
FE D’ERRATES

Les noves dades que ens segueix aportant la història, ens ha permés per-
filar algunes informacions errònies contingudes en El Cementeri dels Anglesos. 
L’herència britànica a Dénia. A la pàgina 113 del llibre, s’esmenta que el senyor 
Dalby era familiar d’un antic director de la companyia naviliera MacAndrews, la 
qual cosa, i gràcies als documents aportats per la família Dalby, s’ha confirmat que 
no era certa, com tampoc no ho era que Dalby fora actor.

A més, a la mateixa pàgina es diu:

«Francis Edward Dalby -vicecònsol britànic a Alacant i València, a més d’ac-
tor- es va beneficiar d’aquesta crema d’escriptures el 1978 i va adoptar la propietat 
del Cementeri dels Anglesos a títol personal».

Un cop publicat el llibre, la família Dalby ens ha fet arribar informació 
(l’escriptura de compravenda, pagament de plusvàlues, així com l’entrada en el 
Registre de la Propietat de Dénia) de la qual no disposàvem, del que es desprèn 
que el canvi de titularitat a favor del Sr. Dalby es va portar a terme en base a una 
compravenda totalment legal. D’acord amb aquestes, en lloc del paràgraf esmen-
tat, hauria de dir:

«Durant la Guerra Civil Espanyola es van cremar molts documents arxivats en 
el Registre de la Propietat, però afortunadament es van poder salvar de les flames 
alguns referents al fossar dels anglesos. El 16 de febrer de 1882, el comerciant 
britànic resident a Dénia Robert Rankin, li va vendre l’esmentada parcel·la a 
l’Estat Britànic per al seu ús com a cementeri de súbdits britànics a la zona. Així 
mateix, el 24 d’octubre de 1975, Arthur Benjamin Blackwood, Cònsol Britànic a 
València, en representació de l’Estat Britànic, va vendre la propietat per 600.000 
pessetes la qual, des de feia anys, no es feia servir com a cementeri, a Francis 
Edward Dalby, que estava jubilat, i qui anteriorment havia estat Cònsol Britànic 
a Alacant en els anys quaranta del passat segle i Vicecònsol Britànic a València fins 
la seua jubilació. Al llarg d’aquells anys, la família Dalby el va dotar de diverses 
millores. La vídua de Francis Edward Dalby va vendre la propietat l’any 1992 i 
fou posteriorment, amb el canvi de propietaris, que la febre urbanística es va des-
fermar i es van presentar projectes per edificar sobre el Cementeri dels Anglesos».


