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Unes reflexions sobre el Castell de Dénia 

El Castell de Dénia és una font 

inagotable d'elements arquitectònics i 

arqueològics d'interés professional i 

públic. L'impressió que el visitant té 

del castell és el resultat d'un llarc 

procés històric, a partir del sigle XI, 

d'adaptació a les necessitats de 

defensa, que va canviar l'image de la 

fortalea. 

  

El Portal de la Vila és un dels elements 

arquitectònics més cridaners. Hui 

servix d'entrada al monument que rep 

cada any mils de visitants, molts dels quals es concentren durant els mesos d'estiu. També és 

la primera fotografia de la fortificació que veuen els turistes. L'image immediatament els fa 

associar el castell en el món islàmic. 

  

En el món islàmic, esta relació o identitat ve donada principalment pels arcs de ferradura que 

donen accés al recint. De fet, estem davant d’elements d'orige islàmic. Pero ¿quànt queda 

d'este periodo andalusí tal com el veem? 

  

Lo que veem és el resultat d'una qüestionable renovació a finals de la década de 1950; la 

renovació va canviar l'aparència del castell, en alguns llocs de manera molt dràstica. 

  

Pero si partim de zero, hem de parlar de l'orige de la porta.  

 

L'intervenció del Museu Arqueològic de Dénia en les torres de vigilància adjacents a la porta 

es remonta al sigle XII, sent esta la cronologia més acceptable. 

  

Estem davant dels dobles arcs de ferradura de les voltes, mirant cap a l'interior del castell i 

mirant a l'oest. El seu orige en el sigle XII és més clar si el relacionem en unes atres portes 

islàmiques trobades en palaus, com un dels baluarts empotrat entre uns atres elements 

posteriors. Este portal és un accés directe que provablement substituira a l'anterior entrada 

que s'ubica en l'actual carrer Hospital.  

 

Aixina que no estem parlant de l'entrada original al castell. 

  

El seu nom també recorda a époques posteriors. Davant les dificultats del creiximent 

demogràfic i les necessitats de defensa en l'era cristiana, Jaume II construïx la Vila de Dénia 

dins de les muralles en 1308. Algunes persones vivien dins dels murs de l'actual castell. El 

nom de Portal de la Vila fa referència a que en la Baixa Edat Mija era l'entrada principal al 

recint amurallat.  

 

Un atre passage en l'arc envoltonat pot estar relacionat en este periodo de temps. Pero l'arc 

apuntat també planteja les seues pròpies preguntes. 



 

  

Si mirem esta image de principis de sigle, no veem rastre d'un arc de ferradura; lo que més 

apreciem és el bellíssim arc inclinat de dovelles que nos recorda a uns atres elements islàmics 

com la Porta de la Torre del Mig. Si comparem les formes dels arcs que trobem en les 

fotografies antigues i les fotografies actuals, trobem diferències molt cridaneres. 

 

Tant la forma de l'arc com la volta varen canviar significativament. 

  

La forma curva de l'arc s'ha convertit en una espècie “d'ou".  

 

Si mirem gravats antics, trobem evidències d’arcs de ferradura: 

  

Despuix de la Guerra de Successió, s’ha conservat en l'Archiu General de Simancas, a on es 

troba el portal, les seues pintures laterals, que demostren que es varen realisar les necessàries 

reparacions passada la derrota de la guerra. 

  

En la web de l'Institut Francés d'Història de l'Art també consta un arc de ferradura en un 

gravat del viager Aleixandre de Laborde. Com podem vore en les fotografies i gravats, s'han 

produït alguns canvis significatius en l'image del portal. 

  

Els arcs de ferradura, apareixen en esquemes de reconstrucció i en els gravats de Laborde. 

  

Els canvis més notables es varen produir a finals de la década de 1950. El responsable va ser 

el llavors arquitecte municipal de Dénia, Juan Cortés Linares. A partir d'este moment, 

comença el canvi de formes. D'esta representació trobem que la dovella conforma un arc 

ovoide prou diferent als anteriors. 

  

Si l'arc genera dubtes, també es deuen tindre en conte uns atres elements: 

  

En primer lloc, el disseny mecànic de la part superior del portal: tota una invenció que respon 

a l'idealisació del món migeval. La teoria darrere de la restauració de Violet-le Duc tenen 

molt que vore en lo que s'ha fet en el castell a lo llarc dels anys. En la torre del Cos de 

Guàrdia no hi ha absolutament cap necessitat d'elements defensius com a mecanisació a 

abdós costats de la porta. Sobre el segon círcul, estem en un element del que tenim 

evidències més clares que el arc de ferradura. Encara més confús és mostrar l'arc. L'estat de 

les ruïnes de la porta ans que fora restaurada és evident i mirant fotos anteriors i imàgens 

actuals, nos queda clar que els canvis que han tingut lloc en el portal han segut dramàtics. 

  

Una atra discrepància és el voladiç de la tercera arcada i la volta a la que aplega. Sí, estan 

completament inventats en la Restauració. No anem a tocar allí, lo que ha interferit en el 

palau a lo llarc dels anys. Ho varen fer en les millors intencions del món, i les teories de 

recuperació que són populars hui en dia no ho eren en eixe moment. Tampoc devem estar 

convençuts de que el camí per a restaurar o adaptar-nos a la nova era és ara el mateix. Actuar 

en un edifici històric sempre és controvertit, per lo que dur noves produccions a monuments 

històrics és casi impossible. ¿Quí nos va dir que no desmentirem les últimes adaptacions 

fetes en el castell dins d'uns anys, quan no les qüestionarem com ara en els anys 60 o 70...? 

 

Roc Chabàs Associació 



 

Els Minyons: La policia valenciana 

 

1.     La seguritat ciutadana en l’época foral 

La realitat és que en el nomenat “Antic Règim” les competències que hui reconeixem com a 

“policials” eren realisades, la major part de les ocasions, pels propis habitants dels pobles i 

ciutats organisats per a l´ocasió, i en general, no existien massa cossos organisats tal i com 

hui els entenem. 

Aixina, eren comunes les “crides” prohibint circular per la nit, portar armes… En cas 

d´incident greu, se tocaven les campanes a rebat, per a avisar a la població i indicar que els 

hòmens jóvens havien d´eixir en les seues armes a ajudar a la justícia i perseguir als 

delinqüents. La funció policial més evident eren les rondes nocturnes, que normalment 

realisaven els lloctinents i aguasils, junt en un número indeterminat de ciutadans més o 

manco organisat segons els casos i la població. 

Si hi havia un perill especial, s´establien tandes per a que tota la població colaborara en les 

tasques de vigilància, en les nomenades “deenes” (grups de dèu persones). En tot, esta 

vigilància, especialment nocturna, se llimitava als carrers i places del poble i terrenys més 

immediats: ningú que estiguera en el seu juí s´aventuraria a desplaçar-se de nit llunt dels 

núcleus poblacionals, a no ser que anara custodiat per un cos específic de defensa. 

2.     La guaita 

En el pas del temps, en les ciutats més grans fon necessari organisar-se d´una forma més 

estructurada. En el cas de la ciutat de Valéncia, en 1399 s´acordà que cada any, baix la 

responsabilitat del Justícia Criminal i elegits pel Consell municipal de Valéncia, se triaren 

dotze hòmens (u per cada una de les dotze parròquies), en el nom de capdeguaytes, que 

tenien a son càrrec la guaita o ronda del territori de la seua parròquia.  



 

Cada patrulla aixina organisada constava d´un capdeguaita en cinquanta guaites que li devien 

obediència en tot moment. La seua autoritat (en “vara de justícia”) aplegava a la capacitat de 

desproveir d´armes als sospitosos, detindre´ls i empresonar-los, si fora cas, fins que 

l´autoritat competent els jujara. 

Per tant, la Guaita seria provablement el primer antecedent no militar d´un cos organisat de 

vigilància i defensa de l´orde públic en Valéncia. 

3.     L’aparició dels Minyons 

Deixant de banda uns atres cossos de funció més pròpiament militars, com el famós Centenar 

de la Ploma, en el pas del temps se documenta (com a mínim des de 1622) una atra milícia 

foral, en este cas al servici de la Generalitat del Regne de Valéncia, destinada a la persecució 

de lladres i contrabandistes, o a la custòdia dels boscs reals: els Minyons. 

Curiosament, és després dels Decrets de Nova Planta i l´abolició dels Furs quan este cos de 

seguritat, i molts atres semblants a lo llarc de tota Espanya, entren en la seua etapa de 

esplendor: Compañías de Infantería Fija de la Costa de Granada, Escopeteros Voluntarios de 

Andalucía, Fusileros de Aragón, Miñones de Álava, Migueletes de Vizcaya, i els Mozos de 

las Escuadras del Valle de Valls (els famosos Mossos d´Esquadra, creats pel bale del 

municipi català de Valls en 1690 i que, després d’adoptar una clara postura proborbònica en 

la Guerra de Successió, se reinstauraren definitivament en 1719 i s´estengueren a tota 

Catalunya com a cos de seguritat). 

En el nostre cas, Félix de la Croix de Chevrières, governador i capità general del Regne de 

Valéncia, reorganisà en 1774 el cos dels Minyons, prenent com a eixemple l´organisació de 

la compañía del valle de Valls, i els dotà d´un reglament. El cos rebia el nom oficial de 

Compañía Suelta de Fusileros o Miñones del Reino de Valencia, i originàriament constava 

d´un capità, un tinent, un alferes, quatre sargents, huit caporals i 56 minyons. 

La seua tasca es resumia en “aprehender los malhechores, y dar pronto auxilio á las 

justicias”, i entre les seues obligacions estava que “entre todas las escuadras se recorra 

precisamente en cada un mes todo el reino de Valencia, para de esta suerte limpiarle de 

malhechores”. 

L´ordenança de la Companyia de Minyons valencians establia que “…cada escuadra ha de 

rondar de dia y noche el partido que se señale, procurando tenerle limpio de gente viciosa y 

sospechosa, y para conseguirlo deberán informarse de los alcaldes de los pueblos por donde 

transitaren de la gente de mal vivir y perniciosa á la república, é igualmente de los 

perseguidos por las justicias, tomando sus señas correspondientes para el conocimiento de 

los sugetos y lugares donde suelen retirarse”. 

Els candidats a ingressar en els Minyons havien de ser “hidalgos o labradores honrados y 

acomodados que no hubieran ejercidos oficios mecánicos ni se les conociese tacha en su 

familia”. Com a nota curiosa, tenim constància inclús del seu uniforme a la valenciana: 

El vestuario es á la valenciana: el de los cabos y fusileros gambeto y calzón azul; chupa 

encarnada; botines de correal ó becerrillo; alpargata á media pierna atada con cinta azul y 

sombrero sin galón con cucarda encarnada; redecilla y pañuelo de seda negra.  



 

El de los oficiales casaca y calzón azul; chupa y divisa encarnada con ojales de plata 

bordados á ambos lados, y en el collarín un cordoncillo también bordado con dos ojales en 

cada lado de él, y en la vuelta encarnada una portezuela azul con tres botones pequeños.  

El de los sargentos de la misma hechura, solo que los ojales son de pelo blanco, y tiene 

ademas vestido corto para la montaña. 

Els Minyons continuaren desenrollant les seues 

funcions policials en normalitat, tenint, per 

eixemple, una destacada participació en la 

Guerra de l´Independència contra Napoleó. La 

creació de la Guàrdia Civil en 1844 no va 

canviar la seua situació, si be era clar l´objectiu 

del Govern espanyol d´anar substituint els 

cossos policials “regionals” per un atre model 

clarament centralisat, jerarquisat, militar i alié al 

territori: tant per a organisar d´una forma 

teòricament més eficient el manteniment de la 

seguritat, com per a servir de força de repressió 

més efectiva front a elements rebels al poder 

(com els lliberals o els carlistes). 

Front ad estos plans governamentals, la pròpia 

Diputació de Valéncia, avalada per diverses 

associacions de propietaris, demanà que es 

continuara en una gestió provincial de la 

seguritat, en hòmens d´extracció local i, per tant, 

coneixedors del seu territori i inserts en ell. 

4.     La desaparició dels Minyons valencians. 

La realitat és que el final dels Minyons vingué 

en 1868, lligat a la revolució que va derrocar a Isabel II. El nou govern provisional dels 

generals Serrano i Prim va abolir totes les policies “regionals”, que contaven en una tradició 

autònoma als interessos polítics del govern de Madrit que no convenia als responsables de la 

revolució. 

I en 1876, restaurada la monarquia en Alfons XII (IV de Valéncia), només alguns cossos 

policials regionals se reinstauraren també, donat que el cost econòmic del seu manteniment 

recaïa en les diputacions provincials i els ajuntaments, i les seues finances no eren 

precisament boyants. 

A soles resistiren els Miñones de Álava, Miqueletes de Vizcaya, Guardia Foral de Guipúzcoa 

(que donarien pas, ya en la Segona República, a una unificada Ertzaña), i les Escuadras de 

Cataluña (reinstaurades únicament en Barcelona, ya que les diputacions de Girona, 

Tarragona i Lleida no volgueren fer-se càrrec del seu manteniment). La Policia de Navarra 

reapareixeria en 1928. 

 



 

Décades després, el règim del general Franco, finalisada la Guerra Civil en 1939, va abolir-

les totes, excepte les d´Àlava i Navarra (per haver recolzat el seu alçament) que continuaren 

existint. Si be, els Mossos d´Esquadra es restauraren en els anys 50 del sigle XX per la 

Diputació de Barcelona, de forma pràcticament simbòlica. 

Esta situació continuà fins a l’arribada de la democràcia: en el dret, reconegut en la 

Constitució Espanyola de 1978 (art. 149), a que les autonomies tinguen els seus propis 

cossos policials en plenes funcions, i que donarà lloc a la situació actual, per tots coneguda. 

5.     Els Minyons, presents en la cultura popular 

Recapitulem. Els nostres Minyons, hui totalment oblidats, en el seu vestuari a la valenciana i 

integrat per valencians de naiximent i arraïlats en la terra, degueren calar fondo en l´univers 

simbòlic dels nostres paisans dels sigles XVIII i XIX. 

Per eixemple, en una data relativament recent com 1891, se donà una curiosa anècdota. 

Agapito Vallmitjana, l´escultor encarregat de fer el monument a Jaume I que hui es troba en 

el Parterre de la Ciutat de Valéncia, va triar com a model per al cavall de l’escultura un 

extraordinari eixemplar que perteneixia a un tal Rafael Martí, que es dedicava al transport de 

mercaderies en Marjalenes (antic poblat de l’Horta de Valéncia, hui barri d’esta mateixa 

ciutat) i que usava l’animal per al seu treball. 

Se donava la circumstància que Rafael Martí havia segut minyó fins a la desaparició del cos, 

i conservava com a entranyable recort el vistós barret de l´uniforme, que solia usar com a 

vedriola per a guardar els diners. 

Acabat el mole del monument en fanc, quan el bronze fos escomençava a caure dins, Rafael 

Martí va decidir tirar dins el seu barret de minyó per a que, en l’interior de l´escultura que 

reproduïa al seu estimat cavall, permaneixquera una part de sí mateix.  

Lo que l´antic minyó va oblidar és que dins del barret guardava un billet de mil pessetes… 

que quedà dins del monument, i encara seguirà hui, si no va ser destruït pel calor del metal 

fos… 

Valga esta divertida anècdota com a colofó de la present reflexió històrica, per a que 

persones més enteses en el tema la desenrollen, i especialment per a que els responsables de 

la posada en marcha d´eixa nova policia autonòmica valenciana tinguen en consideració la 

nostra tradició “policial”: la dels Minyons.  

Perque si de res ha de servir l´història, és precisament com a font d´inspiració i ensenyança 

per a que les nostres decisions futures siguen encertades. 

 

Per Òscar Rueda i Pitarque 

Artícul publicat en Renou revista de la Cardona Vives de Castelló. 

 



 

La fàbrica de les magdalenes Ortiz de Dénia 

 

José Ortiz Saval va nàixer en Orba, en l'interior de la comarca del Marquesat en febrer de 

1907. Sos pares, que procedien de la capital del marquesat, de fet varen tornar a Dénia tres 

mesos despuix del seu naiximent, per a arrendar un forn en el carrer Major. 

En la seua infància, junt a sa germana Rita, quatre anys major que ell, despachava 

ensaïmades i panets de cinc cèntims abans d'entrar en l'escola. 

  

Abans dels 14 anys va entrar com a aprenent en una cooperativa formada per a la fabricació 

de joguets, pero ho va assimilar mal i en enorme tristor les quatre pessetes semanals que 

cobrava, aplegant a odiar a aquella factoria que finalment va quebrar. 

  

Tant ell com son pare havien fracassat i varen arrendar un atre 

forn situat en el carrer Colon, en l'edifici conegut com el penal. 

Per aquell temps, va aplegar a Dénia, de Buenos Aires, Joaquim 

Pons, un panader dispost a revolucionar la forma de producció i 

José, ràpit, va visitar les seues instalacions i quedà prendat de les 

noves màquines.  

 

Finalment als 18 anys, va conseguir que son pare li deixara les 

rendes del negoci i al cap de sis mesos convertia el negoci 

familiar en un dels forns més potents de Dénia. 

  

Va conseguir traslladar-se a Algèria, aplegant a la colònia 

francesa en la seua dòna, la seua sogra i 500 pessetes. Alger el 

va enamorar. Era una gran ciutat sorollosa i els diners 

circulaven. 



  

 

Als nou mesos era pare per primera volta: va nàixer son fill José. Llavors s'associa en Ribot i 

en Graciani, i monta un forn modern i poc despuix es compra el seu primer coche, un Citroën 

Cecat.  

 

El 23 de decembre de 1931, naixia el seu segon fill, Antoni i, quatre anys més tart, montava 

pel seu conte la que aplegaria a ser la famosa (Patisserie dones Sports). No obstant l'èxit no 

era complet si no tornava a Dénia, i aixina ho va fer.  

 

Quatre mesos més tart esclatava la guerra civil espanyola. A l'inici de la guerra se’n va 

voluntari per a abastir a la capital i 

més tart sent-li impossible tornar a 

Alger, es va presentar en el front, no 

obstant, al no conseguir el destí que 

pretenia, acabà desertant i es  presentà 

en Dénia, a on va ser nomenat 

president de la colectivitat de 

panaders. 

  

Eixe mateix any es divorcia i tanca 

una etapa de la seua vida. Partia de 

nou des de zero, pero va conéixer a la 

que seria la seua segona dòna, 

Encarnació Barber. En rapidea, en un 

temps que corria vertiginosament va 

contraure matrimoni, era el 22 de 

novembre de 1937. Despuix de la 

seua lluna de mel fon movilisat i 

acodia forçat a la crida. 

  

Passà tretze mesos en un batalló com 

a cuiner de cooficials, als que varen 

seguir uns atres huit en l'abarrotada 

presó d'Alacant. Conseguí eixir de la 

presó pero no obstant, no li va ser 

possible tornar a Alger.  

 

Es reuní en la seua dòna en Dénia i va conseguir cent pessetes prestades i en un forn que 

tenia en la seua casa de les Marines (de fanc i algeps), tornava a amassar pa de dacsa, pero 

que semblava de blat segons dien els clients.  

 

En aquell ambient d'estraperlo, esglais i una feroç lluita per la supervivència, una atra volta 

va conseguir prosperar. Durant estos anys varen nàixer els dos fills del seu segon matrimoni, 

Emili i Miquel i poc més tart lloga un local en la carrer Marqués de Campo i monta una 

bunyoleria en la seua dòna.  

 

L'èxit es feya realitat, pero havent conegut Alger, Dénia li sabia a poc i en el l’ajuda 

incondicional de la seua dòna, Ceuta seria el seu següent destí sent trampolí per a aplegar a 

Tànger, a on va crear la marca de Galletes Ortiz.  



 

 

Sobre nosatres 
  

El Bufet Liveiuris Advocats va ser creat en 2012 frut de l'associació de diversos advocats, 

que creent en les seues capacitats i possibilitats, junt en les necessitats del mercat, varen 

decidir crear una firma multidisciplinaria que presta servicis jurídics principalment en les 

àrees del Dret Civil, Mercantil, Administratiu, Penal i Processal. 



 

 

 

¿Quí som?  

 

Fustahermetic és una empresa dedicada a la fusteria interior i exterior de fusta per a la 

construcció, decoració, rehabilitació i tot tipo de treballs especials en fusta. 

Constituïda en 1972, treballant durant estos anys en constància i superació per a donar millor 

calitat i satisfer al client ya que hem evolucionat a lo llarc dels anys, adaptant-nos a les 

necessitats del mercat i aplicant les innovacions tecnològiques a l'arquitectura, el disseny i 

l'interiorisme. 

  

Fustahermetic conta en un equip de personal variat, obtenint la 

combinació perfecta d'experiència i ilusió.  

L'empresa esta constituïda per professionals en una completa formació tècnica, per a que des 

de la primera pren de contacte el client rebre un assessorament i estudi personalisat, i, 

ademés, pugam garantisar la calitat durant tot el procés de materialisació dels productes.  

Tot açò també és possible gràcies a les nostres instalacions que consten de 2.000 m², a on es 

desenrollen les diferents activitats: gestió, direcció, 150m² de Show-room (a on podran vore 

una flota de vehículs industrials propis per a poder aplegar a qualsevol punt d'Espanya i de 

l'estranger a on se soliciten els nostres servicis. 

 

¿A on estem? 

CN 332Km. 194,5 (Pda. Molinet, 7) 03750 PEDREGUER, (ALACANT) 

APARTAT. DE CORREUS, 113      Tlf. 96 578 88 00 

E-mail: info@fustahermetic.com     administracion@fustahermetic.com 

www.fustahermetic.com 

 

 

mailto:info@fustahermetic.com
mailto:administracion@fustahermetic.com
http://www.fustahermetic.com/


 

 

¿Qué fem?  

 

Noble, sobri i càlit com a pocs, este material és molt utilisat tant en decoració com en 

construcció. I els motius són molts i variats perque, entre les seues virtuts, la fusta combina 

en diferents estils i nos oferix varietat de colors i textures naturals en els que podem fabricar 

cantitat de productes. 

INTERIOR                                                                   EXTERIOR  

.- Portes                                                                        .- Finestres  

.-Armaris                                                                      .- Portes  

.- Cuines                                                                       .- Tancaments exteriors  

.- Banys                                                                        .- Paviments de fusta tropical  

.- Sols de fusta                                                              .- i sintètics  

.- Tarimes                                                                     .- Mobiliari  

.- Revestiment                                                              .- Pèrgola  

.- Panelados                                                                  .- Fronteres ventilades  

.- Mobles a mida                                                           .- Balconades  

.- Baranes                                                                      .- Pèrgoles  

.- Escales                                                                       .- Passareles  

.- Productes en material fenòlics  

.- Sostres desmontables i acústics  

Ademés de:  

Manteniments hospitals, balnearis, escoles, edificis, centres deportius, etc. 

Rehabilitació de fronteres.  

Adequació de vestíbuls i zones comunes en edificis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una manyaneria en àmplia trayectòria professional, des de l'obertura de portes, fins a 

qualsevol treball que es puga realisar en la manyaneria, canvi de portes super encuiraçades i 

instalació de caixes fortes, en urgències un treball ràpit i eficaç. 



 

 

Una societat empresarial problemàtica el va dur a fugir 

cap a Casablanca, i finalment, fins a la desijada Alger.  

 

Esta volta va començar en els gelats, la rebosteria, els 

panous i les magdalenes. 

 

Els productes Ortiz tornaven a ser populars. En quatre 

anys va movilisar més de 35 millons de francs. Pero 

pronte aplegà una atra guerra, esta d'independència, que el 

va fer que tornara a Espanya.  

 

Quatre anys abans havia fet construir quatre chalets en les 

Marines de Dénia i la seua ment no deixava de pensar en 

el nou auge turístic.  

 

Fon  aixina com va sorgir el Palladium, lo que va ser un 

gran complex per a convits en diverses sales, mini gòlf i 

discoteques, inaugurat en juliol de 1962. 

  

Tot un acontenyiment social i un negoci que s'alvançava en cert modo a les possibilitats 

d'aquells anys. Aprofitant l'estància dels seus fills en el servici militar, va començar a produir 

de nou les seues magdalenes Ortiz. 

 

En novembre de 1965 va 

adquirir una parcela en la partida 

Alqueries, a on a l'any següent 

inaugura una factoria en 

maquinària moderna.  

 

En poc de temps, “Productes 

Ortiz” va créixer i es va 

convertir en l'indústria més 

potent de la comarca.  

 

En 1968 es duplica l'espai 

ocupat en Alqueries i més tart 

s'obria una atra factoria en el 

Verger.  

 

En 1969 realisa una reforma en l'utilisació de maquinària alemana, anglesa i francesa, 

aplegant a tindre 1.243 treballadors.  

 

El 19 d'agost de 1973, la família ven un 60% de l'empresa a la companyia anglesa United 

Biscuits. 

Roc Chabàs Associació 

 

 

 



 

 

RACÓ PILOTA VALENCIANA 
CAP AL X MUNDIAL D’ALZIRA 

 

Acabats els moltíssims trofeus nadalencs i els ben justs 

Memorials, el trentatrés per a En Vicent Pérez Devesa 

en Benidorm i el que ne fa quatre per a Emili Peris      

“El Surdo” en Bellreguart, tenim al tall la Copa 

Generalitat, que juguen els Campeons a les diverses 

modalitats del nostre deport i que enguany torna a 

jugar-se a “La regina dels carrers” coneguda com la 

Galocha; acaba de mamprendre tant en majors com en 

jovenils i tindrà les semifinals del 21 al 28 d’este giner 

mentres les grans finals estan previstes per a la fi de semana de l’11 i el 12 de febrer. També 

tenim en joc l’Autonòmic a on d’Escala i Corda que acaba d’iniciar-se en molt alta 

participació. 

 

Les grans Lligues Professionals, la que ne fa 

quaranta a Raspall i trentadós a l’Alt o Escala i 

Corda mamprenen en Raspall el 13 de giner en Piles 

i Genovés i el 14 del mateix més en Pelayo i 

Pedreguer a Escala i Corda. Sèt trios en cada Lliga 

més 4 feridors en la de l’Alt fan que tingam una 

excelent selecció de figures en un total de 46 

jugadors; en una primera ronda es jugaran 21 partides per modalitat i anirà fòra qui quede 

l’últim dels sèt; una segona ronda de 15 partides eliminarà a dos trios de cada Lliga i se’n 

quedaran quatre per a jugar Semifinals a doble partida, els dos trios guanyadors de les 

semifinals jugaran les dos Grans Finals a partida única. Participaran vint trinquets de tot el 

territori valencià, en alguna absència de difícil explicació com ara la de Guadassuar, per ser 

un dels trinquets més actius a les dos modalitats professionals, pero... 

 

Tenim els entrenaments de les Seleccions 

Jóvens als que s’afegiran els de la Selecció 

absoluta; s’acosta el X Mundial d’Alzira en la 

major participació de regions i països que 

supera al IX Mundial en tres nous 

competidors; serà del 27 de març al 1 d’abril i 

tindrem a: França, Anglaterra, l’Equador, 

Comunitat Valenciana, Bèlgica, Paraguay, 

l’Argentina, Països Baixos, País Vasc, Mèxic, 

Costa Rica, Puerto Rico, Portugal, Itàlia, 

Estats Units, Veneçuela, Colòmbia, 

l’Uruguay i Quebec (Canadà)... dèneu equips que jugaran a Llargues, Joc Internacional, 

OneWall i Frontó Valencià com a modalitat local que aporta el país organisador. Organisa la 

CIJB que presidix el valencià de Godelleta Albert Soldado. 

Seguixen i creixen les competicions femenines i la nostra Federació nos informa de l’aument 

de participació en totes les modalitats; pilota viva, activa i ben nostra. 

      Aureli López 



 

Els nostres personages valencians 
JOSEP SEGRELLES ALBERT 

(Albaida, 18 de març de 1885 - 3 de març de 1969) 

Josep Segrelles naixque en Albaida en 1885. Ben 

pronte va demostrar habilitat en el llapis i les 

pintures; ya als nou anys es va traslladar a 

Valencia, acompanyat pel seu germa major Vicent, 

per a assistir a l'Academia de Belles Arts de Sant 

Carles, a on fon discipul d'Isidoro Garnelo i 

Joaquim Sorolla. Tambe fon alumne per lliure en 

l'Escola d'Artesans. 

Als dotze anys, al faltar el seu germa Vicent, ha de 

tornar a Albaida, pero pronte accepta l'invitacio de 

son tio Antonio per a continuar els estudis en 

Barcelona. Alli va estudiar en la Llonja, a on es 

llicencià en Belles Arts. Mes tart entrà a treballar 

en la casa de fotografia Napoleón, en la qual 

retocava fotografies. A partir de 1908 començarà a 

treballar com a ilustrador per a l'editorial Granada, i 

als 27 anys comença a ilustrar per a la prestigiosa 

casa Araluce junt a uns atres ilustradors de prestigi. 

Tambe treballà per a Salvat, Segui, Granados o 

Molina. 

Vicent Blasco Ibañez conegue la seua obra en una exposicio en Barcelona i va quedar tan 

enchisat que inicià una colaboracio en Segrelles per a que este ilustrara quatre de les seues 

noveles: La catedral, Flor de Mayo, El intruso i Los muertos mandan. Entre 1918 i 1922 

feu la serie de El Quijote per a l’editorial Espasa-Calpe, treball que no es va publicar fins a 

1966. 

En 1923 ilustrà Las Florecillas de San Francisco, en gran exit, que mes tart es va repetir en 

l'edicio italiana d’esta obra, fet que li ajudaria a donar-se a coneixer internacionalment. El 

mateix any va fer el cartell i els esbossos dels decorats de la pelicula “La Dolores” de 

Maximilià Tous. En 1926 la revista The Illustrated London News va solicitar la seua 

colaboracio, en la qual publicaria temes sobre Beethoven, Wagner, Chopin i Mozart. 

En 1929 dissenyà el primer cartell de les Falles de Valencia. Fon impres en divesos idiomes 

i es distribui per tot el mon per a anunciar, per primera volta, la festa de les Falles. 

Segrelles el regalà, desinteressadament, al llavors alcalde, Marques de Sotelo. Hui en dia es 

pot vore en el Museu Faller. Precisament els personages que apareixen en este cartell son 

utilisats posteriorment pel director Miguel Monleón en la seua pelicula “Mientras arden las 

Fallas”, realisada tambe eixe mateix any. 

En octubre de 1929 viaja a Estats Units per a atendre els encarrecs d’importants 

publicacions de l’epoca, com son Cosmopolitan, Redbook, The American Weekly, The Art 

Digest,  The New York Times, Fortune. Tambe treballa, com a creatiu publicitari, per a 

agencies i empreses com Ford, Lincoln o Packard. En abril de 1931 gran part de la seua 

obra es va expondre en l’International Art Center Roerich Museum. Esta exposicio li va 

proporcionar prestigi i moltes demandes de colaboracio. 



 

 

Va tornar a Albaida i alli passà la Guerra Civil. A 

partir de 1940 rebe molts encarrecs de pintures a l’oli 

per a iglesies i de treballs de restauracio, puix molts 

temples havien segut devastats durant la guerra. 

Preparà 19 quadros per a l’altar major de l’Iglesia de 

Santa Maria d’Ontinyent, varies obres per al 

Monasteri de Sant Spirit de Gilet, i unes atres per a 

Algemesi, Enguera, Carcaixent o Albaida, el seu 

poble. 

En 1943 s’instala definitivament en Albaida, la seua 

ciutat natal, a on obri la seua Casa-Museu, proyecte 

que havia estat preparant durant anys, i a on instala 

el seu estudi. La Casa-Museu Segrelles actualment 

està oberta al public i es centre de visites. 

En la decada dels anys 50 inicia una etapa denominada 

“sideral” en la que recreà, en les seues obres, paisages 

llunars i uns atres temes d’astronomia. 

Va faltar als 83 anys, el 3 de març de 1969, i ha passat a 

ser recordat i admirat com a pintor i ilustrador, hui diriem 

dissenyador. Molt prolific, d’ell s’han catalogat mes de 

5.000 obres. El seus treballs van ser publicats en revistes i 

periodics espanyols, anglesos, francesos i americans. 

Ha segut admirat i estudiat per diferents generacions 

d’ilustradors, com ara John Howe i Alan Lee (autors del 

storyboard de “El señor de los anillos”), William Stout 

(dibuixant de la pelicula “El laberinto del Fauno”), Al 

Williamson (creador de “Flash Gordon” i “La Guerra de 

les Galaxies”), Roy Krenkel (de la Marvel Comics), A. R. Tilburne, Wally Wood (EC 

Comics, “Daredevil” per a la Marvel), George Evans, Jack Davis (EC Comics), Reed 

Crandall (“Thor”, “Los Vengadores”), Al Feldstein y William Gaines. El mateix 

Guillermo del Toro, director de la pelicula “El laberinto del Fauno”, reconeix que el 

personage està inspirat per l’obra de Segrelles. 

 Provablement nos trobem davant del segon artiste 

valencià mes prestigios i en mes reconeiximent 

internacional, despuix de Sorolla. En Valencia 

ciutat te dedicada una plaça, en la zona del segon 

Eixample, en els jardins centrals de la qual s’erigix 

un monument a la seua memoria, un bust obra de 

Nassio Bayarri (1986). 

 

9 de maig de 2015 

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. 



 

 

 

Proposits d’any nou 
EDITORIAL 

 

Nou any, nous proposits. Esta es la frase feta i recurrent 

de la que normalment fem us en iniciar un nou any. El 

Rogle Constanti Llombart te proyectes, modests, per ad 

este 2023, que voldriem vore realisats; entre ells, celebrar 

el numero 200 d’este bolleti que, si tot va be, publicarém 

en el mes de maig. Tambe nos hem embarcat en varies 

possibles publicacions; una d’elles sera la que arreplegue 

els 50 editorials que van del numero 151 al 200 d’este 

bolleti, com hem vengut fent en tres ocasions anteriors, en 

un nou llibre. 

 

Els atres proyectes estan en proces d’estudi i maduracio, i 

la consecucio d’alguns d’ells estará en funcio, no 

solament de la voluntat de la nostra associacio, sino tambe 

de la valoracio que unes atres, en les que mantenim una 

estreta vinculacio, consideren pot ser d’interes. De 

moment hem de seguir reivindicant la figura de Vinatea i 

fer difusio del gran personage i del fet que protagonisà. 

Per un atre costat, voldriem vore consolidat un proyecte 

de revista interassociativa, com ho es el calendari que 

edita Convencio Valencianista, a qui instem a l’efecte, i 

que deuria ser l’altaveu del valencianisme de construccio. 

Pensem igualment que nos fa falta provocar mes d’un 

encontre, tambe interassociatiu, i traçar una ruta en 

conjunt per a 2023 i, ¿per qué no?, per a un futur mes 

lluntà. 

 

Afrontarém unes eleccions municipals i autonomiques i, 

ad estes hores, el valencianisme politic, si be està 

creixent a poc a poc, necessita tot el recolzament que 

pugam donar-li si vol alçar la seua veu front als partits en 

el govern, els quals, estem comprovant, no son 

precisament uns aprenents en aço de la corrupcio i 

s’oblidaren pronte d’eixa transparencia que venien a impondre, ademes de que culturalment 

i identitariament treballen 24 hores al día per a diluir el sentiment valencià, que si ya de per si 

va sent fagocitat pel globalisme com els negocis i l’economia, abans valenciana i ara carent 

de singularitat– nomes li faltaven aquells que no reparen en mijos per a despersonalisar la 

societat valenciana i construir una atra realitat. 



 

 

Provablement son molts proposits, i desgraciadament poques les mans per a dur-los avant, 

pero l’ilusio i el treball constant de moltes persones no falta, ben al contrari, seguixen sent 

titans entre tanta indiferencia.  

 

No caben defalliments ni renuncies, nos es necessari treballar, deixar constancia, crear 

memoria…, ya vindran darrere els que, en criteris manco manipulats i dirigits, sabran valorar 

lo fet i interpretar eixe desconhortador pla de fer desapareixer un poble, de subsumir-lo en 

proyectes centralistes, quan no imperialistes, despersonalisant-lo per complet. 

 

Afrontem un 2023 en grans reptes, ya hem parlat del politic, pero tambe els hi ha de carácter 

social i cultural. Buscar una societat mes justa nos ha de preocupar a tots, ser una societat 

solidaria nos ha d’omplir d’orgull, acabar en les malversacions i en els vividors a costa del  

treball i l’esforç d’atres es prioritari; com ho es donar de nou valor a la llengua que nos es 

propia, fent resorgir aquell orgull de finals dels anys setanta i dels huitanta del segle passat, 

en els que es converti en un element de distincio i d’orgull.  

 

Hui, els alcavots, els proxenetes de la llengua han conseguit que les noves generacions –per 

l’obligatorietat curricular en el proces educatiu– lligguen i inclus escriguen en propietat el 

llenguage hibrit que han depres en l’escola, pero eixe mateix model ha conseguit perdre 

parlants de manera accelerada, cosa que comencen a reconeixer els mateixos 

procatalanistes, que han fet mes mal ad esta societat que les dos dictadures passades juntes: 

han arribat a inocular odi i rebuig i sobretot a crear autentics analfabets en la llengua 

valenciana patrimonial i viva. 

 

En l’editorial del numero 9 d’este bolleti, de juny de 2007, comentavem un titular de la 

prensa: 

 

“Los niños dominan cada vez más el valenciano, pero lo hablan menos”, que se basava en un 

informe de la AVL i que dia lo mateix que estan dient ara: increment de la competencia i 

disminucio de parlants. ¿I que han fet en estos 15 anys des de llavors? Continuar el proces 

catalanisador en el mateix o major furor.  

 

No esperem cap canvi a millor perque encara que parega una atra cosa, la veritat es que la 

seua prioritat no es crear catalaparlants, sino destruir valenciaparlants. No es l’amor lo que 

els guia, sino l’odi; no el desig de crear, sino l’afany de destruir. I est es el resultat. 

 

Estem per l’adreçament, per tornar a la normalitat i a posar en valor la transmissio 

generacional, per enorgullir-nos dels nostres antepassats que, contra vents i marejols, saberen 

viure en absoluta normalitat en allo que els feya, provablement sense reparar conscientment, 

ser valencianes i valencians sense complexos. 

 

El Rogle estarà ahi per a, en els seus humils mijos, seguir donant testimoni d’una realitat i 

per a treballar per una societat valenciana inconformista, que deprenga a caminar junta, 

exigint lo que en dret li correspon i conseguir que eixes exigencies es tornen realitats, perque 

comencem a tindre veu en les institucions d’aci i de l’Estat puix hem conseguit que ad elles 

arriben representants lliures de llastres i de complexos, que miren per tota Valencia (Ciutat i 

Regne) i per tots els seus habitants i interessos. 

ROGLE 



 

La ganaderia en Dénia en el sigle XIX  

  

 

 

 

 

 

 

 

Segons els testimonis conservats, que descriuen la ciutat, l'activitat ganadera en Dénia era 

escassa durant el sigle XIX. Una de les primeres notícies respecte ad ella, són les que 

oferixen els capítuls del Bon Govern de 1805. Estos nos oferixen una doble alvertent, per un 

costat la reglamentació i delimitació de pastures per al bestiar boví, aquell que ha de servir 

per a l'abastiment de carns, que per les seues característiques especials pastava en térmens 

tant de regidor, com de veïns del municipi; i per un atre costat buscava la protecció de 

l'agricultura de la ciutat, especialment referent als fruitals, puix esta era l'activitat cardinal del 

municipi. Es vea en mals ulls la pastura del bestiar en la ciutat i el perill per als camps 

cultivats que això suponia, aixina com també els abusos que això provocava, especialment 

per l'arribada de bestiars d'individus no aveïnats en la ciutat.  

Serà obsessió la defensa de l'agricultura, de fet, casi la mitat dels 75 artículs que cita la 

documentació del Bon Govern de 1805 estan dedicats a la prevenció dels malifets de la 

ganaderia, inclús un d'ells, el nº 50, repetix l'idea donada en l'introducció d'estos, sobre els 

greus problemes que produïx el bestiar. La tradicionalment atribuïda poca importància 

ganadera de la ciutat, que la fixa pràcticament solament per a l'us d'abops, quedaria 

confirmada per l'escàs número de pastors que apareixen en els censos de la població de la 

ciutat i que descendixen de forma contínua.  

N'apareixen 17 en el padró de 1829, 115 en el de 1869, solament 2 en 1904 i 4 en l910, a 

pesar de que la ciutat contava en dos menescals a lo llarc del sigle XIX. Pero segons els 

capítuls del Bon Govern de 1805, hi havia un número de caps de bestiar per lo regular fins a 

2000. Estes contradiccions, que vorem aumentar quan les sifres de reses declarades pels 

ganaders, especialment ovelles, fa pensar que el terme jornaler també incloïa ad aquells que 

pasturaven el bestiar de sol a sol, o com una part de la seua jornada laboral, en la que també 

es mesclarien unes atres activitats agrícoles. La ganaderia a mitan dels 50 oferix una major 

varietat d'espècies que les abans indicades, mostrant-nos el domini del bestiar oví i 

l'afonament del caprí, reduint-se la seua utilitat pràcticament a abastir de llet la ciutat. El porc 

s'amprava per al seu engrossament i aprofitament íntegre i el vacú per a abastir de carn la 

ciutat.  

Roc Chabàs Associació 



 

L'higiene en la prostitució en Dénia en el sigle XIX 

 

Des de temps remots la prostitució per 

part de la societat es va canalisar de 

diferents maneres: primer, la prohibició i 

com a conseqüència el castic, segon, la 

tolerància i els reglaments per ad esta 

pràctica i tercer, el seu reconeiximent i la 

lluita per a que desapareguera. 

Durant el sigle XIX hi hagué un 

increment elevat del número de les 

meretrius tant en les zones urbanes com 

en les rurals.  

Per llavors el temor al contagi de la sífilis 

junt a unes atres malalties venérees feu 

que els polítics i meges es plantejaren 

unes noves normes per a la prostitució, 

veent que era una cosa inevitable, ya que 

hi havia gent en contra i a favor.  

En la segona mitat del sigle les 

reglamentacions locals i provincials es 

varen basar en l'empadronament i en una 

vigilància periòdica sanitària que 

previngueren el contagi i detingueren les 

malalties venérees, a part de controlar la 

prostitució i com és llògic Dénia va tindre 

que respectar estos reglaments.  

A pesar de tindre constància d'unes normatives en la prostitució que ya existien abans de 

1874, solament s'han conservat les de 1893 en les que es destaquen principalment les 

següents referències: presentar-se en la secretaria de l'ajuntament totes les meretrius que 

s'instalaren en la ciutat, per a obrir-les una llibreta i passar el primer reconeiximent mèdic. 

L'ajuntament tenia també un registre de les cases de tolerància a on eixercien la prostitució i 

duya un control de les persones que dirigien estos establiments. 

Totes les prostitutes estaven obligades a passar un control mèdic dos voltes per semana, pel 

qual tenien que pagar al mege una pesseta, i en cas de tindre sífilis o algun tipo de malaltia 

venérea serien ingressades en l'hospital de la ciutat. 

En l'artícul 14 d'este reglament es prevenia a les meretrius sobre el seu comportament en la 

ciutat i com procurar no juntar-se en les famílies honrades, podent-se apreciar que a pesar 

d'estar controlada la prostitució i tolerada, es rebujava i marginava a les dònes que la 

practicaven. 

Roc Chabàs associació. 

 



 

Una obra, dos autors, tres llengües 

Tots els llingüistes 

estan d’acort en que 

no’s pot traduïr d’una 

llengua a la mateixa 

llengua. Si català i 

valencià són la 

mateixa llengua en dos 

diferents noms ¿per 

qué collinses en 1853 

Román José Brusola 

—firmant com R. J. B. 

en la noteta final— 

traduí al valencià 

l’obra de son amic 

gironí Narcís Fages de 

Romà publicada en 1849 en català (“Cartilla rural”) i castellà (“Aforismos rurales”)? 

Explícit el llarc títul de l’obreta valenciana: El amic dels llauradors ó Aforismes rurals, 

composts en catalá i castellá per D. Narcís Fages de Romá, Comisari regio p’a la inspecsió 

de la Agricultura general del reine en la provincia de Girona i traduits al valencià per un 

Amic dels Llauradors. La traducció brusoliana se fa, en efecte, partint de les dos versions i 

seguint a voltes més de prop l’una o l’atra.  

Òbviament Brusola sentí que per als valenciaparlants de l’época les dos versions, catalana i 

castellana de Fages, resultaven inapropiades. Ademés, la comparació entre els texts català i 

valencià evidencia la falòria de “l’unitat de destí en lo universal” de la llengua catalana, 

acreditant ya, a mitat del huitcents, les numeroses i coherents diferències entre català i 

valencià moderns. Per a no abusar de la paciència del llector, examinarem només els versets 

paralels i gastarem en el nostre llistat sols la mitat de les beceroletes. Podríem aixina senyalar 

diferències clàssiques: á mes – ademés, ab – en, altra – atra, arbre – abre, arrel – arrail, 

aucell – pardal, avansar – alvansar, avuy – huí, butxaca – boljaca, calca – alguna, capitol – 

capitul, coneixements – coneiximents, cort – estable/ porquera, cobar – recalfar, cullir – 

collir, desar – guardar, dintre – dins, dolent – mal, donchs – pues, dubte – ducte, Engreixa – 

Engròsa, enredará – enredrará, esmerses – gasta, essent – sent, ets – eres, euga – egua, 

eyna – aínes, fems – fem, forsa – molt, fins – hasta, gruixuts – prims, hi – o, ja – ya, janer – 

jiner, lleuger – llaujer, mantenir – mantindre, menat – cuidat… el lèxic tècnic és a voltes 

completament diferent: arada – aladre, bescantar – reprobar, dallar – segar, embardissantlo 

– engabarranlo, estalvían – aforren, femaró – femer, fondals – clotaes, furgar – fosar, 

hortelà – hortolà, mamador – chupó, masover – culliter… Ya entrant en detallets, de les més 

de doscentes tradicionals diferències fono–morfològiques entre abdós llengües, notem l’us 

català de la /ll/ geminà: col–locant – colocant, intel–ligent – inteligent… dessemblançes de 

número: gustos – gusts… género: bon costum – bona costum, cucas – cucs, el calor – la 

calor, el fret – la fret, lo rigor – la rigor… de marca d’abstracte: duresa – durea, firmesa – 

firmea… d’incoatius en –ix–: aclareixen – aclarixen, condueix – conduix, dirigeix – dirigix, 

empobreix – empobrix, enriqueix – enriquix…  

 



 

 

Lliure de les garrameries pompeyanes, lliure, puix, de Fabrades i lleal a sa tradició 

plurisecular, l’ortografia de Fages fa encara més evidents les diferències en representar per 

tot arreu la vocal neutra, inexistent en valencià, en <a>: ampla, arenas, asseguras, castas, 

Deixan, derrer, las…  

Devé molt cridanera la vivor de les ultracorrectes –r finals en Fages: batrer, caurer, 

escriurer… conseqüència de la pèrdua de dita consonant. 

En la bibliografia acadèmica formal pràcticament a soles se’n localisa l’estudi d’August 

Rafanell (Caplletra 3, 1988, 83–94). A la qüestió crucial del fet diferencial est autor català 

dedica a penes una pagineta (89) sugerint que les diferències llingüístiques entre els dos texts 

se llimiten a una quinzena de «castellanismes fantasmas» i poquiu més, diferències que, 

segons ell, justificarien esta «hipotètica traducció valenciana» (84) ¿Hipotètica? És esta una 

apreciació que, com ya ham apuntat, de cap manera s’ajusta als fets empírics, sent centenars i 

centenars i centenars i centenars… les divergències ¿Castellanismes fantasmes? També 

podríem mosatros hipotetisar que Brusola traduí el text per a evitar els castellanismes reals 

del text català: contacto – contacte, enterrant – soterránt, menos – meng, mosso – sirvent… 

puix que, ans de la netejà llingüística–racial d’En Pompeu Fabra, el català conservava encara 

més castellanismes que hui. En l’ampurdanés de Fages trobem: adelantaments, antes, 

aplauso, carinyo, deber, enter, ensajar, fecundo, ir, llamarada, medi, menos, oxígeno, quitar, 

riego, rumbo, sangrar, sufrir, tarea, volúmen… al costat d’endèmics castellanismes com ara 

la desinència verbal –o de la primera persona del singular, el numeral un o el sufix nominal –

esa. 

Rafanell calificà també l’obreta valenciana de «indici de secessionisme lingüístic» (93). Com 

era normalíssim en eixa época, Brusola escrigué en apichat, el dialecte més idiosincràtic —i 

casualment també el més reprimit— del valencià. Per sòrt, per ad eixos anys contem ya en el 

testimoni del primer gran diccionari valencià, el del juriste José Escrig (1851) i podem 

comprovar que el text de Brusola representa sí el valencià real, el de sempre, en les poquetes 

i esperables particularitats ¿Indici de secessionisme? llavors ¿qué ne són les 900 planes del 

diccionari d’Escrig? ¿un atre indici de secesionisme blaver? Che ¡quin indici més grandiós! 

¡quin soberanisme més grandiosament indiciat! 

 

Xaverio Ballester – Universitat de Valéncia 

 

Xaverio Ballester es llicencià en filologia clàssica en 

l'Universitat de Valéncia l'any 1982 i es doctorà en filologia 

clàssica en l'Universitat de Barcelona en l'any 1987. Ha segut 

professor titular de filologia llatina en l'Universitat de Saragossa 

(1989), professor de filologia llatina en l'Universitat de La 

Laguna (1997) i des de l'any 1998 és Catedràtic de filologia 

llatina en l'Universitat de Valéncia. Ballester també és coeditor 

de la revista Liburna.  

Fon nomenat acadèmic numerari de la Real Acadèmia de 

Cultura Valenciana (RACV) el 4 de juny de 2019.  
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