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

de divisió, entre nosatres. 

 

La Unexpa (Unión de Exportadores de Pasa, S.L.) 

 

Els antics locals de la Unexpa, estaven situats entre els carrers Carlos Sentí i Patricio 

Ferrándiz. Eren uns almagasens dedicats a l'elaboració i comercialisació de la pansa, 

que des del sigle XlX va ser la base de l'economia de Dénia i de la comarca del 

Marquesat de Dénia. L'orige d'est almagasén fon en l'any 1957, quan un grup 

d'exportadors de la pansa de Dénia, Xàbia, Gata, Ondara i Pedreguer, es varen unir 

per a poder fer front a la competència en els mercats internacionals.  

En 1961 s'inaugurà l'almagasén, i es va instalar en ell la primera màquina 

despepitadora de la pansa, que apleguà a Dénia des de Califòrnia i més tart va aplegar 

una segona màquina comprada també en els Estats Units, per a atendre a la demanda 

d’este producte sense pepites que el públic demanava.  



Per juliol de 1960, es va crear la CAS (Cooperativas Agrícolas Sindicales), que va aparéixer 

per a combatre el monopoli dels exportadors de la Unexpa.  

Estes Cooperatives, en la seua sèu central en Gata, varen agrupar als productors de pansa 

d'uns 16 pobles del Marquesat de Dénia i uns atres de la província de Valéncia, que, en els 

seus millors temps, negociava en la producció de la pansa d'uns 400 llauradors.  

La CAS va competir en durea en la Unexpa fins a conseguir el seu tancament, i en 1965 la va 

absorbir i adquirir totes les instalacions.  

Pero el turisme en Dénia va escomençar per aquells anys a ocupar el lloc principal que hui 

manté. Podríem dir que va ser com el testimoni final de l'época dorada de la pansa, ya que el 

negoci de la CAS va decaure en 1971 i va fer que es venguera l'edifici a diversos particulars 

dividint el local original.  

Va ser ocupat més tart per José Borrell, en uns locals dedicats a la maquinària agrícola, 

també varen ser un concessionari de la marca de coches Citroën i un almagasén que va 

pertànyer a Joaquín Chornet. 
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Les gasolineres en Dénia 

En aparéixer els primers 

autos en motor, s'instalà la 

primera gasolinera en Dénia 

en “Els quatre cantons”, 

situada al principi del carrer 

Marqués de Campo.  

Cap a l'any 1924, va ser Felip 

Frau qui montà este servici. 

José Salort “el Roget”, en 

1929, va obrir una atra 

gasolinera en la plaça de 

l'Iglésia, que va estar en el lloc fins que es varen fer reformes en est espai urbà. 

Uns anys més trart, en 1948 s'instalà una atra en la plaça de l’Abeurador, actual plaça 

Valgamedios, que posteriorment es traslladà a l'Avinguda de Valéncia en el cantó en el carrer 

Sant Andreu.  

Eren uns senzills sortidors que s’accionaven a mà, pero que eren suficients per a les 

necessitats d'eixa época.  

Anys despuix, Felip Frau instalà la primera gasolinera moderna al final del carrer Patricio 

Ferrándiz, al costat de la Rosaleda, substituint en ella a la modesta gasolinera, que va ser la 

pionera, dels quatre cantons.  
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Aigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a que l’humanitat puga fer front a totes les tasques que té davant sí i satisfer les seues 

aspiracions a una vida millor, més digna, més justa i més segura, necessitarà el dispondre 

d'aigua en cantitat creixent i en calitat. 

Resulta impossible el pensar elevar la calitat de vida sense tindre aigua suficient, ya que 

l'aigua és essencial per a cobrir les necessitats bàsiques de la vida humana.  

Naturalment, lo primordial és incrementar la calitat de l'aigua per al consum humà, ya que 

estem tan acostumats a dispondre de l'aigua que necessitem obrint solament una aixeta, que 

no nos donem conte de lo preciosa que és per a uns atres, inclús dins de la nostra comunitat, 

pero a la necessitat de l'aigua potable tenim que afegir la de rec, ya que la nostra comunitat és 

una zona de regadiu en casi tota ella, i no s'està aprofitant el potencial que disponem en les 

nostres terres a un rendiment ple.  

Un atre sector de gran importància és l'industrial, a on l'aigua eixercita un paper de gran 

importància, tant en els processos de refredat com en els de neteja; les enormes cantitats que 

es necessiten només es podran satisfer si la nostra administració és capaç de portar a terme 

un proyecte per a movilisar els recursos que l'aigua requerix.  

L'envergadura de l'esforç a realisar seria verdaderament impressionant, ya que es movilisaria 

cantitats de mils de millons d'euros, i d'una forma indirecta paliaria el problema de la 

desocupació, ya que crearia nous llocs de treballs.  

No disponc de senyes objectives que permeten supondre l'existència d'un intercanvi 

unilateral entre l'atmòsfera i l'espai extraterrestre capaç d'originar a la llarga l'agotament de 

les reserves de l'aigua i la transformació del nostre planeta en un erm sense vida. 

Pero tan optimista perspectiva no significa que el problema de l'aigua no es plantege en tota 

la seua agudea. 

Jaume Orts i Mascarell 



La Fonda Esmeralda 

  

Enfront de l'antiga estació del tren de Carcaixent, estava situada pero tancada, durant molts 

anys la fonda La Esmeralda. 

Era un d'aquells antics locals regentat per la família, que acollien viagers, artistes i els 

primers estiuejadors que aplegaven a Dénia.  

Segons conta l'últim propietari, Vicent Pons Obrador, est edifici era com molts atres, de la 

família Bordehore i funcionava des de molt abans en el nom de Fonda Espanya.  

Pero en 1936, Vicent Gilabert que era cuiner, es fa càrrec d'esta casa d'hostes, a la que posa 

el nom de Fonda La Esmeralda. Quan tres anys més tart mor passa a la seua viuda el negoci, 

Francisca Terrade, continuant en l'ajuda dels seus dos germans fins a novembre de 1947, que 

li'l traspassa a Vicent Pons Vicens, de Dénia i la seua dòna Magdalena Obrador Bonet, de 

Mallorca, fent-se càrrec del negoci junt al seu fill Vicent.  

La Fonda La Esmeralda tenia l'entrada pel carrer Calderó, davant de les portes de l'estació.  

En la planta baixa disponia d'un ampli menjador, cuina, pati i algunes habitacions, que en les 

de la planta superior sumaven un total de huit.  

També vivia dalt la família Ivars, que en la planta baixa tenia un local destinat al transport en 

carro, de “Ximet Ivars”.  

En la difícil etapa de la posguerra, la fonda acollia als estraperlistes, que en els seus paquets 

feyen nit en Dénia en els viages a Valéncia i Alacant.  



Els anys cinquanta varen dur els primers clients francesos i madrilenys, especialment a molts 

empleats d'un almagasén de la capital, fins al punt que la fonda era coneguda com “la pensió  

Galerías Preciados”.  

També va acollir a artistes que venien a actuar en Dénia, com Marujita Díaz, Lola Flores, 

Mari Santpere, el negre bailón i personages del món taurí.  

La cuina de La Esmeralda requerix una menció especial, per ser pionera en oferir a finals 

dels cinquanta, menús per al dia de Nadal i unes atres celebracions que eren tradicionalment 

caseres, pero que ara celebraven en el restaurant per al descans de l'ama de casa.  

Va continuar el negoci fins a 1964, quan Vicent Pons i la seua família passen a regentar 

l'Hotel Costa Blanca, que havien construït en molts sacrificis en uns temps que no eren res 

fàcils.  

La Esmeralda quedà definitivament tancada, fins que en els anys huitanta es va fer un edifici 

de vivendes. 
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Riurau de Jesús Pobre 

 
Este robust riurau va ser construït en la segona década del sigle XIX i s'utilisava per a 

guardar el raïm passa en cas de pluja i de nit. En l'actualitat, en el riurau de Jesús Pobre té 

lloc, cada dumenge, el Mercat del Riurau, a on es reunixen agricultors de proximitat per a 

oferir productes de temporada.  

Ademés, entorn a Jesús Pobre trobem diferents alqueries datades entre els sigles XV i XVII, 

aixina com varis riuraus i tres antics molins de vent. També destaquen l'Iglésia de Jesús 

Pobre, de finals del sigle XVII, i el Convent Franciscà, fundat en l'any 1789. 

Roc Chabàs Associació 



 

Borrat dels símbols 

 
EDITORIAL 
A ningu se li escapa que estem vivint una crisis economica singular, pero tambe de 

valors, especialment en la societat occidental; conjuntura que es manifesta en el nostre 

Estat de manera accentuada, constatable en el proces de polarisacio social que sense 

vergonya provoquen els nostres politics.  

Si be esta situacio pot ser reversible, en mes o manco temps, la crisis identitaria 

valenciana s’ha convertit ya en endemica, i a que s’afone en ella el poble valencià 

colaboren no pocs estaments de la nostra societat, encapçalant el ranking les institucions. 

Prova d’aixo son dos fets recents que volem senyalar: la celebracio del passat 9 d’Octubre i 

la falta de voluntat de mantindre un simbol com es Vinatea en el centre del Cap i Casal. 

 

El passat 9 d’Octubre, els que vivim el significat de dita jornada, sofrirem una gran 

humiliacio com a ciutadans pacifics en vore cóm el centre de la capital valenciana havia 

segut pres per les  forces de la policia nacional, en dotacions arribades de diferents parts de 

l’Estat. Com si la celebracio fora una algarada de delinquents, mes d’un centenar de 

furgons policials copaven, sense deixar ni un metro quadrat buit, el carrer de Marqués de 

Sotelo i part de les vies contigües a l’Estacio del Nort. 

 



Estes exagerades precaucions son un suma i seguix de lo que ve passant els ultims temps. 

Els dos ultims anys han utilisat com a justificacio la pandemia i les consabudes mides 

d’alluntament (que, per cert, no afectaven a l’entrada de Moros i Cristians de la vesprada 

ni a molts atres actes), pero enguany, sense eixa excusa, mes que mai el recorregut per a on 

havia de passar la processo civica apareixia acordonat en tanques fent-lo inaccessible i 

impedint que, civicament, el poble pla poguera participar integrant-se en una desfilada que 

s’ha convertit en el passeig glorios dels politics que, nomes eixe dia –alguns vestits en les 

seues millors gales–, s’enrecorden de que son ¿valencians? Enguany hem assistit a una 

remontada en eixa dinamica de separar a la poblacio de la classe privilegiada, impedint 

inclus l’acces al Parterre, a on tradicionalment se fa tribut al conquistador del Regne de 

Valencia. 

 

Han conseguit fer del 9 d’Octubre una festeta de carrer mes, desdibuixant qualsevol 

caracter reivindicatiu del que es el nostre dia nacional. 

 

I es que hi ha un afany per anar borrant tot element que nos recorde que som valencians, 

fer  desapareixer qualsevol simbol que contribuixca a fer-nos coneixedors del nostre passat, 

d’allo que protagonisarem com a societat, de les fites conseguides colectivament o 

individualment, de les senyes que nos caracterisen… i que deurien servir per a afrontar el 

futur colectivament en mires al progrés, sense perdre identitat. Nos aboquen, per contra, a 

dissoldre’ns en una societat sense referents ni objectius. 

 

En este context s’emmarca una nova accio, possibilitada pel govern municipal de la ciutat 

de Valencia, concretada en el proyecte de reforma de la plaça mes important de la ciutat, 

convertida en l’excusa perfecta per a eliminar l’estatuta de Francesc de Vinatea, simbol 

de la lluita per la llibertat, la justicia i la defensa de la llei. El considerat fins ara com a 

heroe –civil i civilisat– pareix que ya no es mereixedor d’estar en el lloc a on la democracia 

l’instalà. (En la pagina 3 se pot llegir un comunicat de la nostra associacio sobre este tema). 

 

Si es produix eixa no desijada retirada del monument estarem davant d’un episodi mes 

d’eixe proces de dilucio d’una societat que viu anestesiada per les falsetats que se 

transmeten a través del sistema educatiu i pel fem que informativament nos fan consumir. 

Devem reflexionar i sobre tot devem contribuir a que esta espiral acabe i als negacionistes 

de la singularitat valenciana (pancatalanistes), i als que, sense negar-la, la releguen a 

simple folclorisme (centralistes), fer-los entendre que mai serem res si lo que se preten es 

que sigam una atra cosa distinta a ser valencians. 

 

Alguns volen separar estos temes d’aquells de caracter economic. Pensen que se pot 

prosperar, tindre una industria i agricultura competents, una adequada finançacio, bons 

servicis, etc., deixant en un segon lloc les reivindicacions identitaries. Nomes hem de vore 

cóm aquells que se senten mes orgullosos de lo que son, son els que en mes força saben 

defendre els seus interessos. Sense anar mes llunt, la prosperitat dels valencians ha anat 

declinant a mida que la nostra consciencia de poble ha anat debilitant-se fins a aplegar a la 

situacio actual en la que no “pintem fava” en l’Estat, lo qual es ya un fet incontestable que 

nos fa anar sempre a rebuf de lo que uns atres conseguixen en competencies, finançacio i 

inversions. 

ROGLE 



RACÓ PILOTA VALENCIANA 

L’AUTUMNE MÉS REDÓ... 

A mi m’agrada més Primavera d’hivern pero 

reconec que l’Autumne té un toc poètic com 

totes les semifinals i finals que venen jugant-se 

–i en són la gana- per eixe companyerisme 

eixemplar, tant en el món aficionat com en el 

professional, que és raó d’identitat del més 

valencià dels deports. 

Quan vos escric este text està a tall de 

mamprendre la XI Lliga de Campeons a 

Llargues, dotze equips europeus, valencians i de 

tot l’estat, sèu principal Sella i subseus Benidorm i Alcoleja, goig de les velles “Chazas” que 

el nostre Azorín, enamorat del joc de pilota a mà, dia comparant-ho en els polítics “qué mal 

se chaza en el mundo” volent senyalar les debilitats de tots els dirigents. També tenim les 

finals de les Copes de Caixa Popular, la Copa 2 en Raspall i Escala i Corda que són la VIII a 

Raspall i la XV a Escala i Corda dels millors professionals. 

Per primera vegada la Diputació de Castelló ha patrocinat un campeonat de Raspall parelles 

femení en les més renomenades chicones, final el ya famós 11 del 11 en Almassora. El VI 

Trofeu Mixt que patrocina Masymas de Pedreguer té la seua grandea en fer competir als huit 

millors de Raspall i els huit milor d’Escala i Corda, s’inicia en Benissa i passa per Xeraco, 

Oliva i Guadassuar, tenint la gran final en Pedreguer el 12-11-22. La XXXVI edició de 

Frontó Individual té les finals el 18-11 en Carlet (1ª femenina) i el 19-11 en El Puig entre 

Adrià de Quart de Poblet i Alejandro de Paterna. 

Els Jocs Escolars a OneWall o frontó de 

paret única tenen les finals autonòmiques per 

parelles en Tavernes Blanques i les 

Individuals en Agost. En l’Alqueria de Julià 

(sèu de les societats musicals) s’ha presentat 

la Lliga Caixabank i com a floquet final, 

informar que la X edició del Mundial de 

pilota a mà es jugarà en Alzira del 27-3-23 al 

1-4, el Joc Internacional, el OneWall i les 

Llargues seran les modalitats en competició 

més la pròpia del país amfitrió que l’any que 

ve serà el Frontó Valencià o les 3 parets a la valenciana manera, dir-vos que en l’última 

edició participaren 16 països i hi ha moltes possibilitats d’un bon aument... 

Li demanem a Fèlix de Dénia que es repense lo de penjar els guants, encara està i juga com 

el gran mestre-miger que és. 

       Aureli López 



Els carrers i els camins en els anys 30 en Dénia 

La neteja dels carrers va ser 

progressivament instaurada 

en la ciutat. En la memòria 

sanitària de 1930 eren 

considerats suficientment 

nets. L'Ajuntament havia 

contractat per al seu 

acondicionament, una 

empresa privada que 

s'encarregava de mantindre en 

bones condicions la via 

pública. No obstant, en 

l'empresa troben contínues 

crítiques de l'estat llamentable 

en que es trobaven tant els 

carrers, com els camins veïnals que eren molt transitats. La constant circulació de carros i 

l'influència de les pluges que en córrer desgranaven la capa superficial, formant clots més o 

menys grans requerien un especial conte, llevat el camí de les Roques, que havia passat a ser 

la carretera de Dénia a Xàbia, el restant dels camins, el de Santa Paula, el de les Alqueries, el 

Pou de la Montanya, de la Pedrera etc., tots ells es trobaven en un estat llamentable. Durant 

els anys de la república s'intentà modificar la situació, i en 1934 es varen adoptar mides per a 

l’embelliment dels carrers, com la d'obligar a tots els propietaris de les finques urbanes a 

construir les vores que donaven a la via pública.  

Existien moltes cases en les quals les seues fronteres estaven en males condicions i des de 

l'Ajuntament s'intenta que es lluïren unes i es blanquejaren o es pintaren les restants, en esta 

mida, a part de donar treball als obrers, embellir la ciutat. Una atra de les preocupacions de 

l'Ajuntament, és la falta d'uns plans de l'eixamplament, de la ciutat, sobretot per les noves 

construccions de les rodalies, que no seguien el traçat d'uns nous carrers, que en el futur 

devien ser urbanisades com a principals, motiu pel qual es varen manifestar a favor de la 

necessària realisació d'un pla general d'eixamplament.  

Respecte a l'urbanisació dels nous carrers, reprochen a l'Ajuntament dels anys 1926 i 1927, 

presidit per  Lluís de Diego, que no s'haguera obert el carrer Canalejas fins a l'esplanada del 

port, i li criticaven per ser abúlic i haver desaprofitat l'ocasió per a que Dénia, tinguera una 

atra via oberta a la mar a càrrec dels fondos de l’Estat, i conseguir aixina un atra nova artèria 

que les congestionades pel transit, per ser l'única ret que urbana que entrava per la carretera i 

concloïa directament en el port.  

El motiu de les crítiques residia en els acorts presos per la comissió administrativa del port 

que declarava zona marítima, als efectes d’expropiació de les cases dels carrers Fontanella i 

Sandunga. 
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Pensaments en veu alta 

Mirà el rellonge chicotet en la part inferior 

dreta del seu ordenador mentre aporrejava en 

força el teclat en els dits i es va donar conte 

que feya tart. Tingue que desgotar els ulls 

forçant la vista puix feya uns minuts que la 

jornada havia acabat i la major part de les 

llums estaven apagades mes que res per a que 

des de fora del negoci donaren per fet que ya 

estava tancat. 

El seu cap li havia manat un informe sobre la 

situacio actual del seu lloc de treball i no es 

que fora dificil de fer pero ad estes altures en 

cincuanta anys recent complits i mija vida 

treballant en l'obra a ningu se li escapava que 

l'informatica no era el seu punt fort. 

Acabà l'informe en format word, el va adjuntar 

en un correu electronic no ans de patir una 

miqueta per a trobar el "clip" que obria "mis 

documentos" i li'l envià al seu cap com va 

prometre ans d'exir de la faena. 

Va eixir al carrer i mentres tancava la porta va somriure al vore la cantitat de llum que encara 

hi havia a les 20:00h de la vesprada i aixo que nomes acabavem d'encetar el mes de juny. 

Sen pujà a la seua Kymco de 125 cc i en la mochila a l'esquena es va dirigir a la plaja a on 

havia quedat en el seu grup d'amics i amigues. 

Eixe dia la caseta de lloguer de les barquetes de patins oferia un viage debades i no s'ho volia 

pedre. 

Va aplegar a l’aparcament de la plaja, baixà de la moto i mentres nugava el pitó a la roda 

cridà fort saludant al grupet d'amics que l'esperaven en l'arena. 

Tenia 50 anys, si, pero era una dona forta i independent i volia viure per aixo sentia dins 

d'ella que eixe seria l'estiu de la seua vida. 

Amagà les claus dins la mochila i va correr en direccio als seus amics que reïen i la cridaven 

en força des de la plaja. 

#LlenguaValenciana 

#NormesDelPuig 

#pensamentsenveualta 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072254600292 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072254600292


Els nostres personages valencians 

         Regino Mas i Marí 

               (Benifayo, 1899- Valencia ciutat, 1968)     

 
Regino Mas i Marí, fill de Regino Mas i de Maria 

Marí, naixque en Benifayo, en el carrer de l’Ermita, 

el 7 de setembre de 1899, i mori en Benicalap, a 

conseqüencia d’una caiguda des d’un andami en el 

seu taller, el 31 de maig de 1968. Està soterrat en el 

Cementeri General de la ciutat de Valencia. 

 
Quan contava en huit anys la familia se traslladà a 

Valencia ciutat. Estudià dibuix en l’Academia de 

Sant Carles i s’inicià laboralment com a pintor i 

aprenent d’escenografia en el mon de les falles; en 

el que molt pronte passà de treballar per a l’artiste 

faller Enrique Guillot, a fer-ho pel seu conte, 

plantant la seua primera falla en 1918. En 1921 rep 

el seu primer premi, en la falla de la plaça del Dr. 

Collado. 

 

A lo llarc de la seua vida professional arribà a 

construir mes de 70 falles i conseguir mes de 30 primers guardons per la seua labor, ademes 

d’uns atres premis. Si Cortina se considera l’iniciador de la que s’ha vingut en nomenar 

“falla monumental”, Regino Mas fon qui consolidà l’estil. En les seues falles sempre hi ha 

un ninot central de grans dimensions, en molts casos inspirats en obres escultoriques de la 

mitologia classica, a l’entorn del qual se situen els distints grups de ninots concebuts com 

una posada en escena carregada d’intencio critica. A banda de la labor de modelage, pintura 

o vestimenta de les figures, es dir, de la vertent artistica, destacava l’ingeni, la gracia i la 

satira de les composicions, qüestio esta ultima que li valgue mes d’un disgust i inclus alguna 

agressio, com la que pati en 1947 de mans del llavors president de la Fira Mostrari, que se 

senti agraviat per les insinuacions que se feen en la falla sobre illegalitats en la seua gestio. 

 

Durant la Republica presidi l’associacio d’Artistes Fallers. En 1934 propongue el que 

s’indultara cada any un ninot -el millor a juï del public- i que passara a formar part d’una 

coleccio que s’exhibiria en un futur Museu Faller, el qual tambe sería creacio seua. 

En plena Guerra Civil espanyola, en 1937, en la colaboracio de Gori Muñoz (dissenyador de 

decorats) i de Josep Renau (fotomontador i cartelliste), plantà en la Llonja una falla 

“antifascista”. En acabant de la guerra es detingut, inclus condenat a mort, i finalment 

depurat. 

 

En la decada dels 40 alcança la seua plenitut artistica en unes falles memorables en les que 

conjuga magistralment l’estetica i la satira, la qual es centra en les condicions de vida de 

l’epoca: les restriccions, l’escassea d’aliments, l’especulacio..., tot contat en una subtil 

doble    intencio a la que obligava la censura de l’epoca. 



 

En 1943 fundaria el Gremi Artesà d’Artistes Fallers, en el qual s’agruparia la professio i del 

que fon Mestre Major durant 22 anys. 

 

La calitat dels seus treballs es ben recompensada en els premis que ya s’han indicat, pero 

encara a lo llarc de la seua vida laboral consegui l’indult per a cinc ninots eixits de les seues 

mans, els correspoents als anys 1941, 1942, 1944, 1947 i 1958. 

 

El seu treball ana molt mes alla de les falles. Fon un afamat constructor de carrosses, de les 

quals ne feu moltes per a la Batalla de Flors que es celebra en el marc de la Fira de Juliol, i 

tambe per a uns atres llocs, com ara Oviedo, Santander, Estoril o la Republica Dominicana; 

i participà, junt a uns atres artistes fallers, en la creacio dels decorats de grans 

superproduccions cinematografiques com 55 días en Pekín (1963), o La caída del Imperio 

romano (1964), treballs estos que li encarregà directament el productor de cine Samuel 

Bronston. Realisarà quadros escenografics i dissenyarà marionetes per a diferents artistes; 

famosa se fara la gosseta Marilyn, de l’artista Herta Frankel, en la televisio dels anys 60. 

 

A Regino Mas se’l considera un innovador en el mon de les falles per  la seua concepcio 

del monument i un dels mes grans artistes fallers que  ha hagut; pero tambe fon un gran 

impulsor de la festa, dins de la qual contribui a enaltir, sense cap dubte, el treball de l’artiste 

faller en general. 

 

Goja de diversos reconeiximents, pero s’ha de destacar que es fill predilecte de la seua 

localitat natal des de 1949, a on tambe te dedicat un carrer, aixina com te dedicada una plaça 

en el Cap i Casal, concretament en el barri de Benicalap, a on promogue la construccio de lo 

que es coneix com la Ciutat de l’Artiste Faller, un complex de naus  destinades a tallers junt a 

vivendes residencials per als artistes i treballadors del gremi. 

 

14 de març de 2015 

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

“En la translació d’est artícul s’ha respectat la redacció dels autors” 

J.P.B. i J.M.M. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Cartell anunciador de la pelicula                                        Falla del Mercat. 1944, “La llei de l’embut” 

                             La caída del Imperio romano, en els 

                      decorats de la qual intervingué Regino Mas 



Del ´Fi de semana´ al ´cap de setmana´ (en poc de 

temps)  

Del proces de substitucio de llengua s’ha parlat 

moltes vegades, pero no sera mai prou si el poble 

valencià no pren consciencia de fins a quin punt 

estem davant d’una situacio realment greu. Des de 

fa molts anys nos trobem immersos en un proces 

que podria supondre la desaparicio de la llengua 

autoctona a mans de dos forces antagoniques, que 

be per desplaçament (el castellà), en un cas, o be 

per absorcio-assimilacio, acabant en substitucio (el 

català), en l’atre, podrien arribar a conseguir-ho. 

S’ha vengut actuant des de plataformes politiques, 

culturals (escoles, universitat…), mass media 

(prensa, radio, televisio, etc.), favorides per la 

politica cultural clarament antivalenciana 

d’aquelles institucions que haurien d’estar lluitant 

per la recuperacio del nostre patrimoni cultural i 

fan, precisament, tot lo contrari. 

Ara, com yo tambe pense que val mes un eixemple que mil paraules, entrare en l’analisis de 

l’expressio “cap de setmana”, perque considere que estem davant d’una expressio que servix 

perfectament d’eixemple per a explicar el proces de substitucio al que he fet referencia abans. 

I tambe perque he pogut constatar que hi ha prou valencians que venen usant este 

“neologisme” en els ultims anys, sense saber massa be com i per qué l’han adoptat. En este 

cas, com en molts atres, tiren ma d’una expressio borda, absolutament desconeguda en terres 

valencianes i que no te cabuda en un corpus llingüistic que tinga com a objectiu la 

recuperacio del valencià mes genuï, d’aquell valencià que trobem en la tradicio classica i que 

encara podem escoltar vivissim en moltes comarques valencianes.  

Si analisem un poc la qüestio vorem com en valencià el substantiu “cap” vol dir, entre atres 

coses, principi d’un periodo de temps: “Cap d’Any” (= primer dia de l’any, començament de 

l’any). Pero vejam que diu tambe el Diccionari Català-Valencià-Balear (vol. 2, pag. 945), 

quan fa referencia al “Cap de setmana”: “el dissabte, el dia que acaba la setmana de treball 

(Cat.)”. Aci vullc remarcar que quan a continuacio d’una expressio, definicio, etc., en el 

DCVB es posa entre parentesis una regio o una zona geografica determinada vol indicar que 

es nomes en eixa zona a on s’usa l’esmentada expressio. Per tant, l’expressio “cap de 

setmana” la dona exclusivament per a Catalunya (Cat.), excloent a Valencia i Balears. 

Significatiu. Pero per si la definicio del DCVB no es prou clara vejam lo que diu el Diec 

(Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans) a l’hora de definir el “cap de setmana”: “temps 

de lleure entre el dia que acaba la setmana de treball i el de reprendre’l, generalment dissabte 

i diumenge”. Aci no caben dubtes. Dic aço perque per als jueus el primer dia de  

la semana es el dilluns. Ara, seguint en el DCVB (vol. 5, pag. 845) llegim FI: “el punt o 

moment en que una cosa acaba o cessa; l’ultima part d’una cosa” (etim.: del llati fine). Aci i 

no en un atre apartat està la resposta.  



L’ultima part de la semana, aquella en la que no es treballa (hui es considera, generalment, el 

dissabte i el dumenge), nomes es pot dir en valencià com ho hem dit sempre: fi de semana. 

Tambe crec interessant vore quins han segut els resultats (equivalents a esta mateixa 

expressio) que presenten la major part de les llengues de la familia romanica, entre les que es 

troba el valencià, per tal d’obrir el camp d’analisis i situar-nos en un context mes ample. 

Anirem des de l’Europa oriental a l’occidental. 

Romanés: sfârsit de saptamâna (sfârsit = part final d’una cosa, d´un periodo de temps). 

     Romanche/Rumantsch (Suissa): fin d’eivna. 

     Italià: fine settimana. 

     Sart: codiàna de chida (codiana, en sart, vol dir ultima part d’un periodo de temps). 

     Franco-provençal: fin de semana (savoyard). Esta llengua es parla en França, Suissa i 

Italia.           

     Provençal: fin de setmana/ dimenjada (la Provença es una de les gran arees de parla 

occitana). 

     Occità: dimenjada. 

     Frances: fin de semaine. 

     Català: cap de setmana. 

     Valencià: fi de semana. 

     Mallorqui: fi de semana/setmana. 

     Castellà: fin de semana. 

     Gallec: fin de semana. 

     Portugues: fim de semana. 

Com podem comprovar, nou dels 

resultats, entre els que es troba el 

valencià, son coincidents en 

l’estructura i l’etimologia (italià, 

franco-provençal, provençal, frances, 

valencià, mallorqui, castellà, gallec i 

portugues), dos a miges (el romanche 

suis, que manté tambe el substantiu 

“fin” en la seua estructura; i el 

romanés que usa una paraula 

d’etimologia diferent -sfârsit- pero 

que, de totes les maneres, te el sentit 

de “part final d’un periodo de 

temps”), u d’estructura totalment 

diferent als anteriors (el sart, pero en 

el que “codiana” vol dir tambe “ultima part d’un periodo de temps), u que no te res a vore en 

els atres (occità) i, finalment, el català, al que ya he fet referencia. A mi m’agradaria que, a 

partir d’aço, tots els “insignes” filolecs i intelectuals d’Universitats, de Conselleries de 

Cultura, d’AVLL’s, etc., explicaren per qué hem de canviar “fi de semana” per “cap de 

setmana” i que ho feren fonamentant la seua afirmacio en criteris filologics que pogueren 

convencer-nos als valencians. Es evident que no ho faran, perque no hi cap rao d’indole 

filologica (en clau valenciana) que ho puga justificar.  



L’unica explicacio es que com en Catalunya es hui expressio quasi normal i acceptada per 

l’Institut d’Estudis Catalans, aci hem d’introduir-la siga com siga, posant una peça mes en el 

proces de substitucio llingüistica al que he fet mencio al principi d’est escrit. 

Este proces que des de fa molts anys ha vengut substituint paraules genuïnes (algunes d’elles 

reconegudes en els ultims temps per l’AVLL, pero en la boca chicoteta, sense fer cap força a 

l’hora de donar-los de nou carta de naturalea) com deport (per esport), jui (per judici), llanda 

(per llauna), llavar (per rentar), murta (per murtra), servici (per servei) i vacacions (per 

vacances), per posar nomes uns eixemples. Aço ha creat una gran confusio entre els 

valencians, fent que molts d’ells hagen acabat engolint-se l’esc. Pero la realitat es que no tots 

combreguem en el pensament unic, en el dogma, que es allo que sustenta eixe proces. Per 

aixo tinc l’esperança de que cada dia en sigam mes caminant per la senda de la reivindicacio  

d’un marc a on tinguen cabuda el debat, la critica, l’intercanvi de totes les idees… tot allo de 

lo que hui estem orfens. I defengam esta filosofia convençuts de que el cami cap a la veritat 

nos ha de fer mes lliures. Dit aço, estic convençut de que per a acostar-nos ad eixa veritat, ad 

eixa realitat historica valenciana, no hi ha mes remei, en la kafkiana situacio actual, que 

qüestionar molts dels plantejaments que se nos presenten (el dubte es el principi de la 

sabiduria), contrastar l’informacio que nos arriba, anar a les fonts, etc.  

En resum interessar-nos de veres per la genuïna i multisecular cultura nostra. Pero es evident 

que hi ha massa valencians que no volen enterar-se d’esta realitat historica autoctona i viuen, 

sense saber-ho, entre barrons: no raonen, no intercanvien idees ni pensaments, son els que 

tenen sempre a punt l’expressio “aixo es així i punt”, no dubten mai (¡com poden dubtar 

ells!) i tot lo valencià per ad ells no te cap de valor si no està impregnat de la consegüent 

catalanitat. Pero deixariem esta breu descripcio de la societat valenciana a miges si no 

diguerem que, per un atre cantó, hi ha tambe molts atres valencians que no mostren cap 

d’interes per la cultura de la seua terra, per la llengua autoctona, per la seua identitat, perque 

passats mes de trenta anys des de l’inici del conflicte identitari ells seguixen tan feliços, com 

si res haguera passat (i, normalment, parlant nomes en castellà). Quina llastima. Tant els uns, 

com els atres, no saben lo que es perden. 

Manuel Gimeno Juan, llicenciat en filologia valenciana 

LA REAL SENYERA CORONADA, BANDERA 

DELS REPUBLICANS 

 

 

En esta fotografia de 1936 podem observar baix quina bandera varen anar 

els milicians republicans a la guerra civil (1936-1939), la Real Senyera 

Coronada del Regne de Valéncia. 

Segons pareix, aquelles forces d'esquerres, que varen lluitar contra els 

alçats, no varen tindre cap reparació en amparar-se baix la nostra Senyera, 

no com en l'actualitat que els repelix i reneguen d'ella en qualsevol ocasió 

que se'ls presenta. 

Roc Chabàs Associació 



Francesc de Vinatea: vaporisat (I) 

 

En 1984, George Orwell feu referencia a la vaporisacio que 

consistia en fer desapareixer a un dissident. Si no es recorda 

o s’ignora no existix, es tractava d’un oblit organisat, una 

forçada amnesia colectiva. 

 L’Ajuntament de Valencia llevarà a Francesc de Vinatea de 

la plaça del cap i casal. El seudoargument aduit pel 

consistori es que es una figura poc coneguda. Si utilisarem el 

mateix motiu, moltes de les que n’hi ha en Valencia anirien 

al fem. Recorde que el jurat Vinatea s’enfrontà valentment 

al rei per a mantindre l’unitat del Regne de Valencia, assunt 

pel qual crec que es guanyà, de sobra, l’estatua. Si l’excusa haguera segut una atra, com 

l’assessinat de la seua dona per infidelitat −era costum en l’epoca− podriem parlar. Si 

haguera segut aço ultim, exigiria el mateix tractament, la revisio de totes i cadascunes de les 

estatues i podria resultar que si escorcollem, no en quede cap en peu. O tots o ningu. 

 Fa molts anys que el sistema educatiu espanyolisa a tots els chiquets siguen catalans o 

valencians. Ademes, l’espanyolisme cedix el control sobre la llengua propia, perque no els 

interessa gens ni miqueta, al pancatalanisme que impon la seua visio; un cas mes del 

pancaespanyolisme estructural que patim. 

 Aixina les dos identitas alienes −castellanisme/espanyolisme i 

pancatalanisme− es dediquen a adoctrinar als nostres chiquets i 

chiquetes que saben segur quí era el Cit, Joan Fuster i poc mes 

alla de Jaume I. La gran exclosa es l’identitat valenciana, noms 

com Rossent Gumiel, Rafel Trullenque o Josep Maria Bayarri 

son eliminats del curriculum educatiu i els que apareixen son 

tergiversats com Nicolau Primitiu. No s’apela a l’orgull de la 

real Senyera, que no es doblega davant de ningun mortal, ni 

tampoc s’ensenya que rep honors de cap d’estat, tampoc es comenten les guerres contra 

Castella o Catalunya. No interessa a uns ni a uns atres tindre una identitat valenciana 

empoderada, critica i lliure, que descobrixca l’ingenieria social darrere del canvi cultural en 

l’uniformitat del nort o de l’oest. Ya saben que l’ull s’acaba enamorant de les lleganyes. 

 Lo pijor es que la dimissio nacional provoca l’autoodi cap a una identitat menyspreada, 

alterada, inconclosa o dessubstanciada. Els valencians no som res per nosatres mateixa, ho 

som quan formem part de l’Espanya-Madrit-castellana o els Països Catalans, pero a mi me 

sobra en ser valencià. 

J. Masia 

Imagens:twiter, culturavalenciana.es. 

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



Francesc de Vinatea: vaporisat (i II) 

Hem d’assumir l’axioma: lo que no es coneix no es pot amar. 

Ademes, la veracitat es un principi comunicacional i etic, per aço 

el desconeiximent i la mentira generen l’autoodi valencià, un ser 

buit de contengut es queda enlluernat del primer vedell d’or que 

veja passar. 

 Francesc de Vinatea es poc conegut perque a les autoritats els 

interessa la desmemoria colectiva del nostre poble. L’ideologia es 

concreta en una politica educativa que ompli els temaris docents, 

es dir, selecciona qué s’ensenya i qué no. Quan s’obliga a llegir a 

tots els estudiants a Manuel Sanchis o a Joan Fuster es una forma 

per a que no se’ls oblide. Quan estem en l’any Fuster (2022) es 

una forma mes de que no s’ignore al nefast personage. Per lo tant, 

l’oblit o el recòrt es intencional. 

 A les identitats foranees els interessa un valencià debil, moll, que s’adapte a lo que son els 

atres i que abandone l’individualitat, la diversitat, en virtut d’un proyecte fosc que maximisa 

les similituts i minimisa les diferencies, en l’objectiu final de la convergencia i l’assimilacio. 

Quan mes uniformes millor. 

Que els mateixos que fomenten o perpetren l’oblit de Vinatea siguen els que afirmen que no 

se’l coneix, resulta esperpentic i manipulatiu. Si fora l’estatua de Joan Fuster no es tocaria i a 

pesar de tots els esforços multimillonaris, no creguen que tot lo mon el coneix. Mes d’u es 

duria una sorpresa. 



 Al remat, a l’ideologia pancatalanista li molesta tot lo que sone a valencià, nomes fomenten 

una miqueta de valencianisme de baixa intensitat per a facilitar el cami als PPCC. Es la 

‘regionalització’ intermija que favorix el despegament de Madrit a través de la promocio 

d’un orgull de curt recorregut, capat per a que no es convertixca en nacionalisme valencià, i 

que s’aboque i es fonga en la catalanitat fundacional dels valencians. Est es el simulacre 

redentor, l’unica via que tenim de ser alguna cosa mes alla de que no som ‘ni carn ni peix’. 

 Les qüestions ideologiques no estan en el debat public, pero aço no nos ha de dur a engany. 

En moltes ocasions estan ocultes, minimisades o negades, pero no paren de fer cami, com un 

talpo, dia si i dia tambe. Nomes sentir-nos valencians, nos empodera i nos fa lliures. Miges 

tintes no nos valen als valencianistes. 

J. Masia 

Imagens:facebook, TomasPM, GAV. 

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



Les algues per a l'abonament en Dénia 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una activitat extractora a tindre en conte seria la de les algues que la mar tirava a la costa, 

recollides primer per a ser utilisades com a llit per al ganado i despuix en l'agricultura, per a 

fertilisar el sol i esponjar-lo. Estes algues depositades en la vora de la plaja són principalment 

la costanera mediterrànea i la posidònia oceànica. Les algues eren un recurs valiós per als 

agricultors, que les utilsaven per a abonar els seus camps d'una forma mes barata que en el 

guano. L'extracció de les algues era gratuïta, i un dret dels ciutadans de Dénia, sempre que no 

abusaren d'elles en detriment d'atres veïns. A lo llarc del sigle XIX hi ha documents que fan 

referència a les algues, encara que est abonament natural seria perjudicial per al guano de 

Chile i Perú, importat per l'innovadora família Morand. 

En eixos anys, l'extracció d'algues seguix mantenint-se, en l'única salvetat de fer-ho dels llocs 

més pròxims a la ciutat o d'amontonar-les. Potser açò es dega a raons sanitàries, pels 

mosquits que atreen les algues en descomposició o per a evitar el contrabando que fàcilment 

es podia amagar baix estes. Algunes d'estes prohibicions en la década dels 80 són fetes baix 

l'alcaldia de Jaume Morand Fourrat un dels principals importadors de guano, lo que podria 

semblar interessat. Solament quan la situació econòmica torna a empijorar en la crisis de fi 

de sigle, la població torna a pensar en el mètodo gratuït tradicional d'abonat de les terres, lo 

que provoca abusos per part d'alguns individus i per això el Tinent d'Alcalde Francisco 

Morante va posar de manifest el descontent que hi havia en la plaja a la vora de la mar a altes 

hores de la nit i durant el dia, de tal forma que uns pocs s'apoderaven de tota la que tirava la 

mar, afectant a una gran majoria que no podia tindre accés ad este producte tan necessari per 

a abonar les terres. 

Per això es propon que la Corporació acordara en l'autoritat de la Marina, que prohibira eixe 

abús i que s'extragueren fòra de les hores de sol, mida que va ser molt desijada per tots els 

veïns contribuents. Prèvia discussió i per unanimitat es va acordar lo propost. 

Roc Cabàs Associació 

 



Les comunicacions terrestres de Dénia 

Les comunicacions terrestres 

han segut un atre important 

obstàcul per a la pronta 

modernisació del port de 

Dénia, ya que històricament 

han estat tallades cap al sur.  

Fins a principis del sigle 

XIX, l'espai econòmic de 

Dénia s'articulava únicament 

en el camí de Valéncia i els 

deficients camins comarcals. 

Este camí està referenciat en 

l'época romana (anònim de 

Ravenna), com a conexió del port de Dénia en la Via Augusta (Via Heraklea dels Ibers). 

Durant l'época àrap hi ha constància de l'interés militar per mantindre la conexió terrestre a 

través d'este camí fins a Xàtiva, Villena i Baza. 

En 1599 Felip de Gaona, descriu est itinerari durant el viage de tornada de Felip III des de 

Dénia.  

En posterioritat apareix en la cartografia de Cavanilles, mapa geogràfic de l'Eixèrcit de 1797 

i en 1813, que ho denomina “camí de Dénia”. 

En la segona mitat del sigle XIX, es planteja la construcció de la carretera d'Alacant a 

Valéncia per la costa (N-332), que va permetre cap a 1880 l'unió efectiva de Dénia en 

Alacant. 

 

Esta carretera no va poder passar per Dénia a pesar d'intentar-se, i acabe finalment passant 

per Gata, Pedreguer, Ondara etc., en un ramal a Dénia i el seu port. 

En els últims anys el panorama de les comunicacions ha variat, millorant notablement les 

terrestres, fins al punt de que el tràfic marítim ha deixat de ser eficaç par al moviment de les 

mercaderies agrícoles. 

En l'última etapa històrica, la consolidació de la ruta en Balears va tindre com a impulsor a 

l'intendent José Jáudenes, qui en 1802 va saber interessar a l'Estat per la millora del port, com 

a indiscutible punt de conexió de les Balears en la península, hui bàsic per a la vigència del 

port. 

Roc Chabàs Associació 

 

 


	La Unexpa (Unión de Exportadores de Pasa, S.L.)
	Els antics locals de la Unexpa, estaven situats entre els carrers Carlos Sentí i Patricio Ferrándiz. Eren uns almagasens dedicats a l'elaboració i comercialisació de la pansa, que des del sigle XlX va ser la base de l'economia de Dénia i de la comarca...
	En 1961 s'inaugurà l'almagasén, i es va instalar en ell la primera màquina despepitadora de la pansa, que apleguà a Dénia des de Califòrnia i més tart va aplegar una segona màquina comprada també en els Estats Units, per a atendre a la demanda d’este ...
	Per juliol de 1960, es va crear la CAS (Cooperativas Agrícolas Sindicales), que va aparéixer per a combatre el monopoli dels exportadors de la Unexpa.
	Estes Cooperatives, en la seua sèu central en Gata, varen agrupar als productors de pansa d'uns 16 pobles del Marquesat de Dénia i uns atres de la província de Valéncia, que, en els seus millors temps, negociava en la producció de la pansa d'uns 400 l...
	La CAS va competir en durea en la Unexpa fins a conseguir el seu tancament, i en 1965 la va absorbir i adquirir totes les instalacions.
	Pero el turisme en Dénia va escomençar per aquells anys a ocupar el lloc principal que hui manté. Podríem dir que va ser com el testimoni final de l'época dorada de la pansa, ya que el negoci de la CAS va decaure en 1971 i va fer que es venguera l'edi...
	Va ser ocupat més tart per José Borrell, en uns locals dedicats a la maquinària agrícola, també varen ser un concessionari de la marca de coches Citroën i un almagasén que va pertànyer a Joaquín Chornet.
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