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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.  

 

La fàbrica de joguets de Juan Ferchen 

 

El senyor Ferchen tenia establida sa casa en Dénia, i era molt conegut pels que es 

dedicaven al negoci de l'exportació de la pansa. No obstant, el nom de dit senyor serà 

recordat en Dénia, per ser un comerciant que va prestar servicis a la classe 

treballadora. 

Era ben sabut que, ha excepció de les cases exportadores i algunes serradores 

mecàniques, relacionades les unes en les atres, faltava en Dénia una indústria que 

poguera proporcionar treball als obrers durant tot l'any. Per esta raó el Sr. Ferchen, 

mereix un reconeixement, puix va establir en maig de 1904 una gran fàbrica per a la 

manufactura de joguets de metal de totes les classes, a on treballaven diàriament un 

centenar d'obrers, entre hòmens i  dònes. Pero, a part del benefici que per sí solament 

reportava a la ciutat, en l'implantació d'esta nova indústria, el Sr. Ferchen omplí també 

un atre buit, fabricant una classe intermija, des dels joguets ordinaris fins als 

caprichosos.  



El joguet intermig fet en esta fàbrica, solament es podia comparar en el joguet fi d'Alemanya, 

per la seua excelent i acabada construcció, i en l'ordinari, de fusta, pel seu llimitat preu que 

podia figurar dignament en totes les cases. 

El Sr. Ferchen disponia de espayosos almagasens situats entre l'estació del ferrocarril i el 

port, i no va ometre sacrificis per a colocar el seu establiment a l'altura que exigia esta 

important indústria, important d'Alemanya, (país a on es realisaven grans progressos més de 

60 màquines per a estar al cap del món industrial. Màquines de diversos tamanys, mogudes a 
mà unes i en electricitat unes atres, per mig de les quals obtenia caprichosos joguets de metal 

en acabats perfectes. Entre les mencionades màquines devem citar les d’estanyar planches, 

prensadores, estampadores i una variada colecció de mòles per a fondre metal (algunes 

d'elles encara desconegudes en Espanya). 

Per això la “Metalúrgica Hispano-Alemana” de Dénia va posar a la venda una varietat de 

joguets creats en un cuidadós treball pels obrers, joguets que, comparats en els que es 

fabricaven en Espanya, varen resultar d'una superior calitat. 

És impossible citar tots els joguets fabricats en dita empresa, des d'utensilis de cuina i 

servicis de taula per a chiquets, fins als més elegants com òrguens, coches, etc. 

El tambor irrompible mereix especial atenció puix va ser fet exclusivament pel Sr. Ferchen i 

pel qual solicità patent, ya que reportava molta ventaja als construïts en fusta i pegats. 

Estava fabricat en metal sòlit i tenia garantisada la seua duració, si ad açò afegia el seu baix 

preu, no és d'estranyar la general acceptació que el tambor Ferchen va tindre en tots els llocs. 

En els referits tallers també es fabricaven objectes d'us domèstic, tals com servicis de café, 

tamisos, vinagreres, regadores i uns atres per a diverses aplicacions, tots ells de material 

alemà superior. El coneiximent del Sr. Ferchen en este ram va fer que poguera competir 
ventajosament en tots els mercats nacionals i estrangers, per la seua calitat i preu, per lo que 

la fàbrica de Dénia no tindria precedent ni rival. 

Roc Chabàs Associació 

Juan Ferchen Thomson 

Industrial d'orige alemà, naixcut en Rendsburg (Schleswig-Holstein) el 12 

de novembre de 1872, estava casat en Emilia Burmester i aplegua a Dénia 

en 1897 per a dedicar-se al comerç de la pansa, pero pronte, despuix de 

l'arribada del seu germà Enrique en 1900, varen iniciar uns atres negocis, 
sent els pioners de l'indústria del joguet de Dénia, a partir de 1904, gràcies 

als seus tambors irrompibles, realisats en la seua “Metalúrgica Hispano-

Alemana”. Vivia en el carrer Sandunga nº 80. En 1911, en ocasió d'altercats 

obrers en la ciutat (enfrontaments entre les dos associacions obreres), estajà 
en un dels seus almagasens al destacament del Regiment d'Infanteria 

Tetuán, que es desplaçà a la ciutat per a evitar mals majors. 
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L'escola primària en la primera mitat del sigle XIX 

L'inici del sigle XIX en Dénia, arrastra una 
série de problemes relacionats en el món 

escolar des del sigle anterior. Els aspirants a 

docents eren pocs, per l'escàs salari assignat 

als mestres de primeres lletres.  

Un atre factor a tindre en conte era la 

competència de les escoles privades. Al 

mestre li pagava l'Ajuntament, qui vea 
completat el seu sòu gràcies a les “masades”, 

(diners que pagaven al mestre els alumnes en recursos). 

L'ensenyança de la gramàtica i retòrica, que representava a l'ensenyança secundària de 
l'época, basada en el llatí, prosòdia, versos, autors, etc., era necessària per a l'ingrés en 

l'Universitat i estava en mà dels sacerdots de la ciutat que, pel seu càrrec eclesiàstic, posseïen 

rendes pròpies ademés de les que els proporcionava l'ensenyança. Açò explica la major 

estabilitat en comparació als de les primeres lletres. A part hi havia una ensenyança per a les 

chiquetes, regulada per una Real Cèdula de 1783 de Carles III. 

L'Ajuntament havia solicitat ya en 1781 el nomenament d'una mestra per a les chiquetes, lloc 

que va ser ambicionat per vàries candidates, a pesar de tindre consignada la mitat 
d’assignació que el mestre dels chiquets. En 1787, despuix d'una reclamació de Margarita 

Suàrez (que eixercia com a mestra privada) substituïx a la que havia estat en el càrrec des de 

1784, Josefa Climent. 

El saber llegir i escriure no era mèrit per a ocupar la plaça, puix lo que havien d’ensenyar a 

les chiquetes era la doctrina cristiana i llabors de costura. L'Ajuntament, a instàncies del 

Síndic Procurador General de Dénia, Pedro Barbarú, va decidir convocar oposicions per a 

cobrir la plaça, que se celebrarien el 20 de febrer de 1809. Varen ser enviats edictes a les 
principals poblacions, pero no obstant la plaça de Dénia resultava poc desijable per l'escàs 

sòu en comparació al nivell de preus. El càrrec de mestre va estar vacant fins que José Peralta 

solicita la plaça de mestre de primeres lletres en giner de 1810. 

Les obligacions del mestre eren donar sis hores diàries, tres de matí i tres per la vesprada, 

tenint ademés que acompanyar als seus discípuls al Via Crucis els divendres de Quaresma i a 

que els explicaren la doctrina cristiana en l'iglésia per la vesprada. Cada primer dumenge de 
més havien de fer que es confessaren i combregaren, els que ho podien fer, fent que els seus 

discípuls foren chiquets de probitat i també tindre amor i veneració a Deu i a les coses 

sagrades, respecte als seus majors, etc., i, a part, l'obligació d'ensenyar-los a llegir, escriure i 

contar. 
 

Tenien els chiquets tots els dies classes, dissabtes inclosos. Solament eren festius els dies que 

hi havia obligació de sentir missa i les vacacions solament duraven un més, del 20 d'agost al 

20 de setembre. 
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La Ferreteria Salort 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ferreteria Salort, també coneguda com la ferreteria del “Roget” era allò que es dia una 

tenda de tota la vida. Allí han acodit durant décades els deniers per a adquirir eixa variada 
gama de productes que s'inclouen baix la denominació: ferreteria i drogueria, que van des 

d'un perol fins a un insecticida i a tota la varietat de cordells i de tornells.  

La casa Salort va tancar les seues portes en l'any 1999 i, a continuació, va ser ocupat este 
magnífic emplaçament comercial per la cadena de venda de roba Don Algodón, que 

modernisà les antigues instalacions. La ferreteria Salort va mantindre fins al seu tancament la 

mateixa fisonomia: portons de fusta tancaven els aparadors i les portes tenien el típic disseny 

antic de fusta en cristals. 

Els germans Salort Moncho varen obrir per 1919, en el cantó del carrer Cop i carrer la Mar 

una tenda d'ultramarins en la que, junt al formage, els embotits i l'abadejo sec, varen anar 

incorporant objectes de merceria i ferro. Per 1922 els dos germans òbrin un atre negoci: 
Salvador s'encarrega de la nova tenda d'ultramarins situada en la glorieta, antiga plaça del 

Mercat, i José continua al front d'esta tenda, dedicada ara solament a merceria i drogueria. 

 
Aixina, en 1924, en la ciutat de Dénia hi havia tres ferreteries: la de Lluís Devesa Llobell, 

oberta des de principi de sigle en el carrer Loreto, la de la viuda de Francesc Cardona en el 

carrer la Mar i la nova de José Salort Moncho. En el temps “El Roget” va anar ampliant els 

seus negocis; va ser concessionari en Dénia de la “Uralita” i tenia el depòsit en l'edifici que 
hi havia al costat de l'iglésia de l'Assunció, estant també relacionat en el suministrament de 

gasolina en la ciutat. En els anys el negoci va passar al seu fill José Antonio Salort Gómez, 

continuant al front del mateix fins al tancament d'este, per tant va permanéixer obert durant 

75 anys. 
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La Fonda Contrí de Dénia 

L'activitat econòmica en Dénia 
propiciava l'arribada de numerosos 

viajants de comerç que venien a 

comprar i negociar, primer en la 

pansa, les cebes, cacaus i armeles i 
despuix en els joguets. La majoria 

aplegaven a la ciutat en ferrocarril i en 

l'estació els esperaven els 
representants de les fondes i hotels, 

que cridaven: “Hotel Comercio, 

Fonda Contrí, Caseta Blanca, Fornos, 

Morera” i en carros de mans duyen els 
equipages als diferents hotels o 

fondes. 

La Fonda Contrí escomença a 
funcionar per la primera década de 

1900. En 1905 vivia allí Joan Batiste 

Contrí Castellà en la seua esposa 

Teresa Llobell i els seus fills, pero en 
1910 figurava ya el domicili dedicat a 

la fonda. L'activitat passà 

temporalment, pels anys 20 i principis 
dels 30, a Ramon Morera Puchol, que 

posteriorment obriria l'Hotel Morera, i 

continua despuix de nou en Joan 

Batiste Contrí en l'ajuda de la seua 
filla Vicenta fins a l'any 1950. Per 

familiars se sap que en la planta baixa estava el menjador per als hostes i una sala d'estar en 

piano que tocaven les filles del propietari. 

El menjador donava a un pati de llums prou ample, que estava ple de plantes i flors, al qual 

donava també la cuina de la fonda. El servici de menjars era complet i la cuina del tipo 

nomenat “económica”, era de ferro colat funcionava en llenya i s’encenia a les 6 del matí. 

També hi havia al costat de la cuina un enorme rebost en neveres de gèl per als productes 

frescs i peridors. 

En les dos plantes superiors estaven les habitacions, que donaven al carrer i al pati interior; 

sis en la primera planta i sèt dalt, a on hi havia una habitació que tenia un llit en una enorme 
mosquitera que protegia dels insectes de l'estiu sense necessitat del flit, també en cada planta 

hi havia un labavo en banyera i un terrat a on s’estenien les voluminoses bugades de la fonda. 

La casa donava per la part posterior al carrer Magallanes, zona a on vivia la família Contrí. 
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L'imprenta i papereria Esquerdo de Dénia 

 

 La papereria Esquerdo en les 

seues lletres dorades en la 

frontera va ser un punt clau per a 
molts deniers. L'interés en 

evocar este desaparegut negoci 

té dos alvertents, per un costat, 
fer memòria sobre la popular 

papereria a on pràcticament tota 

Dénia ha entrat alguna volta i a 

on es podia trobar una àmplia 
varietat de material escolar, 

llibres i regals; i, per l'atra, 

recordar l'activitat d'imprenta 
que ocupava la part posterior del 

local, la qual va donar una gran 

importància al negoci i va fer 

que a la vista dels seus treballs 
d'impressió recordem encara el 

nom d'Esquerdo. 

Els Esquerdo eren una família 
originària de la Vilajoyosa pero 

que s'havien assentat des de feya 

ya anys en Dénia. José Esquerdo 
Chofré, naixcut ya en Dénia, va 

obrir a principis del sigle XX un 

taller tipogràfic i papereria en el 

carrer Marqués de Campo nº 6 i despuix nº 10, lloc a on vivia, junt en la seua dona Josefa 
Cheli Marco i els seus fills Juan, Josefa, Nicolás i Teresa, i a on eixercia també la seua 

professió de Procurador dels Tribunals. 

L'imprenta Esquerdo, equipada des del principi en una prensa Rotoplana moguda a mà, va 
produir diferents materials impresos: publicació de periòdics com El Agrario, periòdic 

difusor de tots els interessos agrícoles des de l'any 1906 fins a 1927, La Razón, periòdic 

republicà progressiste de l'any 1931, propaganda comercials, llibres, com les Ordenanzas 

Municipales de 1905, sobre la collita de la pansa del Marqués Valero de Palma i una gran 

diversitat de reglaments de sindicats agrícoles, societats obreres i círculs recreatius. 

En morir José Esquerdo en l'any 1945, l'imprenta passa als seus fills i Teresa Esquerdo queda 

al front, en la gestió tècnica de José Gosent en la prensa i José Mengual com caixiste. La 
jubilació dels dos tècnics en 1980 va supondre el tancament de l'imprenta. Actualment el 

nom Esquerdo, encara figura entre els impressors valencians. 
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La lluita per la vida en temps del còlera en Dénia 

 

 

En 1880 va ocórrer alguna cosa en Dénia que mereix comentar-se, eix any l'epidèmia de 

còlera s'alvançà. Les anteriors normalment s'iniciaven cap a finals de juliol, inclús més tart, 
pero est any va escomençar en la primera quinzena de juliol, quan se celebraven en la ciutat 

les festes de la Santíssima Sanc, periodo en que aumentava la població pels visitants que 

acodien ad elles. 

La Junta Local de Sanitat no va ser aliena ad esta situació i es varen prendre mides per a 

intentar controlar-ho: pospondre les festes i al mateix temps, prohibir els espectàculs, 

sobretot en llocs tancats. 

Entre estes es trobaven el teatre “Peral”, que va ser clausurat, i el “Tívoli de verano” en el 

qual es varen obligar a obrir unes grans finestres en el sostre. També es varen tancar les 

escoles públiques i privades. La situació d'higiene es va vore reflectida en alguns acorts: 

sanejament dels carrers, la construcció d'un llavador públic, -encara que per la falta de temps 
es va haver de solicitar l'utilisació d'un privat- per a prohibir llavar en la séquia del Saladar i 

també la gestió per a l'aprovisionament d'aigües potables en el matador, ya que s'utilisava per 

a la mort dels animals l'aigua procedent d'esta séquia, insalubre i perjudicial per a la salut 

pública. També s’ha de dir que ya es coneixia la forma de transmissió de la malaltia, per 
això, les autoritats varen intentar per la seua banda que la gent utilisara l'aigua 

adequadament. 

És ilustrativa la cita següent del B.O.P.A. de primers de juliol, que día: “Teniendo en cuenta 
que los gérmenes morbosos y epidémicos se transmiten por medio de las aguas y 

considerando además que el pequeño foco epidémico de Lorcha, se encuentra a corta 

distancia del rio Serpis; prevengo a los señores alcaldes de todos aquellos pueblos que se 
surten de las aguas del expresado rio, hagan comprender a sus respectivos vecindarios, la 

necesidad de hervir y orear el agua antes de utilizarla para sus ordinarios de la vida”. 



Pero no sempre les mides varen tindre l'efecte desijat, per la poca colaboració de la població. 

S'instaura en l'edifici del far un hospital per a colèrics, dirigit pel Dr. Giner. També s'optà per 

l'instalació de barracons en la plaja, entre el Fortí i l'horta de Francesc Moreno, en la finalitat 

d'estajar a les famílies que vivien en condicions antihigiènics, pero algunes d'estes mides no 
sempre es podien fer sense dificultat, inclús s'autorisa la força per part de les autoritats si 

opongueren resistència a complir les indicacions marcades. 

Com a novetat, es constituïx una brigada sanitària per a socórrer a la població i verificar les 

visites domiciliàries, estava formada pel tinent d'alcalde, la Junta de Sanitat i alguns veïns. 

Es va crear una atra brigada per a l'assistència als malalts i la conducció dels cadàvers, que va 

estar dirigida pel mestre afincat en Dénia D. Enric Chaminade i es denomina la “Cruz Roja”. 

Este conjunt de mides necessitava recursos econòmics i com era habitual el consistori no 

tenia. 

 
La Junta de Sanitat considerava suficient quatre o cinc mil pessetes, pero a la corporació li va 

paréixer convenient demanar dèu mil.  

Es va crear una comissió de persones ilustres per a conseguir-ho, i, en tan sols 24 hores, 

havien juntat els diners. Els mecenes varen ser: Josep Antoni Morand, en cinc mil pessetes, 

Enric Soler i Francesc Riera, en dos mil cinccentes cada u. 

Pero deixant clar que estes cantitats no eren a fondo perdut, ya que s’havien de tornar en 

interessos, lo abans possible. 

No obstant, el Govern de l'Estat contribuí gratuïtament en dos mil cinccentes pessetes, per a 

ajudar a les despeses de l'epidèmia colèrica. Estos diners es destinaren al pagament del 

llavador públic, desinfectants i desplaçaments, tant dels meges com per a la conducció dels 
cadàvers. 

 

Tot anà acompanyat de grans dificultats: la renúncia del mege Giner, director de l'hospital de 
colèrics per malaltia, i l'absència del secretari de l'Ajuntament durant els mesos de 

l'epidèmia, sense permís de la corporació, també per motius de salut. 

L'institució de la Creu Roja també va tindre complicacions, pese a les contínues peticions per 

part de Chaminade, demanant el reconeiximent a la faena portada a terme pels seus hòmens.  

No obstant, la població els considerava més be sepulturers, i no associació benèfica per a 

auxiliar als pobres i malalts. 

La gent els negava l'entrada en les tendes i també l'aigua, no acceptaven els seus servicis i 

inclús els tiraven al carrer. El barri de les Roques va ser el lloc a on més defuncions es varen 

produir, junt al barri de Baix la Mar. 
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La serradora Doménech 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fotografía: J. Guillén/Archiu Municipal de Dénia 

L'edifici de l'antiga serradora Doménech era conegut en el nom de Màquina Nova. El cos 
central de la construcció es dedicava a serrar fusta i a la dreta estava l'oficina, des d'a on Joan 

Batiste Doménech -el principal- dirigia en mà de ferro els seus negocis i propietats.  

 

Joan Batiste Doménech va nàixer en Dénia en l'any 1862 i vixqué en l'antiga plaça del 
Mercat, hui la Glorieta, en la seua muller Josefa Bisquert Tomàs. En 1901 apareix com a soci 

de la societat mercantil “Juan Salort i Cia”, vinculada a la família “Riera” i constituïda en 

Tuy (Pontevedra) i per 1904 figura com apoderat de la societat “Maderera Valenciana”, junt 

en la família Riera. 

L'empresa es dedicava a la preparació de la fusteria i a la fabricació d'envasos per als 

diferents fruïts: pansa, taronges i cebes, negoci que ya havia començat en Dénia molts anys 

arrere. El pioner del negoci de la fusta era José Riera Vallalta i al que també es dedicaria 
Batiste Montó i Vicent París Morla, entre uns atres. Els “Riera” com a propietaris i els 

Doménech com a llogaters, explotaven diverses fàbriques de fusta, destacant les de Tuy en 

Pontevedra i Barcelos en Portugal -se sap que per 1919, el seu germà José Doménech estava 
ya, des de fea anys, al front de l'empresa de Barcelos, des d'a on comprava i preparava fusta 

per a enviar-la a la de Dénia i a uns atres compradors, sobretot de Canàries. 

En l'any 1923, es constituïx la societat anònima “Juan Bautista Doménech S. A.” la qual, en 
un capital social de més d'un milló de pessetes, es dedicava a l'exportació de fruïts, serradora 

mecànica, fustes en general i a quants negocis i empreses tinguera a be la companyia. En 

estos anys, la serradora de Dénia ocupava a 71 obrers, que cobraven unes 5’5 pessetes per 

una jornada laboral de 8 hores. La mort de Joan Batiste en 1929 va supondre el final de 
l'empresa. La viuda posa al front al seu parent, Enric Tomàs Luque, que escomençarà la 

liquidació dels negocis. 

Per 1933, José Gualde Martí, antic empleat de Doménech, llogà la serradora i a principi dels 

anys 40 la compra, continuant en el negoci de la fusta.  



Gualde comprava fusta en Galícia, Conca i el nort d'Europa, i allí es preparaven els taulons i 
els envasos per a la seua venda a diverses empreses. Per 1950, el negoci passa a la filla, 

Isabel Gualde. 

Més tart es llogaria la nau central, destinant-la a almagasén d'abonaments i a taller mecànic. 
També pels anys xixanta un costat de l'edifici el llogà Miguel Martí “El saurí” destinant-ho a 

taller de moto nàutica. Ara l'edifici de l'antiga fàbrica està condenat a desaparéixer per 

quedar fòra d'ordenació respecte a l'alliniació del carrer. 
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La via verda de Dénia 

 

La via verda de Dénia és un camí natural per a on anava l'antiga via de ferrocarril; és el traçat 

del ferrocarril que circulava entre Dénia-Gandia i formava part de la llínea de Dénia-

Carcaixent.  

És la via estreta més antiga de la península i va estar 90 anys en funcionament. 
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La grip de 1918 en Dénia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una atra gran epidèmia que va patir Dénia va ser la pandèmia gripal de 1918/19. 

A pesar de que la grip va aparéixer en numeroses ocasions a lo llarc de l'història, la pandèmia 

d'estos anys ha segut considerada com una de les pijors que ha patit l’humanitat. 

En Europa la major part dels països varen estar afectats, pero és de destacar que els països 
nort-occidentals del continent europeu havien conseguit unes condicions de vida més 

favorables i havia descendit la mortalitat en general. 

Per una atra part, Europa estava sumergida en la nomenada Gran Guerra. 

En Espanya la grip apareix en uns moments de transició demogràfica i sanitària, en unes 

característiques extraordinàries ya que la grip del 18 concentra els seus victimaris entre les 

persones en una edat compresa entre els 20 i 40 anys, lo que no havia passat en unes atres 

pandèmies, puix la mortalitat havia segut escassa i afectant als grups de risc, els majors i els 
malalts. L'epidèmia en Espanya s'inicia en març de 1918, quan en França estava 

desapareixent. Al principi afectà principalment a Extremadura i Andalusia, pero poc despuix 

de l'estiu ho va fer en una gran virulència en Lleó, Castella-La Mancha, Aragó i la Comunitat 

Valenciana. 

Esta epidèmia en Dénia ha passat a l'història en el nom de la “Panderola” i es creu que va ser 

introduïda pels jornalers que tornaven del Midi francés (que designa el territori del sur de 
França); pero unes atres referències nos diuen que la varen dur els bracers que tornaven als 

seus pobles d'orige en acabar la sega de l'arròs en la Ribera. Causà una gran commoció en la 

ciutat, l'anomenada “Panderola”. 

Roc Chabàs Associació 



 

 

EDITORIAL 
 

Rebelar-se, pero lo justet 
 

Els ultims dies del passat mes han 

segut vertiginosos en les noticies 

sobre els imposts que regularment 
paguem els ciutadans. Tot començà 

quan el lider andalus, senyor 

Bonilla, anunciava una baixada 
d’imposts i la supressio de l’impost 

de patrimoni. El nostre “lider”, el 

senyor Puig, posà el crit en el cel 

aprofitant que tenía de visita per 
Valencia al president del govern 

espanyol i superior seu en el partit. 

“Genuflex” ixque acusant 
d’insolidaris als qui advocaven per 

una baixada d’imposts i demanant penalisacions per a determinades comunitats autonomes; 

com es tristament habitual, sempre sumissos seguidors del govern central i de les decisions 

que este prenga. 
 

No havien passat ni 48 hores quan el president Puig, en el debat sobre l’estat de la 

“Comunitat” en les Corts Valencianes, feya un inesperat anunci: ell, a pesar del seu 

“vassallage” a Sánchez, tambe s’apuntava a baixar imposts, unes mides que aniran lligades a 
les declaracions de la renda i el IRPF. Els analistes politics no han tardat en explicar esta 

insolita rebelia en una previsio de vot a la baixa: si perguera la poltrona en les proximes 

eleccions per mantindre una llealtat cega als seus superiors de Madrit poc consol trobaria en 
les palmadetes en l’esquena i rascades baix de l’orella per part del seu partit. 

 

La llastima es que no s’atrevixca a anar mes llunt i es pose a nivell europeu en qüestio 

impositiva suprimint el impost de transmissions i la tributacio per patrimoni; especialment 
el primer, pel qual actualment se paga dos vegades per la possessio dels mateixos bens. I si 

l’excusa es allo del “benestar social”, podria estar sabedor de les eternes esperes en sanitat, 

dels barracons en les escoles, dels llarcs periodos per a resoldre un expedient de dependencia, 
i aixina un llarc etc., i dedicar mes esforços a solucionar estos temes, en conte de centrar la 

seua gestio en repartir bonificacions i dadives a discrecio, especialment aquelles que van 

dirigides a determinats grups d’edat i/o socials dels quals busca el vot. Sí, les eleccions 

municipals i autonomiques son el punt marcat en l’horiso que està fent tremolar “d’activitat” 
la politica valenciana i espanyola. 



 
Ara be, ¿realment estes politiques recaptatories son afrontades en inteligencia i en 

equitativitat? A pesar de l’insistencia en que se tracta de que pague mes el que mes te, la 

realitat es que tambe paga mes el que mes treballa, el que mes aforra, el que mes comedit es 
en el balafiament de recursos..., es dir, que paguen mes tots, tractant de potentats a simples 

jornalers. Tots manco ells, els politics, la superclasse d’este païs, que s’autoassigna 

prebendes inexplicables.  

 
Aixina, per eixemple, alcaldes de pobles menuts guanyen sous d’eixecutius de multinacional, 

¿i qué dir dels congressistes i senadors?, perque ¿en quants anys es poden jubilar?, ¿quínes 

dietes tenen assignades, a banda del sou?; i, per a fer el seu treball, ¿de veres necessiten 
l’ultim model d’ipad o d’iphon?, ¿per a qué?, ¿per a, en acabant, equivocar-se a l’hora de 

triar entre dos botons per a votar en el Congrés? 

 

Per una atra part, a l’hora d’enfrontar-se als seus amos, Puig tambe podria fer-ho en uns atres 
temes. ¿Es perque en Madrit no estan per la labor de donar-nos d’una vegada per totes el 

Dret Civil valencià per lo que Puig no se dignà a mencionar-ho en el debat sobre l’estat de 

la “Comunitat”? 

 
¿I qué dir de la llengua? A ningu se li escapa ad estes altures que aci parlem lo que volen en 

Madrit. Barcelona propon i Madrit dispon, que al cap i a la fi es d’a on reben les seues 

ordens els liders locals (llevant a Compromís, que te conexio directa en els seus amos 
catalans). Lerma, Zaplana, Camps…, tots ells sabien, com Puig ho sap ‒perque tan bovos no 

son‒, que impondre el catala els lleva vots en Valencia, pero ahi està la politica que han fet, 

sumissa a qui nos vol destruir com a poble, començant per la lengua. 

 
Aço du al cas recent de la professora de musica que, a dos anys de la jubilacio, s’ha quedat 

sense plaça –per cert, d’una modalitat prou selectiva–. El motiu: no tindre l’homologacio en 

“valencià-no” que ara s’exigix als docents. Sent com som defensors a ultrança de que 
qualsevol ciutada que s’afinca, empadrona, viu i treballa en la nostra terra deu ser competent 

en els dos idiomes oficials, sobre tot si treballa en l’administracio publica, en principi 

hauriem de mostrar el nostre acort en la decisio de la Conselleria: si porta casi quaranta anys 

ensenyant en un centre d’estudis valencià, hauria d’haver-se molestat en deprendre el 
valencià. Pero, ¡espera!, l’informacio diu que la professora es valenciaparlant, com ho son 

els seus fills. Llavors, ¿quín es el problema? Que no te el titul oficial. ¿Per qué no el te? Puix, 

com tants valenciaparlants, o ha suspes els examens o ni tan sols s’ha presentat sabent que, si 
no se catalanisa, no aprovarà. Aixo si, si fas un curset d’angles i aproves el nivell B2, 

Conselleria considera que pots impartir la teua assignatura en eixa llengua; pero si eres 

valenciaparlant no, perque no dius amb, ni aleshores, com mana Madrilona. 

 
Estes aberracions i moltes mes que no caben en est espai son producte de patir una 

autentica casta politica tan superbia i despota en els ciutadans d’a peu com acomplexada i 

servil davant dels seus “amos” foraneus. 
 

ROGLE 

 



Els nostres personages valencians 

Rafael Guastavino i Moreno 

(Valéncia ciutat, 1842 – Baltimore, EE. UU., 1908) 

 

Rafael Guastavino Moreno naixque en 

Valencia ciutat l’u de març de 1842, en el 
carrer de la Punyaleria, nº 11, via 

desapareguda en la reforma urbana que 

conformaria la plaça de la Reina. La seua 
familia, mes tart, se traslladà a viure al 

numero 9 del carrer de la Veronica, casa que 

acabà sent de propietat familiar. Treballà i se 

formà, gracies a la relacio de son pare, fuster 
de professio, en els arquitectes Antoni 

Sancho, Timoteu Calvo o Sebastià Monleón, 

excelents arquitectes tots ells; i especialment 
en Monleón que, com el mateix Guastavino 

imità mes tart en America, tenía una fabrica 

de taulellets.  

En 1859 se traslladà a Barcelona a casa de 
son tio Ramon i sa tia Maria López, valenciana tambe. Se casà, eixe mateix any, en la seua 

cosina, filla adoptiva de sos tios, un any menor que ell. Alli continuà la seua formacio, en els 

arquitectes Granell i Robert, realisant els estudis vespertins en l’Escola de Mestres d’Obra, 
sense finalisar-los, encara que el titul l’obtingue en 1872 vinculat a un decret de desaparicio 

de la figura de mestre d’obres. No obstant, no pareix que tingueren res que vore estos 

arquitectes catalans en l’obra arquitectonica de volta tabicada que caracterisa el treball de 

Guastavino. 

Inicià la seua carrera professional en Barcelona, desenrollant-la en dos etapes: de 1865 a 

1871, sens obra firmada; i de 1877 a 1881, despuix d’un paro per la mort de son tio i sogre. 

D’esta etapa posterior destaca la seua primera obra emblematica, eixemple de lo que sera la 
seua tipologia arquitectonica, el teatre la Massa de Vilassar de Dalt. Tambe en estos 

moments realisa la solicitut d’una patent: “Sistema de construccio de trespols de volta 

d’inter-estrius i descarrega”. Finalment, en 1881, separat de la seua dona, que se n’ana a 
l’Argentina en tres dels seus quatre fills, pegà a fugir a Nova York en el seu fill menut i la 

seua amant (criada), Paulina Roig mes les dos filles d’esta. 

En Estats Units triumfaria en el sistema constructiu de la volta tabicada, habitual en 
Valencia, pero que alli fon una novetat constructiva ben acollida a dos nivells: com a sistema 

constructiu resistent al foc, que tant preocupava despuix del gran incendi de Chicago de 

1871; i en la construccio de cupules i voltes en l’arquitectura representativa americana. La 

seua companyia “Guastavino Company” (1885-1962), que fundà en el seu fill i continuador 
Rafael Guastavino Expósito (1872-1950), participarà en la construccio d’uns mil edificis 

ubicats sobretot en els Estats Units. 



La seua aportacio fonamental en el desenroll de l’arquitectura americana i de la seua 
consciencia colectiva ha segut posada de relleu en numerosos estudis i publicacions, aixina 

com la genialitat i capacitat expressiva de la seua arquitectura. 

Obres fonamentals i imprescindibles de 
l’arquitectura nortamericana tenen el seu 

sagell: museus com el Metropolità de 

Nova York, el Metropolità de 
Washington; els Archius Nacionals 

(Washington, DC); estacions com la 

Grand Central Terminal (Nova York); 

universitats; auditoris com el Carnegie 
Hall (Manhattan-Nova York); 

biblioteques i numerosos edificis 

religiosos, entre els que destaquen la 

major sinagoga del mon, Emanu-El, o 
l’impressionant catedral de Saint John 

the Divine (les dos en Nova York), tots 

ells edificis de gran transcendencia en la construccio identitaria arquitectonica dels Estats 

Units d’America. 

No obstant tot el seu periple vital, mai oblidà la seua patria natal i l’admiracio per la ciutat 

que el va vore naixer. La magnifica cupula de les Escoles Pies i la de la Basilica de la Mare 
de Deu, que posava al mateix nivell que les de Sant Pere o Santa Maria dei Fiori, queden 

patents en les seues referencies, escrits i obres. Es justament en la seua ascendencia 

valenciana per part materna a on trobem l’orige d’estes inquietuts, concretament en el seu 

rebesyayo Josep Nadal, arquitecte autor de la iglesia de Sant Jaume de Vilarreal, i en la 

tradicio de l’obra de volta que d’ell heretà. 

Guastavino la perfeccionaria en l’aportacio del ciment porlan per a conformar un sistema 

constructiu que revolucionà l’arquitectura americana. El seu orige valencià se manifestaria ya 
en els seus primers passos professionals en America, ya que rebria l’encarrec de la realisacio, 

junt a l’ingenier, valencià tambe, Joan Navarro Reverter, del pavello espanyol de l’Exposicio 

Colombina de Chicago de 1893; en una replica a escala de la Llonja de Valencia. 

Nos consta documentalment que, al final dels seus dies, en sa casa convidava als amics a 

disfrutar de la paella, que ell mateix preparava, i del vi que ell mateix produia mentres 

construia l’iglesia catolica de Sant Llorenç en Asheville, lloc a on està soterrat baix la major 

cupula del païs, concebuda a imitacio de la dels Desamparats de Valencia. Te dedicat un 

carrer en el Grau del Cap i Casal. 

7 de febrer de 2015 

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

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

R. M. F. 



RACÓ PILOTA VALENCIANA 
 

DE LO CASOLÀ A L’INTERNACIONALISACIÓ. 
 

Acaben de celebrar-se els entrenaments, en 

Massamagrell, de les Seleccions Sub-17 i Sub-

19 tant femenines com de chicots, les nostres 

jóvens seleccions que yo nomene com de 
promeses o jovenils perque seguixc trobant 

despectiu el calificar-les d’inferiors; estes 

mateixa i inclús les més tendretes en anys ya 
nos dugueren importants medalles en Europa i 

Suramèrica; estem ara mateixa jugant la 

segona Trobada del Mediterràneu, organisada 

per la CIJB; l’inici ha segut una ampla taula 
redona sobre “Pilota i Formació” que ha reunit als representants de Valéncia, Euskadi, 

Bèlgica, Portugal, Itàlia, França... 

 
S’està competint a Joc Internacional i Llargues en Simat de la Valldigna com també a One 

Wall en Benifairó de la Valldigna; la gran final serà el dumenge 9 d’Octubre, dia Nacional 

Valencià o de la Pàtria Valenciana, 10 del matí en la preciosa plaça de Simat que nos oferix 

com a fondo l’històric i benvolgut Monasteri de la Valldigna; els ben reconeguts jugadors de 
Valéncia i Bèlgica, dos potències en Llargues, nos faran patir i sentir algun ariçò emocionat 

davant d’una volea magistral o d’una treta perfectament dirigida per a acabar sent quinze. 

 
Com ya sabeu tenim en joc les quatre Copes de Caixa Popular a Raspall i Escala i Corda en 

partides genials, moltes d’elles guanyades en iguals a 20 o a 55; l’eixemple de poblacions 

com Sella nos acaben d’oferir, per Festes, dos impressionants partides a Llargues en la 

participació dels millors vint especialistes, tant del món aficionat com del professional, 
barrejats com volem molts aficionats. 

 

El Puig nos torna a presentar el Trofeu Mestres de 

Frontó Valencià junt a partides de “lux” compartides 
pels nostres especialistes entre les tres parets i figures 

del nort que dominen maravellosament esta modalitat. 

En acabant dels tristíssims temps de passera torna 
enguany la “Gala de la Pilota” en L’Hort de Santa Maria 

d’allí d’El Puig, possiblement tindrem cant valencià 

d’estil en excelents veus i música de corda i de vent, en 

artistes majorment d’allí perque ho acaronen ben de cor. 
 

I la Pilota Grossa, i el Frontó (o trinquet) en Flares, i 

l’Edicom Interpobles de Galocha, i el XXIV Campeonat 
Aproop de Raspall parelles masculí i femení junt a 

l’Individual femení d’Èlit, mentres torna la millor representació de futur en els Jocs Escolar, 

la Tecnificació, el Cespiva... 

        Aureli López  



Un nou èxit de l’Associació Cultural Roc Chabàs en la 

Fira d’Associacions de Dénia 

 

 El dia 15 d’octubre ha tingut lloc la Fira d’Associacions de Dénia, alguns membres de 

l’Institut d’Estudis Valencians, Convencio Valencianista i El Rogle han participat, convidats 

pels amics de l’Associació Cultural Roc Chabàs de Dénia. En la fira han participat un total de 

44 associacions de tota la Marina. Durant tot el matí la presència de públic ha segut constant 

i molta gent s’acostat a la paradeta de l’Associació Roc Chabàs interessant-se per les seues 

activitats i demanant informació. 

Durant esta edició la Roc Chabàs ha volgut fer membres d'honor a una série de personages 

destacats dins del valencianisme, enguany els premiats han segut:  

 -         Ferran Ribes Blasco 

-         Joan Ignaci Culla Hernández 

-         José Vte. Bolta Sellés 

-         Juli Moreno Moreno 

-         Juan Carlos Castaños  

-         Manuel Gimeno Juan 

-    Josep Sanchis Pino 

-    Vicente Manuel Bellbís Martín 



-   Òscar Rueda Pitarque 

-   Antoni Fontelles Fontestad 

També ha servit la fira com a punt d’encontre de valencianistes de tot el Regne que durant el 

dia han acodit a compartir bona companyia i a informar-se de l’actualitat valencianista. En la 

paradeta es podien adquirir publicacions de l’editorial Mosseguello, de l’Institut d’Estudis 

Valencians i del Rogle Constantí Llombart de Cultura Valenciana. Membres d’estes tres 

entitats, de l’Encontre i també de DecidiX s’han acostat a la capital de la Marina per a 

compartir este dia en els valencianistes de la comarca que tan important llabor estan fent en 

la zona. 

L’activitat ha segut molt positiva i esperem que el pròxim any es repetixca la participació de 

l’Associació Cultural Roc Chabàs en esta fira. 

GALERIA DE FOTOS DELS PREMIATS EN EL 

DIPLOMA DE MEMBRE D’HONOR DE 

L’ASSOCIACIÓ FIRA DÉNIA 2022 

 

                         José Vicente Bolta Sellés                                         

 



                                                                                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

Juli Moreno Moreno – Joan Ignaci Culla Hernández – Juan Carlos 

Castaños – Manuel Gimeno Juan – Ferran Ribes Blasco 

 



 

 


