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

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

de divisio, entre nosatres.  

 

Les zones humides i les inundacions 

 

 
 

Eren molts els llocs, que la Junta Municipal de Sanitat denunciava contínuament com 

insalubres a causa de l’humitat. 

Durant els mesos d'estiu l'estancament de les aigües, provocaven problemes de 

putrefacció de les substàncies orgàniques i una gran cantitat de mosquits, en focs 

palúdics.           

Des de 1850, existia un intent constant de dessecar les dos marismes, al nort i al sur de 

la ciutat, la Marjal i el Saladar, i de controlar els dos barrancs que les travessaven el 

Regacho i el Riachol, i les creixcudes d’aigua. Durant els anys de la república es varen 

intentar solucionar els problemes que suponien per a la ciutat “Les Bassetes”, el 

“Regacho”, la séquia del “Riachol”, els estancaments a espales del castell i els del 

Saladar”.    



  

Com existia un proyecte de sanejament realisat per l’aparellador municipal, Vicente García, 

Cardona, dels temps de la dictadura de Primo de Rivera, es varen iniciar les obres i 

continuaren durant la república, pero es demorà molt el definitiu sanejament del Riachol, a 

pesar de la proximitat de vivendes ad este perillós foc d'infecció per a la salut pública, i que 

es trobava entre les dos estacions de ferrocarril, al costat de l'esplanada del port. 

La pràctica d'eliminar les aigües brutes, sense depurar, pel Riachol, va ser l'orige d'una 

epidèmia de febres tifoidees que va passar en l'any 1933. El llit original d’este barranc, d'uns 

dos metros d'ample, actualment carrer Patricio Ferrándiz, va ser encaixat en una estreta 

aigüera d'uns 70 cm, en la vora esquerra del carrer, i quedà en gran part descoberta. No es 

cobrirà de forma definitiva fins a l’any 1936, en la seua desembocadura, la Junta d'Obres del 

Port, va construir un colector d'uns dos metros d'ample i es varen acabar les obres poc abans 

de la guerra.   

En el Saladar, es produïa estancaments d'aigua en la via pública, denunciats constantment 

pels veïns, de fet la comunicació de la barriada del Saladar en el restant de la ciutat era prou 

precària, perque l'únic nexe d'unió, que no carrer, es trobava completament embassat.   

En l'any 1934, apareix un nou foc d'infecció i va haver una queixa del mege inspector Dr. 

Lattur, llavors l'ajuntament va procedir a la neteja de la via pública. Ademés el Saladar patia 

el problema de les inundacions, com la del 2 de novembre de 1934, quan una forta tempestat 

deixà a totes les cases inundades per complet i es va tindre que desallojar als seus habitants. 

La Sociedad Española de Salvamento de Naufragios va actuar per a ajudar als veïns i no es 

varen produir desgràcies personals, pero es pergueren totalment els animals domèstics, que hi 

havia en els corrals de les cases, els mobles i els bens de les vivendes varen sofrir enormes 

danys i molts es quedaren sense les seues cases.                                                              

Estes inundacions també varen provocar molts danys a nivell comarcal i afectà a la llínea de 

ferrocarril de Dénia a Alacant, a les carreteres, ponts i camins i a les terres de cultiu. A rant 

d'esta inundació, i per a que no es repetira, l'alcaldia va remetre un telegrama al president del 

Consell de Ministres, demanant-li que un ingenier de la delegació de Servicios Hidráulicos 

del Júcar realisara un estudi tècnic dels mijos de defensa, per a evitar els grans perjuïns que 

les freqüents inundacions produïen en Dénia.  

Respecte de la zona de la marjal de les Bassetes es va demanar en repetides ocasions, per part 

de l'inspector municipal de sanitat, que s'iniciara el proyecte de sanejament per les molèsties 

que causaven els mosquits als banyistes que recorrien la plaja de Les Marines, pero tampoc 

se solucionà el problema.  

El sanejament definitiu de totes estes humitats no es completaria fins a prou anys més tart, 

concretament cap a 1964, per mig d'un proyecte de canalisació del Regacho i les 

urbanisacions de les zones anexes, que realisa la Confederació Hidrogràfica del Júcar, en 

previsió de les avingudes des del Mongó.   
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Les tendes Reig 

 

Est edifici del carrer Campo va ser construït 

per José Riera cap a l'any 1880 només obrir-

se el carrer. Els baixos comercials varen 

acollir els negocis de la família Reig, 

dedicats a la venda de vehículs, bicicletes, 

artículs de deport i suministraments per als 

automòvils.  

Esta dedicació al món dels vehículs l'inicia 

Sebastià Reig Martínez “Batiano” en l'any 

1865 en establir una llínea de transports 

entre Dénia i Gandia, passant per Ondara, en 

el seu coche diligència de sis cavalls. La 

llínea comença a treballar en 1867 sense cap 

competència. Hi ha que recordar que el 

ferrocarril no aplega a Dénia fins a 1884 i 

que en la diligència els viagers de Dénia 

enllaçaven en el “Tram-way” que eixia de 

Gandia. 

En 1879, Sebastià Reig solicita establir un 

coche diari de quatre rodes, per a portar als 

passagers a Gandia i el mateix any amplia 

l'oferta obrint una llínea de Dénia a Xàtiva. 

El fill de Sebastià, José Reig Sancho, obri en 1912 el seu negoci en el carrer Pare Pere i 

apareix per 1920 dedicat al transport de viagers en un automòvil de 20 cavalls i al lloguer de 

vehículs en la nomenada “Cochera Dianense”. 

En el temps el negoci prospera i per 1926 ya té dos locals en el mateix carrer: el primer en 

servici de transport i lloguer de carruages i el segon dedicat a la venda d'automòvils i 

accessoris, com a garaig i agència oficial de la casa Ford. Despuix de la seua mort, la seua 

viuda i els fills es varen traslladar en 1945 ad este local del carrer Campo, a on estava el Bar 

Carabassa de José Ortiz i que ya havia estat ocupat, en la seua part dreta, per uns atres 

membres de la família Reig. 

Antoni Reig Sancho, germà de José en 1924 va obrir el popular bar El Baló, punt d'encontre 

dels seguidors del Diana F.C. Els germans José i Joan Reig Ferrer, en el temps adquirixen 

uns atres locals per a ampliar els seus negocis i en 1962, per determinació de Joan es compra 

esta casa en el carrer Campo i es reforma la tenda per a adaptar-la a la venda principal del 

moment: la Vespa. Els germans Reig diversificaren els locals i els negocis i els varen dedicar 

a la venda d'artículs deportius i de regals. 
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Els anys de la posguerra en Dénia 

  

La guerra civil del 1936, va tirar per terra una relativa millora que junt als problemes socials 

havia intentat corregir la república. 

Pero varen ser els chiquets les víctimes principals perque, davant un conflicte bèlic lo més 

important era salvar la vida, i en Dénia els bombardejos foren prou freqüents. La ciutat, 

donada la seua situació costera, a part de lo estratègic del seu port, que era el més pròxim a 

les illes Balears, les quals havien caigut pronte en mans dels sublevats, foren els motius de 

l'interés que l'aviació nacional va pendre sobre ella, a banda de que algunes fàbriques de 

joguets, reconvertides, es dedicaven a la fabricació d'armes. 

Foren estes unes circumstàncies, que, junt a l'escassea d'aliments, varen influir molt tant en el 

desenroll físic com en l’intelectual dels chiquets. Els chiquets que jugaven a lladres i policies, 

un dels jocs infantils d'aquella época, fruien un espai gran ya que els automòvils a penes 

existien, puix eren els carruages de tracció animal els més freqüents i els que es dedicaven al 

transport de viagers i mercaderies.  

Jugaven també a “fava, monta i calla”, “als quatre cantons”, “al pilaret, pilaret”, al 

“sambori”, a la “gallineta cega”, a “boletes”, a “ballar la trompa i el fil”, a “curta–terreny”, i 

casi tots estos jocs nomenats en el llenguage habitual del poble. 

Pero com en tots els conflictes bèlics, hi havia chiquets que havien vingut a Dénia durant la 

guerra i que parlaven castellà, pero mai va ser un impediment puix quan s'incorporaven als 

jocs, usaven el mateix vocabulari que els chiquets de Dénia. 

Entre ells hi havia un chiquet madrileny que jugava a “lladres i policies” i dins del joc tenia 

que lliberar als presos, en lloc de dir “ric-rac, obert” ell dia “rac-auè”, i a partir de llavors el 

madrilenyet es quedà en el malnom de “rac-auè”. Costum molt valenciana de posar renoms, 

per a rebatejar a la gent. 
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Els nostres personages valencians 
 

Federic Feases i Carrión (1967 – 1989) 

 
 Federic Feases i Carrión (Fede Feases). Naixque en el Canyamelar el 4 de decembre de l'any 

1967 i mori tragicament, en el Cabanyal, el 5 de 

febrer de 1989, als 21 anys.  

 

Des de ben menut demostrà ser un ser especial, tant 

per les seues aptituts com per la seua qualitat 

humana. En el temps demostrà que ademes fon un 

brillant estudiant i un extraordinari amic i 

companyer, en una personalitat carismatica que 

irradiava mes alla del seu entorn.  

 

Mentres estudiava en l’institut Sor Isabel de Villena 

-lloc a on conegue a la seua inseparable parella i 

musa inspiradora, Angels Brull (Angi)-, crea la 

revista Cla en la que escrivia en el seudonim 

d'Anfos Alacant. Tambe es en eixa epoca quan 

ingressà en Taula Nova Valenciana, grup de jovens 

valencianistes que iniciaren una labor formativa i de 

conscienciacio valencianista i nacionalista a l’ampar 

de l’associacio Valencia 2000, capitanejada pel 

recordat Francesc Domingo (Paco Domingo). Es el 

moment en que realisa els Cursos de Llengua 

Valenciana de Lo Rat Penat i forma, junt ad atres companyers l'Associacio Jovenil Poble 

Nou de la Mar que tants proyectes duria a terme i que es converti en nucleu de confluencia 

de les activitats creatives de la poblacio.  

 

Participà en politica, en Convergencia Valenciana, partit politic valencianiste de centre que 

tingue una vida breu i fon simpatisant de ENV.  

 

Durant la seua estada en la Facultat de Filologia, a on estudià Filologia Valenciana, obtenint 

innumerables matricules d’honor, es triat Delegat d’Estudis i treballa, profitosament, en el 

Departament de Teoria dels Llenguages. Es en esta epoca quan impulsarà, en companyia d'un 

amic, les Tertulies del Cabanyal, uns encontres de treball i debat a on se va plasmant un 

corpus valencianiste en clau nacionalista, en les que participaren entre atres: Artur Ahuir, 

Felip Bens, Vicent Flor, Josep Lluïs Ferri, J. Carles Prosper, Miquel Àngel Navarro, Mª 

Josep Ferrer, Víctor Pascual, Pasqual Montesinos i clar Angels.  

 

La produccio que nos deixà escrita est intelectual valencianiste i nacionaliste valencià es 

vastissima i comprén totes les branques lliteraries: teatre, narrativa, poesia i ensaig, encara 

que molta ha quedat inedita o s’ha publicat molt fragmentada. A pesar de la seua curta vida 

arribà a obtindre el reconeiximent lliterari en un accesit a la Flor Natural en els Jocs Florals 

de Lo Rat Penat quan nomes tenía 17 anys, i a l’any següent, en 1986 obtingue el maxim 

guardo lliterari en els Jocs Florals de Paterna.  



 

Te publicada una novela –postumament- que es un crit a la llibertat dels sers i dels pobles, un 

crit contra el dogmatisme i els estats anuladors de les llibertats: En un temps llunta i un païs 

desconegut, editada per Lo Rat Penat en 1994.  

 

Falli el 25 de febrer de 1989, als 21 anys, en 

companyia de la seua novia Angi, en un tragic 

accident, provocat per un colp de vent que feu es 

derrocara un mur que caigue sobre el coche en 

el que venien de participar d’una de les tantes 

activitats de les quals eren anima i motor.  

Eixe mateix any, per l’estiu, tenien pensat casar-

se. Les despulles d'abdos jauen juntes en el 

Cementeri del Cabanyal.  

 

Fon nomenat Fill Predilecte del Cabanyal, i 

l’Ajuntament de Valencia rotulà un via en el seu 

nom i el de la seua novia.  

 

El nom de Fede i Angels ha segut recuperat per 

a titular diversos premis lliteraris i distintius, 

com ara el "Premi Fede Feases de Novela" per a 

premiar la millor novela escrita en llengua 

valenciana, que convoca l’associacio cultural el 

Piló de Burjassot, o el premi a les llibertats 

nacionals que otorgava l’associacio Amics de la RACV. 
Juli Moreno i Moreno 

10 de maig de 2011 

Material de “Tots els dies 9”. Activitat que organisa mensualment Convencio Valencianista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Els quaderns monografìcs de la Patria Nova. Num.1. Valencia 1994 

 

 



ELS MOSSÀRAPS VALENCIANS (V) 
 

 
 

La fama de sant Vicent ha segut sempre universal, sobretot en la primitiva Iglésia. El seu 

nom es troba en tots els martirologis i calendaris. Sant Agustí li va dedicar quatre sermons, 

en el tercer dels quals es lligen estes paraules: 

 

«Quae hodie regio, quaeve provintia est, quousque vel Romanum Imperium, vel Christianum 

nomen extenditur, quae natalem senar gaudet celebrara Vincentii?» Els calendaris 

mossàraps, que publicà Migne, consignen aixina la seua festa: 

 

XI Kal. Febr. Vincentii martyris. IIII capp. 

XI Kal. Febr. Vincentii levitae mar. Valentia. 

22 (Januarii) Vincentii martyris. Quatuor capparum. 

 

La missa i l'ofici són propis en un tot, i en els himnes, que sumen 364 versos, es descriu 

minuciosament el martiri de sant Vicent. Estos calendaris són antiquíssims en l'Iglésia 

mossàrap, i nos proven l'importància de la festa d'este sant, durant els sigles de la dominació 

mahometana, que no va ser prou per a ofegar la seua celebritat. 

 

Va publicar Dozy un calendari aràbic-cordovés en la seua traducció antiga llatina, que uns 

atres ya havien abans aprofitat. Al calendari acompanyen llargues notes, referents a 

l'agricultura i astronomia. En el més de giner, en aplegar al dia 22, diu el text llatí: 



 

XXII.- In eo est latinis festum Vicentii diaconi interfecti in civitate Valentia, et festum eius in 

Quinque. 

 

Açò és: Dia 22. Festa de Vicent el diaca, mort en la ciutat de Valéncia. 

 

El calendari d'a on s'han pres estes notes és de l'any 961 i està dedicat a Alhaquem II, és dir, 

al fill de Abderrahmán III, que va succeir a son pare, mort aquell mateix any. En temps d'este 

califa encara seguia organisada la jerarquia eclesiàstica i la civil dels cristians en els seus 

estats, encara que ya molt reduïda.  

 

Hi havia metropolità en Sevilla i bisbe en Córdova, un juge i un comte dels cristians en esta 

capital i acàs en unes atres també. Estos personages solien servir d'intérprets en les 

embaixades que els reis cristians enviaven a Alhaquem. A esta circumstància devem la 

notícia de la seua existència. 

 

Este calendari bilingüe del sigle X, nos prova lo viu que estava el cult de sant Vicent en 

aquell temps entre els mossàraps espanyols. Pareix insinuar que la gran festa era en Valéncia, 

per més que siga freqüent en els calendaris i martirologis indicar-se el lloc del martiri. Una 

equivocació creem trobar en ell i és l'expressió in quinque, puix en la llitúrgia mossàrap, tal 

com la coneixem ara, no hi ha intermig entre els ritos IIII i VI capparum, est últim el més 

solemne de tots.  

 

L'expressió del calendari cordovés deu ser una mala llectura. Si observem que en la 

paleografia visigòtica no s'usa el IV i en el seu lloc es posa IIII, devem creure que es va llegir 

V (quinque) en lloc de VI (sex), majorment si no era pèrit en el llatí el copiste. Hem, puix, de 

supondre, o que l'iglésia mossàrap de Córdova celebrava esta festa en major rito que les 

demés d'Espanya, que la solemnisaven en el de IIII capparum, o que el calendari es referix 

exclusivament a Valéncia com a lloc de la festa, que equivocadament es diu in quinque i 

devia dir-se sex capparum. 
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REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA 

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) és una institució 

centenària encarregada de velar per la llengua i cultura valencianes. A lo 

llarc del seu sigle d'existència per ella ha passat la flor i nata de la 

intelectualitat valenciana i potser resultaria injust destacar el nom 

d'alguns acadèmics en detriment del d'uns atres. Els seus orígens 

històrics es remonten al 15 de giner de 1915 quan de la mà del llavors 

president de la Diputació de Valéncia, Josep Martínez Aloy, i del 

diputat Joan Pérez Lucia, es va fundar lo que en aquell temps va rebre la denominació de 

Centre de Cultura Valenciana. L'Ajuntament de Valéncia pronte es va sumar ad este proyecte 

i va recolzar a la nova entitat. Aixina, ya en 1917, el consistori li va cedir per al seu us el 

Saló del Consolat de Mar de la Llonja de la Seda de Valéncia (edifici gòtic declarat 

Patrimoni de la Humanitat). En est ilustre saló se celebren hui en dia els actes més solemnes 

de la RACV. 

La prestigiosa entitat acadèmica ha experimentat vàries reestructuracions a lo llarc del temps, 

estenent en els anys el seu treball científic a noves àrees d'estudi. D'esta manera, en la segona 

mitat del sigle XX el Centre de Cultura Valenciana es presentava com a centre valencià 

d'investigació en diverses àrees en les que contava en professionals de reconegut prestigi: 

Llengua i Lliteratura; Etnografia i Folclore; Història i Arqueologia; Prehistòria i 

Antropologia; Ciències Naturals; Geografia del Regne de Valéncia; Filologia Valenciana; 

Conferència Club; Cronistes del Regne de Valéncia i Protectors de les Creus i dels 

Eremitoris del Regne de Valéncia. En l'any 1946 el Centre va ingressar en el Patronat José 

María Quadrado, pertanyent al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Este 

patronat es va transformar despuix en l'actual Confederació Espanyola de Centres d'Estudis 

Locals (CECEL). 

El funcionament i les activitats del Centre varen anar aumentant i el seu prestigi també. En 

1978, en el vist i plau de la Diputació, va ser rebatejada com a Acadèmia de Cultura 

Valenciana, denominació que expressava millor l'essència i esperit que havia pres l'entitat. 

En 1986, l'Acadèmia va ser acceptada dins de l'Institut d'Espanya com a Acadèmia associada, 

junt en unes atres acadèmies de l'Estat.  En 1991 el Rei d'Espanya Juan Carlos I li va 

concedir el títul de Real, de tal manera que a partir d'aquell moment passava a ser 

reconeguda i batejada com a Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). La RACV té el 

reconeiximent i rebia subvencions públiques de l'Ajuntament de Valéncia, la Diputació de 

Valéncia i la Generalitat Valenciana i manté convenis de colaboració en l'Universitat CEU  

Cardenal Herrera i l’Universitat Politècnica de Valéncia i l'Escola Internacional de Protocol 

de Valéncia. 

Davant l'absència d'un model ortogràfic oficial que normativizara la llengua valenciana, la 

RACV va dictaminar, en 1981, unes normes conegudes per l'apelatiu de Normes d’El Puig, 

degut a que varen ser firmades en el Monasteri de Santa Maria d’El Puig davant numeroses 

entitats i intelectuals. Estes normes varen tindre reconeiximent oficial, en ser publicat en elles  

el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la primera edició de l'Estatut 

d'Autonomia (1982) i ser utilisades per la Conselleria d’Educació de la Generalitat 

Valenciana en les escoles en els primers moments de l’introducció d’est idioma en el 

curriculum escolar. 



També varen ser usades per les diputacions i els ajuntaments. Estos treballs d'investigació 

sobre la llengua valenciana varen fer que l'entitat científica passara a contar en un enorme 

arraïlament popular per la seua encesa defensa i recuperació de l'autèntica llengua 

valenciana, front als continus intents d'anexió llingüística i cultural de l'imperialisme català. 

Roc Chabàs Associació 

 

Les normes ortogràfiques del Pare Fullana 

 

 
 

A principis del sigle XX, els valencians encara no s'havien ficat d'acort en quines haurien de 

ser les normes ortogràfiques de la llengua valenciana. Els catalans tampoc. El caos ortogràfic 

era habitual tant en valencià, com en català. 

 

En 1732, el notari valencià Carles Ros, presentava la seua ortografia per a la llengua 

valenciana en l'obra Práctica ortográfica para los idiomas castellano y valenciano. Constantí 

Llombart i Josep Nebot (finals del s. XIX i principis del XX) també es preocuparen per que 

la llengua valenciana tinguera una ortografia unificada per a tots. Pero, desgraciadament, cap 

de les tres iniciatives tingué l'èxit desijat. 

 

La situació escomençà a canviar a partir de 1906, quan els escritors catalans mamprengueren 

la faena de consensuar unes normes ortogràfiques per al català. A la fi unes normes 

inventades per Pompeu Fabra -sense cap consens- foren les acceptades i presentades en 1913 

pel "Institut d'Estudis Catalans". 

 

Al vore que els catalans anaven en sério en esta qüestió, la societat valenciana "Lo Rat 

Penat" encarrega al pare Fullana l'elaboració d'unes normes ortogràfiques per al valencià.  

El pare Fullana presentà en 1914 la seua proposta d'ortografia valenciana, despuix d’haver 

segut discutida en vàries assamblees d’escritors, lletraferits i entesos. Estes foren acceptades i 

"Lo Rat Penat" aprova dites normes. 



 

Les normes redactades pel pare Fullana foren raonades i justificades, respectant sempre les 

particularitats genuïnes de la llengua valenciana: accepten les tradicionals grafies "y" i "ch", 

consideren innecessàries les "tj", "tz", "tx", "tg", "l•l". Com a conclusió d'estos treballs per 

part d'uns i atres, en 1914 valencians i catalans tenen unes normes ortogràfiques diferents per 

a cada una de les seues respectives llengües. El pare Fullana ensenyarà Gramàtica 

Valenciana des de la seua càtedra de l'Universitat de Valéncia, fins a que el general Primo de 

Rivera anulà estes ensenyances, per considerar-les una amenaça contra l'unitat d'Espanya. 

 

Els catalans i els catalanistes de terres valencianes no podien tolerar el treball llingüístic de 

Fullana, puix contravenia la finalitat bàsica que perseguien: catalanisar als valencians, 

començant pel seu idioma. Aixina en 1932, propondrien unes noves Bases d’Ortografia -en 

realitat eren una mala còpia de les de l’Institut d’Estudis Catalans- convertint-se en el gran 

“Cavall de Troya” per dur avant la catalanisació dels valencians, començant per l’idioma.  

 

En efecte, estes bases ortogràfiques son les normes de Pompeu Fabra aprovades pel "Institut 

d'Estudis Catalans", pero maquillades i en un nom atractiu per als valencians. Bases 

d’Ortografia valenciana -que popularisen com a “Normes Castelló", també es coneixen com 

"Normes del 32", perque foren firmades en 1932. En l'actualitat, les dos ortografies 

continuen vigents. Per una banda, els valencianistes escriuen en les normes que en son 

moment va propondre el pare Fullana en 1914, millorades i actualisades gràcies a les 

recomanacions que Miquel Adlert i Noguerol defengué en el seu best-seller de 1979 En 

defensa de la llengua valenciana, i a la labor normativisadora de la Secció de Llengua i 

Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Són conegudes com a 

Normes de la RACV o Normes d’El Puig. 

 

Estes foren oficials quan Ampar Cabanes fon Consellera d'Educació, en temps del Consell 

pre-autonòmic de la transició democràtica. 

 

Per l'atra, els pancatalanistes valencians continuen en el seu plantejament d'escriure la 

llengua valenciana en les Normes de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), enmascarades, com 

hem dit, baix el nom de "Normes de Castelló" (Bases) per a ser introduïdes en major facilitat. 

Ademés, el pancatalanisme llingüístic conta en el soport econòmic i polític de la Generalitat 

Valenciana des de 1983. 

 

Casi 100 anys despuix dels primers intents "unitaristes" de Pompeu Fabra, el model 

catalaniste de llengua escrita que propon la AVLl, i la seua subordinació a les tesis de 

l'Institut d'Estudis Catalans, llunt de conseguir els seus objectius de substitució llingüística 

del valencià pel català, estan fomentant una objectivament constatable castellanisació de la 

societat valenciana. 

 

El motiu és conegut per tots (menys pels propis pancatalanistes, clar): els chiquets valencians 

al no trobar un model pròxim, i al vore que lo que se'ls oferix és català, no es preocupen per 

cultivar la seua dolça llengua valenciana, el símbol d'identitat més important de la Pàtria 

Valenciana. 

Roc Chabàs Associació 

 



 

El Cine Moderno de Dénia 

 
El desaparegut Cine Moderno s'inaugurà l'any 1924 com a Salón Moderno. En orige era una 

terraça a l'aire lliure dedicada a proyectar películes durant l’estiu, pero a l'any següent se li va 

fer una coberta i es construïx un escenari, dedicant-se a fer cine i uns atres espectàculs de 

música, teatre i sarsuela. Entre uns atres espectàculs en l'any 1946 debuta en este local 

l'Orquesta Simfònica de Dénia dirigida per Antonio Oltra. 

 

En la primera etapa eren els propietaris José Alcayna i Luis Devesa Alonso, pero en el temps 

canvia de propietaris en diverses ocasions, fins que s'estabilisa la propietat en formar part de 

les Empreses Reunides d'Espectàculs Públics, que agrupaven el Salón Moderno, el Teatre 

Circo i el Palau del Sol. En els anys xixanta es varen fer noves reformes, desapareix 

l'escenari i es fa la frontera que mostra l'image. En juny de 1968 Vicente Espases Palomares, 

solicita l'obertura del cine en 700 butaques per a treballar dissabtes i dumenges, i aixina 

continuà dedicat exclusivament a les activitats cinematogràfiques, acollint a colles de chics i 

chiques, parelletes i matrimonis que puntualment acodien els dissabtes, dumenges i festius a 

vore la película que tocava eixa semana, ya fora de vaqueros, de guerra, romàntica o 

d'humor; totes eren bones, quan anar al cine constituïa una activitat lúdica més dels dies 

festius. 

 

Una menció a banda mereix la sessió del dijous, nomenada popularment “la sessió femenina” 

en la qual la dòna que anava en la parella entrava gratuïtament. La televisió, els vídeos i els 

nous hàbits, anaren buidant les sales de cine. En l'any 1982 va ser definitivament derribat per 

a construir vivendes i en els baixos estan actualment Bankia i Mango. 
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El Cine de la Rosaleda de Dénia 

 
   

La Rosaleda, fon un cine d'estiu que nos marcà a molts deniers. Va començar a funcionar en 

l'any 1951, pero anteriorment este gran solar d’uns 1234 metros quadrats, era un espai d'oci i 

entreteniment, del que es va començar a gojar en 1932 i que va ser conegut com el “Pati del 

Gall”. Estava situat prop del port i tenia al seu costat el camí no molt ben cuidat que conduïa 

a Les Rotes. 

 

Pero en el nou propietari, Vicente Soler Femenia i en un atre proyecte previst, va decidir 

invertir en la construcció d'un bar que ocupara una menuda part del solar i el restant de 

l'espai deixar-ho com una pista de ball a l’aire lliure i unes atres distraccions per als clients. 

El nou negoci no va a tardar en passar a unes atres mans, puix Antonio Agulló Llopis el 

comprà abans de la guerra civil, mantenint el bar com la principal activitat i ampliant-ho en 

balls semanals. Durant l'estiu, i en societat en les empreses dedicades a les exhibicions 

cinematogràfiques, va passar películes a l'aire lliure sobre una gran pantalla de tela. 

 

En 1950 un empresari de Tavernes de la Valldigna, Ángel Gascón Félix, compra el local a 

Antonio Agulló i intenta continuar en la llínea marcada fins ad eixe moment, pero el govern 

civil li posa problemes a l'hora d'organisar els balls. Insistint, demana ajuda a l'alcalde, qui li 

demana al governador que autorisara l'activitat, ya que durant l'estiu era l'única distracció de 

la població, puix en eixa época no hi havia funcions ni de cine ni de teatre, conseguint 

l'autorisació per a obrir la pista de ball. 

 

Passat un any traspassà el negoci a Joaquín Calvo Orts, un empresari d'Alcoy, i va ser llavors 

quan va començar com local cinematogràfic que es convertiria en una part essencial per a 

Dénia al voltant d'uns quaranta anys, quedant batejat en el nom de la Rosaleda. En Pasqua de 

1951, La Rosaleda obri les seues portes i el 9 de juny es proyecta la primera película 

“Brigada criminal”, protagonisada per José Suárez i Soledad Lence. 
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La trampa del llemosí 

 
El regnat d'Isabel II oficialisa l'ensenyança obligatòria de l'espanyol. A través de la que es 

denominarà “Llei Moyano” (1857), s'establixen les pautes llegislatives per a l'ensenyança en 

castellà, en marginació absoluta de les llengües vernàcules. 

És el moment de reivindicar la llibertat individual i llingüística, i posar en marcha la 

Renaixença, que ya l'havia iniciat Carles Ros alvançant-se als catalans en casi cent anys, i 

tornar-li a la llengua valenciana els usos lliteraris i cults lligats a una recuperació de la 

consciència nacional. 

El buscar l'unió i la força, per part dels escritors, front a les llengües de l'estat –francés i 

castellà–, va fer que molts “romàntics”, equivocadament, cridaren llemosina al conjunt de 

llengües parlades en el sur de França (Oc) i part d'Espanya. Tal denominació –llemosina–, no 

va contar en el beneplàcit de tots, encara que per “corporativisme” molts l'ampraren. És el 

cas de Constanti Llombart en Els Fills de la Morta Viva (1879), que fa la següent observació 

en el peu de la pàgina 2: “(2) Lo tema proposat al present estudi, tal com apareix en lo cartell 

dels Jochs Florals, diu: «Profitosa influencia que la restauració de la llengua llemosina puga 

tindre en lo progrés provincial, sens perjuí del nacional.  

La denominació de lliteratura llemosina usada per lo cartell, nos ha posat en lo cas d’admetre 

una clarificació ab la que no estém del tot conformes. Enténgase, puix, que tant en lo text 

com en les notes, al emplear la paraula llemosina, nos referim sempre á la lliteratura 

valenciana i sols per rahó historica pot emplearse aquella». 

De fet, baix el pretext de cridar “tots” llemosina al tronc comú de la llengua, va ser l'inici per 

a que els catalans, començaren a substituir-ho, simplement, per llengua catalana, dins de 

l'estratègia que ya s'estava maquinant per a l'unificació de les llengües valenciana i catalana. 



Aixina ho denunciava Teodoro Llorente, en LAS PROVINCIAS (25/8/1868), en una 

contestació a la Montaña de Monserrat: ¿No té raó “La Montanya de Monserrat” en 

propondre que deixem de cridar á nostra llengua materna en el nom que els nostres pares li 

han donat i que nosatres seguim donant-li (…) I que motius tan poderosos existixen per a 

rebujar l’adjectiu “llemosí” i substituir-li en un atre? “La Montanya” sembla que ho 

considere denigrant… No trobem el motiu d'eixa assimilació… Sometam-nos al llegislador 

suprem dels idiomes, i en tanta raó en este cas, quant que hi hauria grans dificultats per a 

canviar el nom á nostra llengua.  

Consta esta de tres branques, cada una de les quals té nom especial, llengua catalana, llengua 

valenciana i llengua mallorquina. ¿Cóm cridarem al conjunt, á la matriu? “La Montanya” diu 

que li és igual que se li done qualsevol d'estos noms, pero no usa mes que un, llengua 

catalana. ¿Admetran este nom els valencians i mallorquins? No, perque ademés de repugnar-

los eixa supremacia que uns atres s'atribuïxen, no poden consentir que es confonga en el 

dialecte català, el seu, que és distint… 

Encara que uns atres anaven més allà, i denunciaven clarament lo que s'amagava baix la 

denominació “llemosina” i preferien aclarir-ho. És el cas de L. de Ontalvilla (seudònim del 

retor Pascual Boronat, que va redactar a instàncies de Fausti Barbera, el “Llenguage dels 

valencians”, dins de Conversacions històric-familiars sobre la Regió Valenciana, publicava 

en El Abuelito (1899): La llengua valenciana, que alguns desprecien fins al punt de cridar-la 

dialecte, és molt semblant á la catalana, pero distinta d'ella, ora li la considere històrica i 

lexicològicament, ora en el seu aspecte filosòfic.  

Dins de les conversacions que es plantegen en el llibre, un contertulià diu: “…pero eixa 

llengua lliterària és el llemosí, no el valencià; a lo que “El Abuelito” respon: En sembla, 

senyor mestre, que es troba vosté en un error”.  

Alguns erudits del sigle XVIII en el seu afany d’ennoblir-lo tot, varen seguir a Onofre 

Almudéver, que en editar el Llibre del Consells, escrit per Jaume Roig, va anomenar 

llemosina la pàtria i la llengua del reputat mege valencià, pero no va advertir que els nostres 

clàssics del sigle XV, com Ruiç de Corella, Miquel Pérez, Gaçull, i uns atres, ya havien 

denominat en el seu nom propi, o siga valenciana, i desconeixien el de llemosí calificatiu 

absurt, segons les apreciacions de la crítica moderna, representada en Espanya per Menéndez 

i Pelayo, per lo que es referix a la nostra llengua… 

 I uns atres, ya sense cap classe de dissimulació, denunciaven l'autèntica suplantació 

llingüística, baix l'excusa del “llemosí”, com indicava el mestre nacional de Xàtiva, Ventura 

Pascual i Beltrán, en el seu llibre El valencià en les escoles i en la vida social (1909): “El 

catalans es riuen i yo en ric també, dels que diuen qu’estan en llemosí certes poesies escrites 

en un llenguage, que li té més resemblança al català que al valencià que parlem.  

Yo crec que tant de mal li fa al valencià eixa manera d’escriure tan arcaica, com la “gepeta” 

del castellanisme… eixa afició al arcaisme va perdent partidaris en Catalunya, com ací, es 

deu perdre la mania d’escriure en lo que malament és diu “llemosí”, que no és més que 

català.  

Joan Ignaci Culla, escritor 



La finca dels Chabàs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nomenada finca Chabàs, tenia fins fa poc de temps un gran jardí en arbres alts i espessos, 

que donaven ombra al voltant de la casa familiar, destinada a estiuar. 

 

La propietat estava en orige situada a les afores de la ciutat i en el transcurs dels anys i degut 

el creiximent urbanístic de Dénia, s'havia quedat integrada en la població. 

 

Els Chabàs, d'orige francés, varen aplegar a Dénia a mitant del sigle XVIII. El pioner, 

Andrés Chabàs es dedicava als negocis i forma la seua família en Dénia, allà per l'any 1818 

posseïa ya una sòlida fortuna, la casa familiar del carrer Major, un almagasén en el barri 

marítim i un grapat de propietats rurals, entre elles esta, situada en la partida del Saladar. La 

propietat acaba passant per herència al seu net José, germà del destacat Roc Chabàs i d'aquell 

al seu fill Andrés, i en els últims temps a José Chabàs Muñoz i a la seua viuda Ampar 

Ruzafa. 

 

En esta casa de camp li agradava descansar al que va ser canonge de la Sèu de Valéncia i 

gran estudiós, Roc Chabàs, i allí rebia les visites dels seus amics valencians, tots ells 

destacats personages de la Renaixença. Allà per 1908 li escrivia a Teodoro Llorente invitant-

lo a vindre a Dénia: “Esta la meua casa de camp a penes dos minuts de l'última casa de la 

població, a cinc minuts de dita fonda “Fonda del Comercio”.  

 

En esta propietat del seu nebot va tornar el canonge moltes voltes per a recuperar-se de les 

seues afeccions a l'ombra fresca del jardí. Este lloc va ser també el refugi que buscà al vore's 

greument malalt. En l'any 1912, Roc Chabàs deixa la seua casa de Valéncia, per a instalar-se 

en esta finca del Saladar, a on moriria el 20 d'abril del mateix any. Hui, l'ombra a on 

reposava el gran denier, el jardí dels Chabàs, ya no existix i podem vore edificis i un parc 

menut i acollidor, en el nom de Parc Chabàs. 
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Bazar La Lotería de Dénia 

Al costat dels quatre cantons, 

s'instalà i va obrir el seu negoci la 

família Folqué-Egido per l'any 1912. 

El comerç va ser batejat en el nom de 

Bazar La Lotería, perque en el seu 

orige funcionà com a delegació de 

loteria i en molt poques alteracions 

va permanéixer baix el control de la 

mateixa família fins a l'any 1980. 

Enrique Folqué, natural d’Amposta i 

la seua dòna Sofia Egido es varen 

traslladar des de Barcelona a Dénia 

en l'any 1907 junt en els seus fills 

Elvira i Manuel. Uns anys despuix 

varen obrir en la planta baixa d'est 

edifici del carrer Campo, una 

sabateria regentada per Sofia i la 

delegació de loteria a càrrec 

d'Enrique. 

El matrimoni va tindre tres fills més,  

naixcuts en Dénia, Enrique, Sofia i 

Juan i anys més tart l'última filla, 

Antonia. Per 1910 en la primera 

planta tenia el seu domicili Luis 

Sobrecasas Marsal que era practicant, en ell vivia el seu fill Luis Sobrecasas Ferrándiz, 

dentiste.  

En la planta superior estava instalat el taller de costura de la modista Josefina Vallalta, en 

qui ademés d'uns atres empleats treballaven les seues filles Josefina i Juanita Alboch 

dedicades a cosir els complicats vestits de principi de sigle, per a les dònes més elegants i 

acomodades de Dénia. 

Per 1920 Sofia Egido amplia el negoci de sabateria en la venda de perfums, productes de 

tocador i sabons olorosos, afegint posteriorment també la venda d'alguns artículs de regal i 

alguns joguets, com els coches metàlics en miniatura. En 1976 ya figura com a titular del 

Bazar La Lotería, la filla menor, Antonia Folqué Egido, que tenia 54 anys i en la qual 

finalisa el negoci familiar que ocupa este lloc prop de 70 anys.  

El 22 de juliol de 1981, s'inaugura en este mateix baix comercial en la presència de l'alcalde 

de Dénia D. Joaquín Chornet, la nova sucursal en Dénia del Banco de Alicante, baix la 

direcció del Sr. Juan J. Cebrián. 
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El parlar romanic valencià d'abans de Jaume I 

 

El naiximent del valencià com a llengua diferenciada no l'ha pogut explicar, com diguèrem, 

la teoria de la reconquista. Cap de les dos propostes defeses per Sanchis Guarner en 1953 i 

1956 fon capaç d'aportar una argumentacio coherent que justificara el sorgiment d'un 

valencià diferencial i rapidament esclatat en forma literaria, a partir d'una suposta llengua 

catalana. La renuncia final a formular qualsevol hipotesis es ben sintomática i dona pas a un 

prolongat buit teoric que, aci i ara, es el que nos oferix la tesis catalanista. 

A falta, per tant, de raons historiques, de cifres y dades que la justifiquen, la famosa teoria de 

la reconquista s'ha fet, de fet, la teoria del perque-sí, i es la que tenen servida, ab la 

benediccio de nostres autoritats academiques, els escolars valencians. 

Pero be: si una suposta mossarabia residual, que a més (sempre segons S. Guarner) parlava 

una llengua prevalenciana distinta i oposta al valencià general, no pot explicar, llogicament, 

l'eclosio del valencià; si menys encara l'explica l'arap vulgar dels mudeixars de Valencia; si 

l'establiment de repobladors aragonesos i catalans tampoc guarda la més mínima relacio ab el 

repartiment de les llengües hui parlades en la nostra terra, es evident que sols un element 

anterior i present en el regne musulmà conquerit per Jaume I pot explicar cientificament la 

formacio historica del valencià. Este factor es, evidentment, el parlar romanic vernacul de 

la Valencia musulmana, viu i actiu a l'hora de la reconquista del sigle XIII. 

No soc, per cert, el primer en senyalar-ho. Per més que la teoria catalana haja minimisat o 

amagat darrerament este fet, es des de la propia teoria catalanista des d'on es va posar de 

relleu l'importancia decisiva del romanç vernacular.  



Heus aci un paragraf quasi profectic que no té desperdici. L'escrigué Germá Colón en un 

excelent treball de 1953 (“El valenciano”): “Es sabido que la lengua de aquellos moros que 

quedaron en Valencia no era ya el árabe, sino un habla neolatina, y es evidente que ese 

romance no pudo inmediatamente ser suplantado […]. Resulta, pues, casi inverosímil, 

aceptar esta rápida asimilación de la lengua catalana condicionada sólo por el hecho de la 

reconquista, si a su lado no existen otros determinantes más categóricos […]. El sentimiento 

lingüístico de los hablantes [aludix al rebuig de la suposta catalanitat de llengua pels 

valencians] ha de tener una base real y tal vez, cuando el romance mozárabe de esos 

territorios sea mejor conocido, podamos explicarnos más fácilmente las causas de dicho 

sentimiento” (VII Congrés Int. Lling. Rom., Actes, I, 131). 

(Hui el senyor Colón navega atres aigües. Quan, en certa sessio del Consell Valencià de 

Cultura, pocs anys arrere, li vaig recordar l'inexplicable contradiccio entre estes paraules i la 

seua propia actual postura, es va encollir de muscles. Tindria motius. No tenia raons.) 

Dia yo, per tant, que esta era una “intuicio” quasi profetica de Germá Colón perqué hui 

coneixem més, millor i més profundament el romanç vernacul de la Valencia musulmana; 

romanç que la Llingüistica Historica ha denominat, sense massa fortuna, mossarap; pero tan 

romanç com els demes romanços hispanics, del gallec al catala. 

El professor Sanchis Guarner, qui comprengué (com ho feren Menéndez Pidal, Germá 

Colón, Gil i Gayà, Alvaro Galmés o Badia Margarit) lo capital del coneiximent d'este 

parlar romanic d'abans de Jaume I, intentà, fa mes de 40 anys, caracterisar-lo. Pero deixà 

de banda les fonts basiques del seu estudi, no sols les arabigues, que eren fonamentals, sino 

el mateix “Repartiment” de Valencia, del que utilisà una infima quantitat de dades; i 

desconegué, a més, aspectes crucials de la metodologia. Un intent meritori, pero equivocat. 

La llengua romanç dels mossaraps i els musulmans de Valencia, la que degué oír el rei Jaume 

quan posà peu en la Valencia de 1238, no era, per consegüent, la que, partint de bases 

insuficients, imaginà Sanchis Guarner (i que algun despistat discipul, reafirma contra tota 

evidencia). No era una llengua fosil, ni deslligada de la parla valenciana medieval, sino una 

llengua evolutiva i modernisant, d'estructura fonetica identica a la llengua valenciana 

posterior. Aço es lo que mostren i demostren les més de trenta lleis de fonetica historica que 

descric, a través d'un exhaustiu material extret de fonts arabigues i llatines dels sigles X-XIII, 

en El mozárabe de Valencia (Gredos, 1990), i que no vaig a repetir aci. A l'hora de ser 

reconquistada per la corona d'Arago, Valencia no dia “chinco, colombo, ficaira, castiello, 

sino cinc, colom, figuera, castell. Ni mes ni menys les formes llingüistiques propies del 

valencià general. Per si açó fora poc, tal románç es parlava en una area territorial que 

concorda, ab sorprenent exactitut, ab lo que Jaume I designarà com a Regnum Valentiae. 

Sols este parlar románç d'abans de la conquista pogué fer possible, per tant, l'enmudiment de 

l'aragones portat en gran proporcio a la faixa costera valenciana; l'eliminacio del catala 

oriental, dominant entre la minoria catalana repobladora; i el sorgiment d'una consciencia 

valenciana no dialectal, literaria i sociologica. Esta es, per tant, la clau historica del 

naiximent del valencià. 

Leopoldo Peñarroja Torrejón és llicenciat en Filosofia i Lletres per l'Universitat de Valéncia, doctor en 

Història per l'Universitat de Saragossa i Acadèmic de la RACV. 

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



 

Concurs de bellees en Dénia en 1934 
 

Anita Tent Llácer Miss Dénia 1934 
 

Hem de parlar de tres dònes jóvens i 

bellíssimes que varen ser objecte d'uns actes 

en el seu honor, en el títul de Misses. En 

aquell temps, en 1934, ni en anys anteriors, no 

existia en Dénia això que ara és habitual en 

les festes. 

 

Les falles encara no havien fet acte de 

presència d'una manera formal i continuada en 

la ciutat com ho entenem ara. Era época de la 

república i es respiraven aires de llibertat i 

modernitat. Per iniciativa del semanari local 

La Sirena, dirigit per José Mestre, el 30 

d'octubre de 1934 s'organisa un acte en el 

Teatro Circo de Dénia (ya desaparegut), 

amenisat per la banda de música La Primitiva 

de la nostra ciutat, que dirigia el mestre 

Fermín Ribes. 

 

Eren fires i festes en unes jornades molt 

animades i allò era un concurs de bellea, poc 

menys que impensable en temps de 

dictadures, que acabaven de ser superades, en 

uns governs en tota la parafernalia i control de censura. Llavors era alcalde de Dénia el 

farmacèutic Agustín Montó, persona discreta i respectada i en un jurat conformat per vàries 

persones, elegiren a Miss Dénia, gràcia que recaigué en la senyoreta Anita Tent Llácer i 

Maruja Llopis Marzal. Estes dos jóvens eren les que s'havien proyectat elegir en el concurs, 

pero en l'acte va ocórrer una cosa no prevista, que era la presencia, com a simple 

espectadora, d'una atra joveneta de 17 anys, Ana María Oltra Bolta, que vestia senzillament. 

Pero al vore-la algun dels membres del jurat, entre ells el director del semanari La Sirena 

organisador del concurs, es va pensar que aquella jove mereixia també una distinció per la 

seua bellea i varen decidir crear un títul nou de miss, en el títul del nom de la publicació i 

aixina va nàixer Miss Sirena a favor de la citada senyoreta. 

 

L'imposició de la banda corresponent ad aquella joveneta va ser en unes festes posteriors que 

es varen organisar en el seu honor, el 5 de noviembre, en el Teatro Circo. Miss Dénia, la 

senyoreta Anita Tent Llácer va ser elegida el 28 d'abril del següent any Miss província 

d'Alacant. 

Roc Chabàs Associació 
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