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La cooperativa Wholesale S.L., l'almagasén dels 

anglesos en Dénia 

 

 
 

La C. W. S. era una empresa multinacional que va obrir les seues portes en Manchester 

en l'any 1867. Centrada en els seus orígens en el sector de l'alimentació, roba i calcer, 

va vindre a Dénia a finals del sigle XlX interessada en l'adquisició de pansa.  

 

Segons els propis informes de l'empresa, la C. W. S. es va establir en Dénia en dos 

almagasens llogats, pero en vista de les bones perspectives del negoci, va decidir 

comprar en 1908 estos terrenys, ben situats per estar prop de la via férrea i del port. 

 

L'empresa dissenyà en els seus arquitectes l'edifici i en 1909 construí un sòlit almagasén 

de dos plantes en pedra i ferro, de molta més calitat constructiva que els que hi havia en 

la ciutat en aquells temps. 
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La planta baixa es dedica a la càrrega i descàrrega dels fruits i la part superior a la selecció i 

empaquetat. D. José Ivars Ferrer, empleat de la C. W. S. des de l'any 1928 i gran coneixedor 

de l'història de Dénia, contava l'activitat habitual de l'empresa. La temporada s’iniciava en el 

més de maig, quan venien a Dénia els delegats anglesos de la C. W. S. Mr. Sydney Roberts i 

el caixer Mr. Arthur Williamson, per a escomençar la preparació i enllandat de la polpa dels 

albercocs que s'exportava a Anglaterra per a fer melada. 

 

Per un atre costat, també es treballava la ceba, producte molt apreciat que s'exportava pel 

port de Dénia rumbo al mercat anglés. Pero lo més important era la temporada de la pansa 

que començava en agost i s'allargava fins a octubre, donant treball a mes de 1000 dònes de 

Dénia i d’uns atres pobles veïns, que acodien cada any per a treballar en els diferents 

almagasens. 

 

Les encaixadores preparaven el fondo de les caixes, les cortineres triaven el “corinto” (la 

pansa sense pepites), els collidors seleccionaven el raïm i les nomenades “dònes de la 

raspa”, revisaven els penjolls de raïm per a llevar els últims grans. La guerra civil espanyola 

tallà l'activitat de l'empresa en Dénia i en 1948 es ven a Antonio Martí i a Agustín Costa, que 

en les seues famílies varen continuar en l'activitat fins a mitat dels anys xixanta. En 

l'actualitat l'antic almagasén està ocupat per diferents negocis. 
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Events que varen marcar a Dénia 
 

 Situada en una baïa natural del port romà, 

"Dianium" és, des del sigle primer abans 

de Crist, coneguda primer com a base 

naval, i ya durant l'Imperi romà com a 

ciutat. En acabant del relativament curt 

regnat dels visigots (sigles VI i VII) Dénia 

va ser conquistada en el sigle VIII pels 

musulmans. 

 

Durant este domini àrap la ciutat, Daniya; 

va experimentar un gran desenroll cultural i econòmic com capital del nou regne taifa la 

Ṣaqlabī al-Mugahid al-Amiri, comandant d’Amiriden, despuix de la caiguda del Califat de 

Còrdova, es va convertir en rei. El regne, que incloïa les Illes Balears, va ser conquistat pels 

Banu Hud.  En 1244 Dénia va ser reconquista pel rei Jaume I d'Aragó. El nou comtat, més 

tart seria elevat a marquesat.  

 

Com a resultat de la Guerra de Successió espanyola i de les guerres napoleòniques Dénia 

minvà en importància. 
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La papereria Ribes de Dénia 
 

 

El local de l'antiga papereria Ribes era 

propietat de Maruja Comerma i estava 

dedicat íntegrament al negoci de papereria.  
 

La part baixa fea les funcions de tenda i la 

part superior en dos balcons tapiats com es 

pot apreciar en la foto de 1970, s'utilisava 

com a almagasén.  
 

Com a curiositat direm que, en esta part 

superior, s'instalà per 1906 La Telefónica 

Dianense, a càrrec de Ricardo Vicente en 8 

abonats. La papereria Ribes va començar la 

seua activitat a principis dels anys 40, de 

mans d'Esteban Ribes Puig, dedicat a la 

judicatura, i Francisco Torres Ferrer, que 

estava directament al front del negoci.  

 

L'auge del fútbol i la popularisació de les 

quinieles varen decantar el negoci cap a les 

apostes deportives i, com tot el treball es feya 

manual, Francisco Torres reclamà l'ajuda de 

les seues nebodes: Dora, Francisca i Àngels 

Guardiola Torres, que es varen incorporar al 

negoci i es dedicaren a sagellar les bolletes, 

registrar-les, pagar els premis menys quantiosos i tramitar els que tenien premis majors. 

Sempre hi havia coes en la papereria Ribes, els aficionats al joc i al fútbol, per les 

característiques de les bolletes d'aquells temps, tenien que repetir una per una les 

combinacions previstes en cada quiniela, originant montanyes de papers que calia sagellar i 

tramitar.  

 

Una atra faceta que nos fa recordar la papereria Ribes era la seua vinculació al món del 

teatre. Esteban Ribes i Francisco Torres tenien una especial afició al teatre, i dirigien i 

participaven en les diverses funcions benèfiques que s'organisaven en la ciutat.  

 

La papereria en aquells temps era com un centre de difusió cultural i allí es repartien els 

programes de les funcions i es venien les entrades anticipades.  

 

En els últims anys, junt a la progressiva informatisació de les activitats, s'incorporen i es 

popularisen noves formes de joc, destacant la loteria primitiva. Per l'any 1994, al poc de 

morir Francisco Torres, es tancà la papereria i les seues nebodes varen montar una nova 

administració de loteries i apostes. 
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Fàbriques de farina en el sigle XlX en Dénia 
 

Una de les referències respecte a 

les fàbriques de farina en la nostra 

ciutat, és una solicitut del 

farmacèutic Eduardo Millá, per a 

instalar-ne una en el carrer 

Sandunga d’afamada insalubritat. 

 

Solicita l'autorisació per a establir 

una fàbrica de farina, de mòlta 

automàtica, moguda a vapor o 

electricitat, en dos edificis 

contigus situats en el carrer 

Sandunga números 60, 62, 64, 66 i 

en un solar de 8.000 pams 

quadrats darrere d'aquells edificis, 

en el carrer proyectat de Jorge Juan. 

 

L'ajuntament per unanimitat va acordar concedir a Eduardo Millá el permís en la forma 

solicitada. Pero sense cap de dubte la principal fàbrica establida en la ciutat és “Diana” del 

conegut industrial fuster Pedro Riera Suárez qui, en 1907, inicià els tràmits per a l'instalació 

de la fàbrica a través d'un escrit presentat pel seu fill Pedro Riera Mulet, com a apoderat.  

 

Esta es dedicaria a la producció de farina, sémola i segó, gràcies a una moderna i silenciosa 

maquinària originària d'Alemanya (Brunswick) que inclouria filtres per a arreplegar la pols 

dels aparats. Es va situar en l'almagasén de la seua propietat, en el carrer La Mar, 25. Tenia  

22 metros de frontera per 12 de profunditat en el seu primer cos, en unes atres dependències 

interiors que comunicaven en un atre almagasén d’este propietari que tenia eixida al carrer de 

Vista Alegre. Tot un síntoma de modernitat és el fet de que s'amprara l'energia elèctrica, 

proporcionada per l'Hidroelèctrica de l’Algar, en lloc dels habituals motors de gas que 

apareixen en unes atres fàbriques de la ciutat, com la de Batiste Montó. 

 

Quan entrà en funcionament la fàbrica de farina “Diana” rep tots els elogis possibles de la 

prensa, excepcionalment del periòdic Exportació de la Pansa valenciana. El semanari 

saludava l'independència que ara conseguia la ciutat en la producció de farina, puix fins a la 

data se sortia via marítima. La fàbrica posseïa un depòsit de blat a la menuda de 50.000 

quilos i tres siges per a blat net de 20.000 quilos cada una, aixina com una bàscula capaç de 

pesar 1.500 quilos a l'hora. 

 

El panorama no és, no obstant, excessivament brillant, puix lo que apareix en la prensa 

finisecular és la denúncia contra l'especulació en els preus, i l’avidea d'estos comerciants 

fariners en époques de crisis. 
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L’alqueria Sant Vicent de Dénia 

 

 L’alqueria és una construcció prou recent, encara que en cert aire d’inspiració barroca. Hi ha 

documents de 1859, a la mort d’Ana Newland, que testimonien que pertanyia a una família 

anglesa instalada en Dénia des de feya algun temps. 

 

El cos principal era de dos altures, en un mur central obert en un immens arquitrau de fusta a 

on hui es troba l'escala. 

 

El restant de les edificacions estaven en blocs separats, eren les palleres i les quadres, 

delimitant el pati central. Al cos central, tan acotat, se li’n varen adossar uns atres nous 

construits per la marquesa de Dos Aigües, que varen duplicar la superfície construïda a 

principis del sigle XX; unes d’estes edificacions foren un riu-rau de cinc arcs, un cobertiç 

situat a l’esquerra -usat com a almagasén- i la vivenda de l'estager. 

 

Per tradició oral es diu que el primer propietari va ser un alt oficial anglés vingut en 

l'Archiduc Carles en temps de la pugna en Felip V i ell seria el que va posar el sagell barroc a 

l’alqueria. 

 

La transformació més acusada de l’alqueria va ser feta per Concepció Moreno Campo, 

llavors neboda directa del marqués i germana de Gabriel Moreno Campo, el seu agent i 

representant en la comarca, que en els anys d'exaltació comercial de la pansa va habitar esta 

casa. 

 

Campo va dur la llínea férrea des de Gandia i Carcaixent per mig de la Societat Valenciana 

de Foment, en un objectiu prioritari, l'ampliació del port, operació necessària per a conectar 

el tràfic marítim mediterràneu en les llínees ferroviàries estatals. 



 

En això s'exportaria directament cap al restant del món els productes valencians. Tenim que 

recordar que els ports de Valéncia i Gandia eren de molt baix calat. 

 

Encara que l’alqueria va tindre propietaris anglesos, a lo manco durant dos generacions, ni un 

sol detall aportat per ells s'ha detectat, llevat de l’amoblament i el fumeral. 

 

Els amos de la "Alqueria Niulán" (com es nomenà al principi) serien descendents d'aquell 

militar que quedà ferit i s'establí en Dénia, ciutat ya llavors tinguda com a lloc saludable. 

 

Unes atres dos molt bones edificacions estan vinculades a la família Moreno: Campo-Torres, 

una situada en el camí de Pedreguer, construïda en un estil castell tipo “Tudor”, dotada en un 

admirable jardí, la qual posteriorment propietat del Baró de Casa-Soler; l’atre en 

Torrecremada, finca composta per varis blocs i torre, igualment ampliada pels Moreno 

Campo. 

 

També “Vila Costa”, descrita en un atre lloc i l'estupenda casa eclèctica alemana en la 

Marineta Cassiana sobre la mar, serien viles construïdes per la mateixa família. 
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ELS RODAGES DE PELÍCULES EN DÉNIA 

 

 
Escena de rodage de la película “Cervantes” de 1966 rodada en Dénia 

 

El fet de que fora la terra de Dénia la primera que va chafar l'immortal Manco de Lepanto, 

despuix del seu captiveri en Alger, perpetuat ya en el bust erigit en el seu honor en Dénia, 

contribuí sense dubte a que part del rodage de Cervantes es fera en la nostra ciutat. 

 



La fàbrica del gèl de Dénia 

 

La fàbrica del gèl del carrer del Pont, la fundà 

Pedro Juan Devesa Sala cap a finals dels anys 20 

del passat sigle. En l'any 1929 figura ya inscrita 

en la Matrícula Industrial de Dénia una fàbrica de 

gèl en el carrer nomenat en aquells temps Luis de 

Armiñán, 17, hui carrer del Pont, 11. 

 

Pedro Juan Devesa, va ser a nivell local un actiu 

dirigent republicà integrat en el Partit Republicà 

Radical Socialiste, organisat en Dénia per Joan 

Chabàs; en l'any 1936 presidí Esquerra 

Republicana i va ser regidor del consistori denier. 

 

Segons Juan Felipe Sala, Pedro Juan Devesa 

treballava com a corredor de peix en la llonja de 

Dénia i entorn als anys vint va ser agraciat en un 

gran premi de loteria. Al vore's en diners va 

decidir montar la fàbrica del gèl, ya que per la 

seua dedicació al món de la mar coneixia be les 

necessitats d’est element que tenien les 

embarcacions peixqueres per a conservar els seus 

productes frescs. 

 

En aquells temps, finals dels anys 20, no figura en 

els registres l'existència d'una atra fàbrica de gèl 

en Dénia, encara que si que n’està documentada una anterior, propietat de Guillermo Juliá 

que funcionava per l'any 1918 la qual també figura en la Guia Comercial que señala estava 

situada en la partida Almendral. 

 

L'edifici de la fàbrica, conserva actualment la frontera casi igual que en el seu orige, consta 

d'una planta baixa, un pis alt i un quarto; la zona superior, destinada a vivienda, ocupa uns 

200 m². i en la planta baixa, lo que era la fàbrica de gèl en totes les seues dependències per a 

la seua fabricació i venda, té una superfície de 1071 m². 

 

La frontera principal dona al carrer del Pont i en la part de d'arrere té un pati que abans 

aplegava fins al carrer Senieta, espai actualment ocupat per una atra fàbrica. L'empresa va 

continuar l'activitat fins als anys huitanta, quan varen tancar el negoci del gèl i varen vendre 

l'edifici. 

 

Acabava aixina una producció que beneficiava tant al món peixquer com a la població en els 

anys anteriors a l'invenció de les actuals neveres elèctriques; grans i menuts en gavetes i sacs 

acodien a la fàbrica per a comprar un tros de barra de gèl, necessari per a refrescar aquelles 

antigues geladores en l'interior metàlic i aixina poder conservar els aliments durant els mesos 

d'estiu. 
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L'ensenyança en Dénia en els anys 30 
 

  

L'ensenyança i els problemes respecte a la 

construcció d'edificis escolars varen ser durant 

la República, l'assunt pendent més greu que a 

nivell cultural s'arrastrava. La falta d'escoles 

motivà que en l'any 1930 l'analfabetisme en 

Dénia fora molt alt. 

 

Si considerem analfabets a tots els majors de 

dèu anys que no sabien llegir ni escriure, el tant 

per cent de la població analfabeta era del 44’38 

%, quan a nivell estatal era del 26 %. També 

resulta elevada la cantitat d'analfabets, si ho 

comparem en uns atres pobles de la comarca. 

Dins d'este grup, les dònes superaven als 

hòmens, aixina en Dénia teníem un 40’85 % 

d'hòmens i un 59’14 % de dònes analfabetes.  

 

La sifra aumenta entre les dònes de 30 a 50 

anys, sent este grup el més numerós. 

L'explicació està, en la mà d'obra femenina poc 

qualificada que acodien des de diferents llocs de 

la comarca a Dénia i es colocaven com a criades 

o en els almagasens de pansa o en els de 

joguets. Quan apleguen els dirigents republicans 

al consistori, en l'any 1931, es varen trobar en 

una població escolar de 2263 chiquets, dels quals solament 540 rebien l’ensenyança en sèt 

escoles unitàries i dos mixtes.  

 

La situació s'intenta modificar en prendre possessió el primer alcalde republicà, José Calafat, 

i en l’ajuda de l'inspecció va conseguir la creació de dos grups d'escoles graduades de quatre 

seccions cada una i el desdoblament de la de Jesús Pobre en dos unitàries, una per a chiquets 

i una atra per a chiquetes. De tots els grups de chiquets solament s'havien matriculat 790, o 

siga el 29 % de la població escolar.  

 

Esta matrícula tan baixa sobre el total de la població escolar, estava motivada per diferents 

factors; per un costat, els chiquets entre tres i sis anys, al no haver escoles de pàrvuls, era 

llògic que no es pogueren matricular i, per un atre costat, estaven les deficiències en quant a 

edificis escolars, en carències de tot tipo: higièniques, pedagògiques, etc., aplegant inclús al 

tancament de moltes escoles per les males condicions que soportaven. Dels 18 graus escolars 

que hi havia, cap pertanyia a l'Estat i solament una pertanyia al municipi.  El restant estaven 

instalades en cases particulars i l'ajuntament pagava un lloguer de 71’87 pessetes anuals. Per 

lo tant, la reivindicació constant d'eixe any va ser que l'Estat construïra un edifici escolar en 

bones condicions. 

 



Pero la situació de l'ensenyança millorava si es té en conte les escoles dels Germans Maristes 

i les Germanes Carmelites. Per lo tant, a pesar de les instruccions rebudes des de l'inspecció 

educativa que día: “que se substituïra l'ensenyança religiosa per la llaica”, no es va poder fer 

fins a l'any 1936 per les deficiències dels pocs locals disponibles. 

 

Per això durant tota la República un 65 % dels chiquets escolarisats rebien educació llaica i 

un 34 % religiosa. En els anys 30 es considerava obligatòria l'assistència dels chiquets a 

classe, i els mestres passaven mensualment la llista de les  faltes no justificades a 

l'ajuntament;  davant la falta d'assistència de molts chiquets es feu un bando el 7 de febrer de 

1933, que dia: “L'alcalde, en la finalitat de que la cultura ciutadana poguera tindre el grau 

suficient de capacitat i desenrollament, tots els chiquets compresos en edat escolar, hòmens 

del futur, l'educació dels quals tots estem obligats a velar, deuen assistir quotidianament a 

l'escola, en lo que s'evitarà al mateix temps, que durant les hores de classe no puguen 

vaguejar pels carrers, advertint als pares de família que seran impostes multes als infractors”. 

Pero va ser un problema que va tardar en resoldre's. 
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ELS RODAGES DE PELÍCULES EN DÉNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escena de rodage de la película El Capitán Jones de 1958 rodada en Dénia 

 

Aspecte de la modificació a que va ser somesa la placeta de Sant Antoni en el rodage 

de la película El Capitán Jones 

 



Repoblament Forestal 

 
És totalment frustrant el vore i 

observar com l'inoperància en 

un tema tan important com és el 

repoblament forestal nos està 

duent al caos i la sequia i, en 

conseqüència, a la falta d'un 

element per al consum humà tan 

primordial com és l'aigua. En 

vàries comunitats s'està portant 

a terme un programa de 

racionament dràstic, i és que 

l'aigua és un be preciós 

indispensable per a tota activitat 

humana. Sense ella no hi ha 

vida possible i és el nostre deure 

el cuidar-la i si és possible 

aumentar-la. 

 

Des de fa dos décades estic parlant d'este tema prevenint, en vàries ocasions, de lo que nos 

podia ocórrer si no es prenien les mides adequades al respecte, a la fi de paliar i intentar 

resoldre este gran problema. 

  

No vullc ser endeví, pero si no es consciència a la població i als nostres polítics de que hi ha 

que prendre mides urgents per a accelerar un procés de repoblament forestal en la Comunitat 

Valenciana, possiblement en la pròxima década es puguen vore convertides en lo més 

semblat a un desert cosa que hui en algunes zones de la Comunitat ya està prenent forma. 

 

És per això per lo que es necessita urgentment el repoblar tots i cada u dels monts de la zona 

per a evitar els problemes de contaminació atmosfèrica, sequies, i inundacions com la que va 

ocórrer en 1982, que va costar moltes vides i patrimonis als valencians, hui 31 anys despuix, 

es poden observar menuts proyectes de repoblaments i grans proyectes de transvasaments i 

de plantes dessalinisadores, que potser no haurien fet falta si haguérem estabilisat 

l'ecosistema en una massa vegetal en tots els monts de la Comunitat, aixina al mateix temps 

es crearien nous llocs de treball, com a observadors, vigilants de monts, vivers forestals, 

indústria de la fusta, equips antiincendis i un llarc etc.  

 

Al mateix temps recuperaríem els brolladors i es restaurarien els aqüífers. 

 

A mi m'agradaria apelar al bon sentit comú dels nostres administradors públics, per a que es 

conscienciaren de la gravetat del problema i prengueren les mides oportunes per a resoldre 

est assunt, que és potser més important de lo que ells puguen creure. Només en les nostres 

mans està el deixar un món millor per als nostres fills i solament de nosatres depén deixar un 

món molt més feliç. 

 

 



Hui s'estan sentint les veus i la clamor de les gents, suplicant noves fonts d'aigua neta i inclús 

potable, ya que l'aigua dolça és un be llimitat, i podríem acabar en ell abans de trobar els 

mijos per a aprofitar els depòsits d'aigua que hi ha congelada en els pols. 

 

Tenim davant nosatres un tema de palpable actualitat i d'una candent realitat, el qual sembla 

no importar-nos massa, i sobre el qual tots absolutament tots deuríem reflexionar i intentar 

que l'opinió pública es desperte de la seua letàrgia sense perdre el sentit de la justa mida, 

lluitant per allò que nos pertany com són els boscs dels nostres monts. Devem repoblar els 

nostres monts, i desenrollar la riquea natural que els mateixos nos deparen, salvant aixina els 

recursos naturals, perque solament aixina es podrà dispondre d'aigua dolça en cantitat, 

disponent d'un pulmó natural que estem necessitant cada dia en més urgència. 

 

Perque sense vegetació no tenim aigua i sense aigua tampoc hi ha vegetació, açò nos obliga a 

mantindre la cobertura vegetal, preferentment la forestal, reconstruint-la cada volta que 

desaparega si s'estudia en el deteniment i el respecte que es mereixen els nostres veïns i els 

nostres monts, perque el conservar els boscs és una obligació de cada ciutadà que es pree de 

ser-ho. 

 

No tracte de donar un bonico discurs des d'estes llínees sobre el punt de vista estètic, sino 

més be donar la visió amarga i desesperada de lo que nos depara el futur si no reaccionem a 

temps, la realitat és que l'administració, tampoc pareix donar-se conte de que este problema 

cada dia més greu i de difícil solució. 

 

Els recursos de l'aigua dolça no són inagotables, és per lo que és primordial preservar-los, 

controlar-los i créixer-los, ya que no hi ha prou aigua per a tots nosatres com a conseqüència 

de l'explosió demogràfica i el ràpit creiximent de l'agricultura i de l'indústria moderna, les 

reserves d'aigua estan sent objecte d'una demanda creixent, que no es conseguirà satisfer, ni 

s'elevarà el nivell general de vida, si tots nosatres no deprenem a considerar-la com un 

preciós tesor que cal cuidar i utilisar racionalment. Pero be la segona part d'esta realitat no 

deixa de ser més amarga que la primera, la nostra comunitat, sempre ha gojat del privilegi de 

tindre un clima benigne i un sol fèrtil, és sense dubte la regió més rica en recursos naturals 

que ha tingut Espanya, pero en els incendis forestals que han estat sofrint és una verdadera 

llàstima que es convertixquen en un erm de sol dur i calcinat com en un verdader desert. 

 

El problema és que totes les activitats de repoblament no siguen defeses i promogudes des de 

les posicions de l'administració ¿O és que no tenim dret a resoldre este important problema? 

¿Acàs el problema del repoblament forestal no és tan fonamental que no mereixca la nostra 

atenció? ¿És que no tenim uns ideals que defendre? Repoblant els nostres monts i recuperar 

aquella riquea que sempre ha fascinat al món. 

 

Senyors, si hem de permanéixer impassibles i immòvils, és millor que pensem que els deserts 

nos invadiran, i que no hem actuat en conseqüència com a persones de be. 

 

I tot açò, en la confiança d'haver despertat el sentit de la recuperació en aquells que realment 

amen a la seua terra i pensen que és la millor del món. 

 

Jaime Orts Mascarell 

 



Els nostres personages valencians 

 

FRANCESC DE VINATEA 

 

¿Morella, 1273? – Valencia ciutat 1333 

 

Francesc de Vinatea naixque, en la vila de 

Morella, fill de Pere i Elisenda, familia noble de 

la capital d’Els Ports. El seu llinage es vinculava 

ad alguns bales, antepassats seus, i a Pere de 

Vinatea, cavaller que lluità junt a Jaume I en el 

proces de conquista de les terres valencianes. 

Rebe una formacio propia del seu llinage i 

adequada a la seua primogenitura. Format en 

l’art de la cavalleria, tambe estudià lleis en la 

capital del Regne. Acabat el seu periodo de 

formacio regressà a Morella a on seguiria en 

l’ofici familiar lligat principalment al comerç de 

la llana i l’artesania. 

Morella fon un centre comercial important, vila 

real que contà en representacio en les Corts 

(Braç Real), sent la primera ciutat en orde 

d’importancia despuix de Valencia, i seguida de 

Xativa, Sagunt i Alzira. 

Quan tenía uns vint anys, entre 1293-1295, es 

casà en Na Carbona, jove de la noblea 

morellana, provablement filla de Ramon de Calvera II, senyor del castell de Todolella; per 

esta rao, mes tart, en 1313 Vinatea se convertiria en senyor d’este lloc, encara que algun 

atre historiador apunta a unes atres causes. 

Les seues qualitats i la seua posicio social i economica propiciaren que fora elegit Jurat de 

la vila. Pero una circumstancia, atenent a investigacions fetes sobre el personage, marcà 

part de la seua vida. A causa dels negocis familiars en certa freqüencia havia d’absentar-se 

llargues temporades de la seua llar; en una d’estes ocasions, en tornar a casa, sorprengue a 

la seua dona en flagrant adulteri i, ofuscat per la situacio, els donà mort ad ella i a l’amant. 

Fugi a la ciutat de Valencia i es presentà a la justicia. La benignitat del rei Jaume II, en 

jujar-se esta qüestio d’honor, l’eximi de les penes llegals, lo que li permete retornar a 

Morella, a on vengue gran part de les propietats que posseia en esta ciutat i en Sant Mateu, 

transferint el senyoriu de la Todolella a sa filla Francisqueta. Acabats estos tramits s’aveïnà 

definitivament en el Cap i Casal, a on fon molt ben acollit socialment i pronte es feu 

mereixedor de la confiança dels seus veïns i de la propia Corona. De nou va contraure 

matrimoni, en este cas en Jaumeta Castellà, o Castellona, filla de cavaller. Adquiri el 

senyoriu de Benimaclet, del qual fon senyor junt en la seua muller i els dos fills del primer 

enllaç, Pere i Nicolau. Els fills que tingue en Na Jaumeta eren menors d’edat quan ell mori. 

En 1328 era ya Justicia de lo Criminal i de lo Civil. En 1333 fon elegit Jurat, junt a 

Ramon de Lebia, Giner Rabasa (Jurat en Cap), Berenguer Suau, Ramon Castellà i Pere 

Claramunt, i un any abans havia segut elegit Conseller de la parroquia de Sant Nicolau, 

demarcacio en la que vivia. 



Sent Jurat, en 1333 es produi el fet que motivà que passara a ser un personage de 

rellevancia historica, un heroe civil, com l’han nomenat alguns intelectuals. Alfons II de 

Valencia, el Benigne, que fon requerit en dos ocasions pels valencians donada la seua 

tardança en vindre a Valencia a jurar els Furs (ho faria en les Corts de 1329), hague de 

confirmar, a instancias d’estos, el privilegi del seu antecessor Jaume II, donat el 14 de 

decembre de 1319, sobre l’unitat perpetua del territori valencià. 

A pesar d’aço feu concessions de viles principals del Regne i terres, a instancies de la que 

fon la seua segona muller, Elionor de Castella, al fill naixcut d’este matrimoni, l’Infant 

Ferran, en desfavor de l’hereu llegitim, l’Infant Pere. Este contrafur, que desmembrava el 

Regne de Valencia, fon la causa que sublevà els anims dels valencians que li eixigirien 

respecte a la llei. 

La Cronica de Pere el Cerimonios relata el conegut “Fet de Vinatea”. Els Jurats  

prengueren la determinacio de denunciar davant del rei el contrafur i exigir la seua 

revocacio, a mes de que la ciutat s’armara en prevencio, per si la resposta no era favorable. 

Una senyal indicaria si havien segut desatesos en l’audiencia real i, llavors, es produiria 

l’intervencio armada donant mort a tots els qui es trobaren en el Palau Real, a excepcio 

dels reis i l’Infant Ferran. 

Vinatea, Jurat i natural d’una de les viles afectades per les donacions, s’oferi voluntari per 

a presentar la reclamacio al rei, sabedor que podia no eixir viu d’aquella audiencia. 

El rei, davant les valentes i justes paraules de Vinatea, va atendre la demanda, revocà les 

concessions i inclus reprimi la superbia de sa muller, la reina, en les següents paraules: 

“Reina, reina, el nostre poble es franc, e no es aixi subjugat com es lo poble de Castella, 

car ells tenen a nos com a senyor, e nos a ells com a bons vassalls e companyons”. 

Vinatea havia testat abans de prendre la decisio de convertir-se en portaveu davant el 

Benigne, disponent el reconeiximent de fills illegitims i repartint el seu llegat. Per causes 

que no es coneixen en certea, al poc de la seua accio, mori, provablement assessinat, el 2 

d’agost de 1333. Havia dispost que les seues despulles reposaren en el convent de Sant 

Francesc de Morella. 

 

Recreacio del Fet de Vinatea. “Francesc de Vinatea 

davant el rei Alfons II de Valencia, El Benigne, i de 

sa muller Elionor de Castella” 

(Pintura mural de Ramon Stolz Viciano 

-1958-.  Sala dels Furs de l’Ajuntament 

de Valencia). 

 

 

 

 

 

Juli Moreno i Moreno, mestre i llicenciat en Història 

8 d’octubre de 2014 

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” 



RACÓ PILOTA VALENCIANA 

 

GALOCHA FRONT A LLARGUES (o Llargues i Ralles) 

 
En el més valencià dels 

deports, sempre ha hagut una 

passió viva pels reptes o 

desafius, lo mateix entre 

professionals que en partides 

d’aficionats... en eixa melsa 

o chamarrusqueria tan 

nostra, hi havia qui volia 

jugar-se a la sogra pero no 

trabava qui li acceptara 

l’oferta. Bo, acaba de jugar-se, en molt bon nivell de joc i en el “carrer” de Massalfassar, 

l’anada d’un atractiu repte entre una selecció de jugadors de Galocha com ara Javi “Moro” de 

Massalfassar, Jesús de Quart de les Valls, Àlex de Faura, Javi de Montserrat i Toni de 

Beniparrell contra una selecció de jugadors de Llargues (Ralles) com Santi de Relleu, Toni 

de Sella, Gerardo de Parcent, Andreu de Murla i Isaac de Tibi; bon ambient i partides 

preliminars de chiquets i dònes més el mereixcut homenage als héroes dels 80 Federico, El 

Seco i El Nano. El resultat de 70x45 per als de Galocha ho deixa tot obert per a la tornada en 

Benimagrell el 25 de Juny... 

Ya informàrem dels molts campeonats en joc i s’acaba d’afegir la 4ª edició del Torneig 

Mancomunitats, quatre trios professionals que representen a La Ribera Alta, La Safor, La 

Vall d’Albaida i La Costera-Canal, més quatre parelles jóvens que són un cant al futur. 

Seguix en èxit l’Escola de Banques que dirigix el gran Martínes d’El Campello. 

En l’aspecte internacional, acabem de tindre notícia del nou impuls al Programa de Pilota 

Arreu del Món que es presentarà el pròxim 12 de maig en el Museu de Galocha de Godelleta; 

allí va nàixer l’actual president de la CIJB Albert Soldado qui sap moure’s com a enamorat 

de la Pilota i ha conseguit que els ajuntaments del seu poble, més Simat de la Valldigna i 

Genovés junt al fidel patrocinador Caixa Popular li facen costat al proyecte en el qual 

colaboren la Diputació i la nostra Generalitat. 

S’estan construint senzilles instalacions de One Wall o frontó de paret única en una escola 

d’Uganda baix el patrocini del mecenes José Luís López i la seua Fundació Adelante África; 

ara també en San Roque (Equador) i enjorn en Colòmbia, departaments de Nariño i de 

Pereira; en l’Argentina i per mig del prestigiós Club de Regatas de Mendoza, en el municipi 

de Guayamen. 

 

Pilota a mà que, com la música, unix cultures milenàries del món sancer, en eixe preciós 

apunt de germanor al que A. Soldado batejà com “Unir en la diversidad”. 

 

P.D. Les camisetes solen mostrar paraules “estranyes” que no diuen ni els jugadors ni cap 

d’aficionat, pero a poc a poc.  

 

Aureli López, professor de llengua valenciana, escritor i expresident de l’Associació 

d’Escritors en Llengua Valenciana 

 



Enfrontar-nos per a debilitar-nos 

 
EDITORIAL 

El passat mes de novembre se constituia en Toledo la “Red de Pueblos y Ciudades 

Alfonsies”, que agrupa a 41 municipis de diferents comunitats autonomes en l’intencio de 

celebrar, de manera conjunta, el 800 aniversari del naiximent de Alfons X El Sabi. Esta ret 

ha donat pas a la constitucio de la “Comisión de Pueblos y Ciudades para promover la vida y 

reinado de Alfonso X El Sabio”, de la qual formen part Oriola i Alacant. 

El rei Sabi fon gendre de Jaume I, este li cedi la conquista de les terres al sur de la taifa de 

Dénia, i Alacant i Oriola passaren aixina a mans del rei i corona de Castella, el qual els 

concedi privilegis i llegislacio acorts en els temps, com tambe faria en Elig. Jaume II el 

Just, fill de Pere I el Gran i net de Jaume I, sera qui incorporarà les terres del sur al Regne 

de Valencia, dellimitant-se definitivament les fronteres en el Regne de Murcia pels tractats 

de Torrellas (1304) i Elig (1305), estenent la jurisdiccio del Furs de Valencia i respectant 

els privilegis otorgats per Alfons X. 

Que les institucions -en este cas municipals- i organismes es dediquen a promocionar alguna 

figura o fet -siguen historics o no- es encomiable sempre que ho mereixquen. Recordar a 

Alfons X El Sabi, un rei castella del qual el seu sobrenom ya ho diu tot, es ben lloable. 

Si que resulta del tot rebujable quan una iniciativa com esta se prete instrumentalisar des 

de la politica. Aixina ocorre per part dels representants dels partits de dreta del consistori 

alacanti, i d’una manera especial per part de VOX, que, dels 48 anys de “domini” castella, 

vol fer tot un alegat per a declarar-se castellans de pro, volent convertir aquell breu periodo 

historic del sigle XIII en un fet mes essencial per a la configuracio de la personalitat 

alacantina que els set sigles de pertanyença al Regne de Valencia.  



Deliri vergonyos que mantenen els qui s’afermen en posicionaments antivalencians buscant 

la confrontacio en el restant del conjunt que integra Valencia. Pero aço no es nou, nomes 

hem de vore l’actitut que han mantingut sempre entorn a la llengua. 

La Llei d’Us i Ensenyament (Ensenyança) del Valencià va a complir en breu 40 anys; 

quatre decades no han segut prou per a que qui viu, treballa o governa en la nacionalitat 

valenciana l’use en naturalitat. Es cert que està la dificultat afegida de que l’idioma fet oficial 

no es mes que un dialecte artificial del catala. No obstant, hi ha uns atres camins 

d’aprenentage mes dignes i ancorats en l’idioma propi -ahí estan els cursos de Lo Rat Penat 

i del INEV, inclus en versions online per a donar mes facilitats-. Aixo sí, formar-se en 

autentica lengua valenciana no puntua per a oposicions; pero esta circumstancia no hauria de 

ser un fre per a qui diu defendre la llengua valenciana, i mes per a qui ho fa des de posicions 

d’autoritat. 

En canvi tenim que els mateixos que diuen recolzar l’autentica llengua valenciana front al 

proces catalanisador -cosa que fan habitualment en castella- son els qui volen declarar 

Alacant zona castellaparlant (com ya denunciavem en el Rogle 172, de giner de 2021). 

No senyors de la dreta procastellanista, l’integritat territorial valenciana no està en joc. El 

rebuig al signe identitari mes important dels valencians no pot ser motiu per a rememorar 

l’importancia d’un rei, i l’homenage ad este no pot convertir-se en un instrument que genere 

enfrontaments. Mes be una cosa i l’atra han de ser motiu d’orgull, puix si la personalitat 

d’Alacant ho es en funcio d’aquells anys de pertanyença a la corona castellana, ho es 

moltissim mes pel fet de ser una ciutat valencia-parlant, a pesar dels interessos i actituts que 

van fent minvar eixe predomini en l’aquiescencia de politics, agents socials i dels coents de 

sempre. 

Com no podia ser d’una atra manera el procatalanisme valencià tambe ha entrat en la 

polemica: els servidors de la Catalunya “Gran” no han dubtat en argumentar que aquelles 

terres foren repoblades per “catalans” i “algún que atre aragonés” en temps de Jaume II. Esta 

mentira de laboratori institucionalisada en ambits academics fa tant de mal com les forces 

uniformisadores i extremistes procastellanes. 

I es que la divisio per a debilitar a l’oponent sempre ha segut una estrategia guanyadora. Fa 

enguany dos sigles de la primera divisio provincial d’Espanya, un mal que no ha deixat de 

corcar l’autoestima dels valencians. El catalanisme aprofità esta debilitat per a incrementar-

la. El recel practicament inevitable que en tots els països i regions del mon senten els 

habitants de poblacions periferiques cap a les capitals, sempre sospitoses de rebre un tracte 

preferencial, l’han utilisat sense cap escrupul per a enfrontar a tots en el Cap i Casal. Un 

dels seus ‘mantres’ favorits contra les Normes d’El Puig es acusar-les de ser un intent 

d’impondre el apichat a tots els valencians; afirmacio tan falsa com reveladora de la mala fe 

dels qui la gasten. Els agravis, certs o, com en este cas, inventats, son magnificats fins a 

l’extrem de generar sentiments de rebuig absolut, no nomes a una situacio que pot ser injusta, 

sino al sentiment mateix d’identitat i pertinença. Ara, el pancastellanisme aprofita eixa llavor 

sembrada pel catalanisme per a incrementar el rebuig, en una retroalimentacio en la que els 

que eixim perdent sempre som els valencians.    

 



 

Magnifica jornada de dissabte en Dénia 
 

L’associacio Cultural Roc Chabàs-La Marina 

s’ha encarregat de l’organisacio del Tots els 

dies 9 d’este mes. L’homenage al pare Pere 

Esteve Puig, predicador franciscà en una 

especial dedicacio i entrega als pobres i 

desfavorits, ha començat en les faldes del 

Mongó, en la caseta que ell mateix construi i a 

on se retirava a meditar. El el tambe francisca 

pare Enrique Oltra nos ha fet una molt 

documentada i amena explicacio, farcida de 

senyes i anecdotes, del recorregut del calvari i 

l’ermita que envolten la caseta. Un lluminos 

sol i el vert païsage del lloc han fet molt plaentera l’estada.  

 

L'associacio amfitriona ha repartit uns fullets en la biografia de l’homenajat −popularment 

nomenat Pare Pere−, de qui hem conegut en major detall la seua vida, pero sobre tot les seues 

actuacions que, des de fa decades, son motiu de que s’haja obert un proces de beatificacio. 

 

Baixats al nucleu urba de Dénia, hem assistit a 

la presentacio de tres llibres: Joan Sancho, 

president de Convencio Valencianista, ha 

parlat de XL Aniversari de les Normes d’El 

Puig, una obra coral en escrits de diversos 

autors; Juli Moreno ha resenyat L’Himne 

Valencià. Un himne per a un poble, del qual es 

autor, i Xavier Gimeno ha explicat el contingut 

del seu llibre, Mosaic castellonenc, Estampes i 

històries de Castelló. El video de la 

presentacio, i les interessants preguntes i 

respostes posteriors, se pot vore en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs5wrDNiubI 

 

El mati ha culminat en un dinar de germanor en el que s’ha menjat i begut molt be, pero no 

tant com s’ha charrat. Satisfets per un dia tan complet, nos hem despedit fins al proxim Tots 

els dies 9. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs5wrDNiubI&fbclid=IwAR1txKMGXrAhMpAooQoSydm8QgeAg4GTWWGq_I6BQgmRILDk67Dq9B_maeM


 

Rogle Constanti Llombart 
 

Extraordinaria jornada cultural en Dénia 

Membres del Rogle Constanti Llombart participaren en la jornada “Tots els dies 9” que 

Convencio Valencianista celebrà en Dénia el passat dissabte 14 de maig. 

En esta edicio fon l’associacio Roc Chabàs-La 

Marina l’encarregada de l’organisacio. El 

personage elegit fon el Pare Pere, predicador 

franciscà, naixcut en Denia a finals del s.XVI, en 

una especial dedicacio i entrega als pobres i 

desfavorits. El lloc elegit, les faldes del Mongó, 

junt a la caseta que ell mateix construi i a on se 

retirava a meditar. El tambe francisca, pare 

Enrique Oltra, feu una molt documentada i amena explicacio sobre el pare Pere; en la seua 

disertacio, farcida de senyes i anecdotes, nos parlà del calvari i l’ermita que envolten la 

caseta. Un lluminos sol i el vert païsage del lloc feren molt plaentera l’estada.  

L'associacio amfitriona reparti uns fullets en la biografia de l’homenajat, de qui ademes de 

coneixer detalls sobre la seua vida, se destacaven les seues actuacions que, des de fa decades, 

son motiu de que s’haja obert un proces de beatificacio. 

L’activitat cultural se completà en la presentacio de 

tres llibres: Joan Sancho, president de Convencio 

Valencianista, parlà de XL Aniversari de les Normes 

d’El Puig, una obra coral en escrits de diversos autors; 

Juli Moreno resenyà la seua obra L’Himne Valencià. 

Un himne per a un poble, i Xavier Gimeno explicà el 

contingut del seu llibre, Mosaic castellonenc, 

Estampes i històries de Castelló. El video de la 

presentacio, i les interessants preguntes i respostes 

posteriors, se pot vore en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs5wrDNiubI 

Un dinar de germanor posà fi a una jornada de convivencia i enrequiment cultural, 

emplaçant-nos els presents per a un proxim Tots els dies 9. 

Ben cordialment. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs5wrDNiubI


 
 

Tots els dies 9: Pare Pere Esteve Puig 

El dissabte 14 del mes corrent participarem, 

convocats per Convencio Valencianista i el Rogle 

C. Llombart, en l’Homenage a l’admirat PARE 

PERE: PERE ESTEVE PUIG. Un eminent 

personage de la vida religiosa i caritativa de 

l’iglesia Católica. No solament en Dénia, a on va 

naixer en 1582, sino per tota nostra península, 

Terra Santa, i en algun atre lloc. 

Degut a l´admiracio que li profesava el virrei de Valéncia, Ferrando de Borja, va fer-lo saber 

en la Cort de Felip IV, qui quedà tan admirat que el convocava ab freqüencia a la seua 

presencia, manant-li no eixir de Madrit sense haver-li-ho autoriçat el mateix monarca. Va 

morir en Valéncia ciutat i regne, en 1658. 

Al tornar a Dénia, va construir una alberguer-santruari per a una image de JESÚS PORBRE 

que venerava, tambe l’aprofitava per a poder retirar-se a meditar quan estaba prop de Dénia. 

Va construir-la en les seus mans, en el en el caseriu de Benissa en el Mongó, tan espartana 

que ni els propis espartans serien capaços d’habitar. 

Quan vaig posar en cap en l’interior de dita caseta, no vaig poder deixar de pensar quina talla 

espiritual deuria de tindre, per a que, a mes dels seus milacres, poguera, no ya habitar, sino 

tan sols, pasar alguna nit allí dins. 

La custodia i enaltiment d’eixe santuari-capélla, corre a carrec del Pare En ENRIQUE 

OLTRA PERALES. El seu interior, está “farcit” de taullets de cerámica valenciana, en la que 

veem oferiments i exaltacions al P. PERE, a mes en lo restant del “santuari” no de part 

d’autoritats de diferents ambits, sino digam d’un sol ambit, el de la gent del poble pla, fetes 

en l’emocio de qui s’ha sentit reconfortat-recompensat per la intermediacio d’este home 

cristià, que desigem siga enaltit als altars, puix ya s’ha iniciat el proces eclesiastic 

corresponent. 

El proces de canonisacio està impulsat per eixe mentat retor, el P. ENRIQUE, vertader 

entusiasta de la exaltacio de l’obra del P. PERE. Ad ell, a mes, li deben poder admirar este 

bell lloc. 

Recomaanem a tots els valencians àvits de coneixer un minim la grandea dels seus fills i de 

nostra historia, que no demoren en visitar este singular lloc. 

VICENT CORBALÁN 

http://www.conscienciavalenciana.org/


 

L’Associacio Cultural Roc Chabàs i Convencio Valenciannista 

organisen una intensa jornada cultural en Denia 

En un acte que s’ha encarregat de 

l’organisació de Tots els dies 9 en 

fer un homenage al Pare Esteve Puig 

(Pare Pere) per l’Associació 

Cultural Roc Chabàs, el dissabte 14 

de maig que tingué lloc a les faldes 

del Mongó al costat de la caseta que 

el mateix Pare Pere construir i a on 

ell es retirava a meditar sempre que 

tornava a Dénia. 

El Pare Enrique Oltra també 

franciscà mos informa de tot lo 

corregut del Pare Pere en els anys de 

vida en el Mongó. Donant tota 

classe d’explicasions molt be 

documenta en el que mos explica a tots els presents el motiu de com a obert un procés de 

beatificació del Pare Pere. 

Presentacio de varies publicacions 

En acabar este acte d’homenage del Pare Pere en el Mongó, varen assistir a la presentació de 

tres llibres: 

 Joan Sancho, president de Convencio Valencianista, ha parlat de XL Aniversari de les 

Normes d’El Puig, una obra coral en escrits de diversos autors. 

 Juli Moreno ha resenyat L’Himne Valencià. Un himne per a un poble, del qual es 

autor. 

 Xavier Gimeno ha explicat el contingut del seu llibre, Mosaic castellonenc, Estampes i 

històries de Castelló. 

El vídeo de la presentació, i les interessants preguntes i respostes posteriors, se pot vore en 

este enllaç https://www.youtube.com/watch?v=Bs5wrDNiubI 

L’acte acabà en la firma d’eixemplars per part dels autor dels llibres de Joan Sancho, Juli 

Moreno i Xavier Gimeno. En esta presentació l’Associació Cultural Roc Chabàs la Marina 

continua en les seues activitats de l’any 2022. 

Per Vicente Bellvis 

15 mayo, 2022 
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