
maximizing the social contact
centre comercial i cultural a la pedrera de la muntanya del castell de Dénia

pfc G-08 laia mulet gayà
escola tècnica superior d’arquitectura del vallès

introducció anàlisi lloc concepte arquitectura construcció estructura instal.lacions

evolució històrica i morfològica de la ciutat2

Alí ibn Mudjàhid

Abn al-Malik

Al-Muqtadir, de Saragossa
Muhammad ibn Abú Bakr

Abd Ahàh ibn Muhammad
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No està del tot clara que la fundació de Dénia fou ibèrica,
però algunes de les fonts apunten en aquest sentit.

Si realment ho fou, el poblat estaria situat al cim del turó, ja
que la bel.licositat de l’època no permetia assentaments en
el pla.     

Si intentem traslladar el sistema coordenat de l’urbanisme
romà a Dianium podem traçar:
- un eix nord-sud, el kardo, de comunicació de Dianium amb
les seves almadraves, el Centuratio de la Marina i les
ciutats més al nord que creuaria la ciutat cap a les Rotes.
-un altre eix est-oest, el decumanus, seria el de comunicació
amb un possible Centuratio, creuant la ciutat fins el
port.

Aquests eixos els podríem centrar en el forum, centre
hipotètic de Dianium. La part principal de la ciutat estava
sitauda sense dubte en l’Hort de Morand, on, més o menys,
es creuaven els hipotètics eixos..     

dolça, pesca, caça, agricultura...; la mar, contactes comer-
cials; el turó, talaia i defensa.(...)

Al sud del turó els marenys, el Saladar, són de poca extensió, 
al nord s’extenen sense límit, possibilitant amb petits esfor-
ços la transformació agrícola. Pot ésser aquesta la causa de 
l’assentament romà al nord del turó, lloc més fred i humit, i 
no al sud, on s’assentarà la ciutat àrab.

Josep Ivars_”La ciutat de Dénia: Evolució i permanència del 
fet urbà” 

És interessant un anàlisis, prèvi a qualsevol estudi urbà, del
medi físic, ja que aquest és el que possiblita l’assentament i el condi-
ciona. La ciutat és moltes vegades un reflex de la topografia del lloc. 
Alcoi, Gandia, Morella,..., tenen unes característiques urbanes degut a 
uns condicionaments, a part d’altres històrics, econòmics..., físics.

El lloc on s’assenta Dénia té unes determinades característiques: un 
turó d’una altura respectable, uns 70m., junt a la mar; unes fortes 
vessants cap a l’est i nord, amb pendent més suau cap a l’oest i sud. Al 
mateix temps el turó queda com una mena d’illa: a nord i a sud hi ha 
dos marenys, la Marjal i el Saladar, quedant sols l’oest com a zona més 
accessible.

De forma natural és ja un lloc amb fàcil defensa i que ofereix
unes bones condicions de subsistència: aiguamolls, aigua 

La ciutat de Dianium

A principi del s. XI el desmembrament del Califat de Còrdova, 
amb la subsegüent creació dels regnes taifes, provocà
un desplaçament humà i cultural del sud peninsular cap a
l’est. És en 1011 quan Mudjàhid es proclamà emir de Dénia.

La ciutat de Daniyya s’estrutura a través de tres recintes
murats concèntrics: l’Alcassaba, l’Albacar i els Ravals.

El 1076 desapareix, per conquesta, el Regne Taifa de Daniyya,
i a partir d’aquell moment passarà a mans de Saragossa.    

Regne Taifa de Daniyya

En 1297 es produeix un dels fets amb més valor urbanísitc
de la història de Dénia: el poble en massa es trasllada per
mitjà d’ordres reials cap a l’Albacar i el Castell -per Castell
s’entenia aleshores el primer recinte murat, l’antiga
Alcassaba.

Per aconseguir fortificar el lloc de Dénia es duen a terme
una sèrie de mesures:
-obligació d’edificar en l’Albacar, tant pels actuals pobladors
dels ravals, com pels futurs habitants que es traslladen
a Dénia.
-l’enderrocament de les cases dels ravals.

En 1308 quedà “ignagurada” la Vila de Dénia.  

Vila de Dénia

El 1612 Dénia rep el títol de Ciutat. Res no li aporta a nivell
urbà, però és una fita important: marca la supremacia del
Raval, que ara s’anomenarà la Ciutat, sobre la Vila, la Vila
Vella d’ara en avant. També el Raval de la Mar comença a
consolidar-se, éssent un altre lloc per a nous assentaments.

En 1609 es produeix l’expulsió dels moriscos, de greus
efectes per a l’economia i població del País Valencià.

Ciutat de Dénia

embarcament dels moriscos expulsats en 1609
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