobrenatural, la pau, creant un clima de convivència 

que s'entenia no deuria tornar a torbar-se.  

Des del més de giner de 1410, el pare Vicent, va eixir de Valéncia camí d’Alcoy, Elig, Oriola 

i Múrcia, predicant en totes estes ciutats en el seu acostumat fervor i conseguint 

arrepenediment i conversió, aixina com l'entusiasme de totes les gents. La seua fama va 

aplegar inclús a terres de Granada dominades pels mahometans, a les que va ser invitat pel 

rei musulmà.  

El pare Vicent que per llavors estava molest per una llaga en una cama, no va voler renunciar 

ad esta invitació i va acodir a Granada pujat en un jument, sent rebut en demostracions de 

goig.  

Va predicar, i molts estaven disposts a la seua conversió, pero va desnugar la còlera dels 

morabits i santons, que varen tractar de donar-li mort, per lo que el rei li va aconsellar que 

ixquera de Granada. De Granada va passar a Sevilla i Ecija, passant despuix a Toledo. 

Roc Chabàs Associació 
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