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SALUTACIONS 



El final de la guerra en Dénia  

En els últims dies de març de 1939, es precipita l'alvanç de les tropes 

nacionals que varen agrupar totes les ciutats que estaven en mans dels 

republicans, tant en Valéncia com en Alacant. L'entrada es va produir el 

dijous 30 de març, de manera gradual en els diferents pobles. Les persones de 

la dreta tradicional varen emergir per a fer-se en el govern municipal, pero 

Dénia s'anticipa ad estos events. El 28 de març a les 10 del matí, es pren 

l'Ajuntament i al sendemà, el dia 29, varen constituir una junta gestora de 

govern provisional. 

Es coloca la bandera bicolor un dia abans en diferents llocs de la província d'Alacant. Esta 

urgència en la presa del poder municipal per part de la dreta va poder ser deguda al fet de que 

en Dénia hi havia una dreta històrica, formada per propietaris agrícoles, empresaris i 

comerciants, que havien vist perillar els seus interessos durant el govern de la República i es 

varen trobar desposseïts i relegats de la vida política, esperant este moment des de que es vea 

vindre el final de la guerra. El 28 de març a les 10 del matí, el veí de Dénia, Francesc 

Calabuig Domenech, mogut per una decisió incontenible, impacient per fer una Dénia 

autènticament per als deniers, es va dirigir acompanyat dels també veïns d'esta ciutat, José 

Reig i Antoni Mulet, a l'Ajuntament. Felip Frau i Fabi González seguiren als Srs. Calabuig, 

Reig i Mulet, i varen deixar al primer que pujara sense conte algun a complir el propòsit que 

els animava, es varen quedar en el baix de l'Ajuntament, per a resguardar i defendre si fora 

necessari al Sr. Calabuig i els seus acompanyants i mantindre els actes que eixecutaren. 

Varen pujar al consistori i no trobant-se a ningú en el local, varen hissar en el màstil d'un dels 

balcons la bandera bicolor, que Calabuig duya, la qual havia segut confeccionada moments 

abans per sa germana Maria.  

Els protagonistes de la presa de l'Ajuntament en estos primers moments no eren les persones 

més destacades de la dreta de Dénia, ya que els màxims representants estaven encara 

empresonats. Resulta curiós el fet que, despuix d'esta presa de possessió de l'Ajuntament pels 

partidaris del nou règim, a les 10 del matí del citat dia 28, a les 11 del mateix dia, l'aviació al 

servici dels nacionals bombardejara la ciutat. La major part dels bombardejos que es varen 

produir durant la guerra havien estat dirigits a la zona portuària, la via férrea o a les fàbriques 

d'armament, pero est últim dia es bombardeja a la població en general.  

Les bombes varen caure en el carrer Pare Pere nº 30, casa de la família Morales, i en la part 

posterior, el carrer Major nº 32, casa de Tomás de Carranza, a on es varen produir dos 

víctimes mortals. El fet de que l'avió volara a gran altura, no li va permetre vore a pocs 

metros el seu objectiu, l'Ajuntament, a on ya onejava la bandera bicolor. En el primer 

consistori que es constituïx el 29 de març de 1939, es nomena president a Joaquim Calabuig 

Morales, industrial del ram del joguet.  

La major part de les persones representants de les dretes, que havien estat empresonades, 

varen ser jujades en Alacant per un tribunal popular que oferia les màximes garanties, pero 

com cap d'ells va tindre participació en els fets que varen dur al colp militar contra el règim 

constituït, varen quedar en llibertat. Pero varen ser molts els dirigents republicans que varen 

pagar en la seua vida, per defendre les seues idees polítiques, sindicals, o el fi democràtic. 
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L'Iglésia Catòlica despuix de la Guerra Civil en Dénia 

 

En finalisar la Guerra Civil en Espanya les iglésies catòliques de Dénia i de tota la zona 

republicana estaven buides d'imàgens i d’uns atres objectes dedicats al cult catòlic.  

Les iglésies havien segut utilisades per a uns atres menesters menys religiosos, com a 

garajos, almagasens, etc., i les campanes s'havien fos per a destinar-les a la forja d'armes per 

a la guerra. 

Les pintades en les seues fronteres es podien vore i llegir fent referència al bando republicà. 

En les portes de l'iglésia de l'Assunció estaven escrites les sigles U. H. P.  (Unión Hermanos 

Proletarios), i en un costat de la plaça de l'Ajuntament hi havia una atra inscripció en la que 

es podia llegir “La religión és el opio de los pueblos”.  

No varen tardar en aparéixer els sacerdots que es varen absentar, uns empresonats i uns atres 

amagats per a evitar el perill. Entre ells estaven Francesc Soler, don Paco, que va passar la 

guerra en la seua casa de Les Marines, cultivant el seu modest bancal i cuidant del jardí. Uns 

atres foren Pedro Cardona, don Pedrito, Ricardo Aracil i José María Palmer. 

Tots es varen dedicar als servicis religiosos de l'iglésia de l'Assunció, Sant Antoni, l'iglésia 

de les monges Agustines i de les capelles del Colege de les Carmelites i del Sant Hospital, a 

part d'assistir a les diferents ermites quan eren les seues festes. 

La primera missa que se celebrà despuix de la lluita va coincidir en l'arribada del buc de 

l'Armada espanyola “Mar Negra”, que havia soltat àncores en la bocana del port. 



S'instala un altar portàtil contigu a les portes de l'iglésia de l'Assunció i oficia la missa Pedro 

Cardona, que ya havia segut el sacerdot d’abans de la guerra. Varen assistir, una 

representació del citat barco de guerra, i un gran número de fidels deniers desijosos de 

participar en la cerimònia religiosa.  

Més tart, mentres pausadament s'arreglava l'interior de l'iglésia, les misses s'anaven celebrant 

en la zona del martell, en l'esplanada del port, a les que assistia el poble en acabar una 

obligada desfilada pel carrer Marqués de Campo, junt en les noves autoritats naixcudes del 

franquisme. 

Es recupera l'image de la Santíssima Sanc, depositada en Alacant al principi de la guerra, 

conservada per Gastó Castelló, que va ser el responsable de la custòdia de totes les imàgens i 

objectes de valor artístic, que varen ser allí traslladades per a la seua conservació.  

Les campanes, foren substituïdes per unes noves en 1942, batejades per orde de tamany en 

els noms següents: Maria de la Victòria, Assumpta est Maria in caelum, Crist Rei i Sant 

Joaquim, a part d'unes atres que no es va poder conéixer la seua dedicatòria. 

El 2 de maig d'eixe any, va aplegar l'image de la Verge dels Desamparats al port de Dénia, 

procedent de Valéncia, en la barca de peixca “Josefa Maria” de la flota deniera, a la que 

varen rebre totes les embarcacions de Dénia. Fon traslladada en processó a l'iglésia de Sant 

Antoni, a on se li dedicà un gran homenage per la gent de la mar i devots de tota la ciutat. 
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¿Quí som? 

Fustahermetic és una empresa dedicada a la fusteria interior i exterior per a la construcció, 

decoració, rehabilitació, arquitectura i tota classe de treballs en fusta des de 1972. Disponem 

d'una gran infraestructura basada en 2000 m² a on es desenrolla tot el procés de fabricació i 

acabament dels productes, contem en una gran flota de vehículs per a poder aplegar a 

qualsevol punt d'Espanya o de l'estranger. 

CN 332 km 194,5 (Pda. Molinet,7) 03750 PEDREGUER (ALACANT) Telef. 96 578 88 00 
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L'imprenta i papereria Serrano de Dénia  

 

La papereria Serrano i 

anteriorment també imprenta, s'ha 

mantingut oberta al públic fins a 

fa ben poc. 

Esta papereria ha segut sempre 

un establiment ben sortit, en ella 

podíem trobar una gran varietat 

de productes, des dels més 

especials fins a les senzilles 

caixes de colorets per al colege i 

numerosos objectes per a regalar.  

Sobre 1910 es creu que hi havia 

un celler dedicat a la venda de vi, 

propietat de la família Romans.  

 

Anys despuix la mateixa família 

la va convertir en la fonda “Casa 

Anita”, a on s'estajaven els 

viagers per la proximitat en 

l'estació de ferrocarril i servir 

menjars, que entre uns atres 

estava la Guàrdia Civil, que tenia 

el quarter en l'edifici del costat.  

Pels anys quaranta la fonda canvià d'amos i per 1954, l'imprenta Serrano, situada en la casa 

del costat del bar Tongo, justament enfront, s'instalà en el local de l'antiga fonda.  

Juan Serrano, destacat personage vinculat a la política i director anys abans dels periòdics El 

Porvenir i La Palabra, va fundar l'imprenta en l'any 1946, dedicant-se a l'impressió de fullets 

comercials, estampes, recordatoris i targetes.  

Al front del negoci pràcticament va estar sempre, el seu fill Julio Serrano Pons. L'imprenta 

deixà de funcionar en l'any 1993 en jubilar-se la propietària, i varen continuar en el negoci 

familiar pero ya dedicat solament a la papereria, els seus fills Juan i Rafael Serrano París. 
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L’any Joan Fuster o la divinitat impossible 

En l’any Fuster pareix necessari fer referencia al 

personage que s’autodenominava la “bestia negra” 

dels seus païsans, en una carta a un amic, en 1964 

(Levante, 4-6-2022). 

 

Com sol ocorre, en moltes i massa ocasions, fa acte 

de presencia esta especie d’enantiodromia −l’unio de 

contraris− que es el pancaespanyolisme, una 

tragicomedia representada pels partits estatals com el 

PSOE o el PP. Mes espanyols que ningu i al mateix 

temps ajudant al catalanisme tot lo que poden i mes. Des de l’Estat Espanyol −el Ministerio 

de Cultura y Deporte eixercirà la vicepresidencia segona− es sumen, en el “Comité 

d’Honor”, a celebrar el centenari del naiximent de Joan Fuster, en fi, a la difusio de la 

catalanitat dels valencians i el foment dels Països Catalans (DOGV, 21-11-2021). 

 

Els confrares l’alçaren mes alla de l’Himalaya, com si fora una divinitat. El president de la 

GV, Ximo Puig, el reconeix com el seu “guru espiritual”. S’han escrit mes panegirics d’ell 

que d’alguns sants i beats. Tot lo que l’envolta, en especial els feligresos, el pujaren a la 

categoria de “Socrates”, “Pontifex”, “xamba 

genètica”, etc., i clar, estos excessos son 

ridiculs, mes encara quan els duen al paroxisme, 

com feu el catalaniste Ernest Lluch a l’escriure 

que nos havia tret de la prehistoria. Per a 

rematar l’histrionisme, l’absurt i la 

megalomania, el suecà afirmava, sense 

vergonya, que els Països Catalans (PPCC) es 

convertirien en el “perfecte equilibri en tots els 

ordres de la vida col·lectiva”. No descobri el 

perpetum mobile, pero si el sant grial de la filosofia: l’artefacte de la felicitat terrenal. I 

Aristotil sens enterar-se. 

 

No fon cap inventor perque es dedicà a recopilar l’obra dels seus precedents, els primers 

pancatalanistes: Eduard Martínez, Miquel Duran, Carles Salvador o Emili Gomez. Volia ser 

jornaler de la ploma i destacà pel seu treball periodistic −tancades les portes aci, a causa de la 

publicacio dels seus llibres mes polemics, el feu en Barcelona i Madrit−. Ademes, estava 

finançat directament per a fer pancatalanisme ya que rebia una subvencio o sou d’un 

important empresari catala per a difondre l’ideologia forana. El seu paper fon el del tipic 

comissari politic, en tantes llacunes intelectuals com inasequible al desale per a convencer-

nos de la bondat de la distopia: un dispositiu de buit de l’identitat valenciana. 

La transformacio bestial començà un 9 d’octubre de 1943, en la plaça de l’Ajuntament de 

Valencia estava Josep Mª Bayarri i quinze mes cridant: ¡vixca Valencia lliure!, ¡espanyols, 

fora d’aci! Aixina es donà conte que el nacionalisme valencià era un cami impossible i es 

dedicà a lo mes lesiu i lucratiu: fer pancatalanisme. 



 

Les reflexions, com la de tots els que han raonat sobre l’identitat 

valenciana, son interessants, pero el seu relat conté erros epistemics 

basics, falacies fundacionals fruit d’un pensament essencialiste −una 

llengua una nacio−, voluntariste −la catalanitat dels valencians que refuta 

la genetica− i historiciste -els PPCC son un desti inexorable-* que acaben 

per materialisar-se en neorracisme i l’imperialisme com les senyes mes 

visibles. En estos condiments, la propaganda es convertix en el metodo 

elegit per a canviar actituts. 

Com que era aficionat a les pelicules d’indis i vaquers, abusà del 

pensament simple, li costava Deu i ajuda passar del numero 2 perque era 

especialment binari i maniqueu.  

El principal perjudicat de la seua diatriba fon el nacionalisme valencià, principalment ocultat 

com son els casos de Rossent Gumiel, Rafel Trullenque o Gaetà Huguet, i deformat en els 

coetaneus Josep Mª Bayarri o Nicolau Primitiu. El mon es dividia en ser catala o espanyol 

perque l’opcio estrictament valenciana ni estava ni se l’esperava. 

La societat pantalla o fantasma de l’IEC, l’AVLl, creu que “ha de formar part de la vida 

diària dels valencians […] Volem fer de Fuster el que Shakespeare és per a la cultura 

anglesa” (Levante, 2-6-2022). Pero aço es impossible sense mentir.  

Fuster no es mereix ni un euro de diners publics dels valencians perque es dedicà tota sa vida 

a crear dependencia afectiva, un amor toxic pels PPCC. En esta entelequia −com els definix 

el propi IEC− fomentava una imparcial, inconclusa i imperfecta personalitat autoctona i la 

supeditava a un ent superior que l’omplia de contengut, existencia i valor. Realisà un atac 

total al yo dels valencians i aço nomes pot rebre la qualificacio d’autoodi per part del que era 

cap d’esquadro de Falange. Fon un escritor antivalencià i antivalencianiste que hague de 

denostar i tergiversar tot lo autocton -no deixà titaro en cap- per a que entrara per l’estret 

forat dels PPCC. La malaltia era l’imperfeccio, l’incompletut metafisica del ser valencià, esta 

anormalitat essencial, esta tara se curava en el pancatalanisme redentor. 

Una persona que es definix com “Yo soy un modesto fulano de Sueca que habla catalán y 

que se siente nacionalmente catalán” no pot ser valencianiste en la vida, a no ser que 

utilisen les estrategies d’ocultacio o la deformacio per a crear una neollengua que altera, 

contradiu, el significat llogic i tradicional del valencianisme que ara es definix com: “Afecció 

per València o el País Valencià o per les característiques nacionals catalanes del País 

Valencià.” (enciclopèdia.cat). Ser valencianiste es ser pancatalaniste i aixina tanquen el 

circul vicios de la mentira de l’any. Hem d’honrar la memoria dels que han empoderat als 

valencians i les valencianes, els que han lluitat per la seua llibertat, i aço, nomes es pot fer de 

des l’autonomia, l’amor i l’identitat social positiva, mai des de l’heteronomia i l’autoodi 

fusterià. 

 *Si volen saber mes, en el meu llibre El Conflicte identitari: valencianisme i catalanisme 

des del sigle XX fins a la democracia desmonte a Joan Fuster. 

 Publicat en Claus de llibertat, num. 2, de Convencio valencianista. per J. Masia 



EL RACÓ L’ASSUCAC DE LA RAONAMENTA  

La bandola anexionista 

Tots els llingüistes estan d’acort en que no’s pot 

traduir d’una llengua a la mateixa llengua. 

Llavors, si català i valencià són la mateixa 

llengua pero en dos diferents noms ¿per qué 

collinses se traduí —i dos vegades— al valencià 

el Tractat breu que acompanyava la “Guitarra 

Española y Vandola” del català Juan Carlos 

Amat (1572–642), el primer tractat guitarrístic 

conegut? Carlos —millor així, com és nomenat 

hasta 6 vegades en els sonets del prefaci— 

estudià medicina en Valéncia, a on eixercí 

durant alguns anys, i escrigué uns exitosos 

Fructus medicinæ (1623) i Quatre cents 

aforismes catalans (1636). Naturalment, els 

anexionistes llingüístics tampoc han considerat 

esta una autèntica traducció. En son Catálogo 

de obras en lengua catalana diu Aguiló (1923: 

514 nº 2.002): «Ambas ediciones sirven para 

notar las escasas diferencias en la manera de 

hablar el mismo idioma en Cataluña y 

Valencia», i Rafanell (Caplletra 1988: 84–85 nº 

1) se llimita a comentar que el fet diferencial, «com es pot veure en els títols respectius, es 

redueix gairebé a qüestions merament ortogràfiques». El suplementari Tractat és de veres 

breu, pero sa traducció constituïx un testimoni excepcional, perque les dos versions 

valencianes són lliterals, lo que permet un cómodo coteig en l’original. 

La primera edició coneguda contenint el suplement català és de 1701 i quedà arreplegada en 

l’edició posterior de 1745. Les diferències entre les dos, estes sí, són «merament 

ortogràfiques». L’edició valenciana és de 1758, feta en l’imprenta d’Agustín Laborda, la 

mateixa que publicaria també una segón edició a càrrec ara de la viuda de Laborda, Maria 

Vicenta Devís (1744–circa 1820). Desgraciadament, esta nova edició no consigna cap 

datació, pero hagué d’eixir entre 1776 i 1819/20, anys de l’activitat editorial de Devís, i conté 

un valencià més actualisat, pero ya no n’és una versió lliteral, és més sintètica i ve escrita en 

apichat, mentres que l’edició de Laborda seguix de més a prop el model català: paſſan (1745: 

42) ≈ paſſen (1758: 44) ≠ pasen (1776–820: 35). 

Com podíem esperar, les primerenques diferències apareixen ya en els títuls: guſtaràn – 

gustáren, apendrer – dependre, entendràn – entengueren, pugan – puguen i ab – en. Ara be, 

ham d’admetre la diferència “merament ortogràfica” <y> ≠ <i> entre [en] Ydioma [Cathalà] 

(1745) i [en] Idioma [Valencià] (1758) o [ELS VALENCIANS en son] idioma (1776–820). En lo 

quantitatiu no són moltes les diferències llingüístiques entre els texts català i valencià, algo 

prou llògic, perque parlem només de 18 paginetes (17 en l’edició de la viuda), format 

chicotet, lletres grans i tres planes d’ilustracions.  



 

Ademés, el contingut és molt repetitiu, sense a penes variació lèxica. Ara be, qualitativament 

trobem una gran coherència en —i entre— les dos traduccions valencianes. Poquetes 

diferències, sí, pero normalment recolzadíssimes per numeroses instàncies. Per eixemple, la 

preposició ab catalana troba 87 correspondències en l’edició de la viuda, totes en l’esperable 

en. Aixina que, encara que siguen tan sols una cinquantena les diferències, estes en total 

sumen centenars, centenars i centenars de casos, lo que per se justificaria la necessitat de 

traduir. Al remat, les edicions catalana de 1745 i valenciana de 1758 evidencien que llavors 

els respectius texts podien ser ben entesos només pels seus naturals en eixa época i podem, 

puix, acceptar pacíficament que abdós versions representarien cabalment les respectives 

llengües parlades en el s. XVIII.  

La comparació dels texts català de 1701/45 i valencià de 1758 mos deixa estes diferències: 

ab – en, aixis – aixi, altres – atres, antes – abans, apar – a/pareix, apendrer – dependre, 

aquest – aqu/este, aſſenyalan – senyalen, atras – arrere, brevedat – brevetat, claredat – 

claritat, confõdrer – confondre, ço – asó, debo – dec, deſpres – despues, dezè – deu, dezena 

– dezima, diſtingeixén – distinguixen, dotzé – dotze, entendrer – entendre, exemple – 

eixemple, foſſen – foren, [no] hi [foſſen] – [no foren], ja – ya, lector – llijidor, lo – el, los – 

els, los – els, menos – menys, nombráts – nomenats, nové – nou, ordes – ordens, per – pera, 

perçò – per asò, permet – permetix, petit – chiquet, piſar– jafar, restans – restants, ſeguent – 

siguient, sens – sense, ſeté – set, ſiſé – sis, solicito – solicite, submeto – humille, ſuſpes – 

suspens, tenir – tindre, trats – trasts, veurá – vorá, veurer – veure, voler – gust, vuyté – huit, 

xich – chic, xifra – cifra… Atresí, la vocal neutra catalana, congruentment registrada, afecta 

a molts elements morfológics essencials: anomenan – anomenen, aquellas – aquelles, 

aſſenyalant – senyalant, baſtan – basten, cordas – cordes, declaran – declaren, groſſas – 

grosses, las – les, paginas – pajines, paſſan – paſſen, primas – primes, podrian – podrien, 

rallas – ralles, ſignifican – ſignifiquen, troban – troben, xifras – cifres… I si afegim el 

testimoni de la segon edició, ne trobaríem noves discrepáncies: anomenats – nomenats, aqui 

– assi, contè – conté, dotze – dotce, las [ſinch Ordes] – Els [cinc órdens], ſe ni troban – yha, 

paſſan – pasen, promès – promés, perçò – per aixó, petit – giquet, ſens – sinse, vuyt – huit… 

Diferències, sí, totes merament ortogràfiques... si degudament invisibilisades. 

Xaverio Ballester – Universitat de Valéncia 

 

Xaverio Ballester es llicencià en filologia clàssica en 

l'Universitat de Valéncia l'any 1982 i es doctorà en filologia 

clàssica en l'Universitat de Barcelona en l'any 1987. Ha segut 

professor titular de filologia llatina en l'Universitat de Saragossa 

(1989), professor de filologia llatina en l'Universitat de La 

Laguna (1997) i des de l'any 1998 és Catedràtic de filologia 

llatina en l'Universitat de Valéncia. Ballester també és coeditor 

de la revista Liburna.  

Fon nomenat acadèmic numerari de la Real Acadèmia de 

Cultura Valenciana (RACV) el 4 de juny de 2019.  
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EDITORIAL 

Salvem a Vinatea ha complit 
 

 
 

La Plataforma “Salvem a Vinatea” ha tengut veu en el ple municipal del Ajuntament de 

Valencia del passat 26 de giner. Les intervencions de Joan Sancho Gea, membre de 

l’Insigne Capitul de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma (tambe 

del Rogle i president de Convencio Valencianista), i de Josep Enric Nadal, directiu del 

Grup d’Accio Valencianista, portaren la veu de les mes de 45 entitats que conformen la dita 

Plataforma, al ple, en el que hi havia dos mocions (del PP –la numero 23– i de Ciudadanos 

–la 31–, que es tractaren conjuntament) que advocaven per a que l’estatua de Vinatea 

seguira, en tota dignitat, en la Plaça de l’Ajuntament de la ciutat, fent-se reso de les 

exigencies de la Plataforma. 

 

Dos intervencions raonades i brillants les de Joan i Josep, que donaren pas al debat de les 

mocions presentades, com s’ha dit, pel Partit Popular i per Ciudadanos, les dos uniques 

formacions que havien respost al requeriment d’entrevista que s’havia cursat a tots els grups 

municipals, rebent a representants de “Salvem a Vinatea” i escoltant les seues demandes. 

 



 

A la fi, per unes circumstancies o 

per unes atres, en acabant de la 

defensa de les mocions es contà en 

la comprensio de l’equip de govern, 

mes be preocupat per menudencies 

en conte d’haver segut clars des 

d’un principi i reconeixer que 

havien comés un erro: el de no 

advertir i incloure en els plecs del 

concurs dirigit a les empreses que 

concursaren en el proyecte de 

remodelacio de la plaça de 

l’Ajuntament que, al plantejar les 

seues propostes de reforma, 

contemplaren el manteniment de 

l’estatua de Vinatea, la continuïtat 

de la figura de l’heroe valencià, en 

el lloc que actualment ocupa –

emplaçament que es decidi, tambe 

majoritariament, en un ple 

municipal alla pels anys 90 del 

passat sigle. 

 

Parlava la regidora del PSOE, 

responsable de l’Area de Desenroll 

i Renovacio Urbana i Vivenda, Sandra Gómez, del periodo d’exposicio dels proyectes i de 

la “participacio ciutadana” a l’hora d’haver presentat alguna alegacio sobre el tema i que, 

passat el plaç expositiu, cap sugerencia al respecte feya alusio al monument i figura de 

Vinatea. Es refugiava tambe en lo que ella calificava de desconeiximent general o 

“invisibilitat” de la figura i del monument. Dos llegislatures porta en el govern i, 

efectivament, sería interessant evaluar eixes paraules per a preguntar-nos: ¿Qué ha fet el seu 

govern per a donar a coneixer el significat d’este monument? 

 

¿Quants monuments d’estes caracteristiques coneix la ciutadania?, i, mes encara, ¿sap de 

l’historia i merits del personage al que se li ha dedicat esta distincio erigint-li una obra 

artistica? 

 

Des del Rogle coincidim en la regidora Gómez: es necessari fer mes pedagogia, i fer-la per 

banda de l’Ajuntament del que forma part i, aixina, posar en valor l’historia i les personalitats 

que han contribuit a conformar el nostre poble i han segut distinguits per les seues 

aportacions. 

 

Per un atre costat hem de donar la rao a la regidora del Partit Popular, Mª José Ferrer San 

Segundo, que en la tanda de replica li faltà poc per a dir-li mentirosa a la senyora Gómez a 

l’incidir en que faltava a la veritat quan dia que s’havia reunit en la Plataforma “Salvem a  

Vinatea” i havia escoltat –i casi consensuat– les seues demandes. Res mes llunt de la veritat, 

i lo que pensem es que esta senyora “no s’entera” ni de en quí se reunix. 

 



 

 

Felicitar-nos i felicitar a la Corporacio 

Municipal per la decisio adoptada de 

mantindre el monument a Francesc 

Vinatea en la plaça de l’Ajuntament –

en el lloc que ocupa o en u que goge de 

la mateixa dignitat i visibilitat en eixe 

entorn–, i no està de mes recordar que 

la minoría de VOX, 

incomprensiblement, votà en contra de 

la mocio; lo unic que li preocupà fon 

deixar clara “l’espanyolitat” de 

Vinatea. Com en l’hemicicle se li 

recordà, en 1333 Espanya no existia i 

Vinatea era ciutada valencià, del 

Regne de Valencia –estat lliure i 

independent dins de la Corona 

d’Arago. 

 

Congratular-nos per la labor de la 

Plataforma, de la que el Rogle forma 

part, per la labor manco visible i 

calladament feta, digna de felicitacio, 

que tambe es extensiva a qui ha pogut 

dedicar temps i recursos per a fer un 

treball impecable que ha conseguit 

l’objectiu propost. 

 

Ara nos queda fer difusio de la figura 

de Vinatea, es missio de totes i tots els 

que integrem la Plataforma, que ha demostrat que “junts som mes”, se treballa millor i se 

conseguixen metes que contribuixen a revalencianisar esta societat nostra tan 

despersonalisada. El valencianisme ha de reflexionar sobre aço ultim: treballar en serietat, 

junts i 

coordinadament dona els seus fruits. 

ROGLE 

 

L'escultor Manolo Rodríguez, recorda que ya han intentat llevar-la «3 o 4 

voltes», i manifesta que si ho feren li donaria «una miqueta de pena». També 

indica que l'estàtua del morellà, sense el pedestal, medix quatre metros d'alt i 

és de bronze. 

 



Els nostres personages valencians 

Antoni Josep Cavanilles i Palop 

(Valéncia ciutat, 1745 – Madrit, 1804) 

Antoni Josep Cavanilles i Palop naix en la ciutat de 

Valéncia el 16 de giner de 1745. Ací és a on transcorregué 

la seua infància i a on realisà els seus primers estudis, 

concretament en el Colege de Sant Pau, dirigit pels 

Jesuïtes. En octubre de 1759 inicià estudis de Filosofia en 

l'Universitat de Valéncia i, de manera privada, completà la 

seua formació en estudis de Matemàtiques i Física. 

Posteriorment estudià Teologia en Gandia i Valéncia, 

especialitat en la que se doctorà en 1766. 

Fon preceptor del fill de Teodomir Caro de Briones, per lo 

que es traslladà a Oviedo, lloc a on s’ordenà sacerdot 

(1772). En morir Teodomir es traslladà a Madrit a on es 

relacionà en el grup d’ilustrats valencians en l’entorn de 

Francesc Pérez Bayer. En 1744 el bisbe de Múrcia li 

propongué ser professor de Llògica en el Seminari de Sant Fulgenci d’aquella localitat. 

Des de 1777 a 1789 es preceptor dels fills del Duc de l’Infantat i, en ser nomenat est 

embaixador en França, Cavanilles acompanya a la família i fixa la seua residència en París. 

Es allí a on s'inicia en els estudis de botànica. 

En 1780 començà a mostrar un gran interés per l’estudi de les plantes i gràcies a la seua 

amistat en André Thouin i Antoine Laurent de Jussieu, entre uns atres, tingué accés als 

materials custodiats en el Jardin du Roi, el centre botànic més important de l'época. Visita i 

observa els jardins de París, Brusseles i Lovaina, i estudia diferents herbaris. 

El seu primer treball de botànica està dedicat a l'estudi de les plantes monadelfes i és 

publicat, en forma de monogràfics, en el títul de Dissertationes; en ell mostrà estudis molt 

detallats dels gèneros Sida i Geranium, entre uns atres; també sobre els gèneros pertanyents a 

les malvàcees, esterculiàcees, bombacàcees, meliàcees i famílies afins. En Monadelphiae 

Classis Dissertationes, Cavanilles descriu un total de 643 espècies i propon 15 nous gèneros. 

Posteriorment, en Icones et descriptiones plantarum Cavanilles realisà la descripció de 

gèneros i espècies, pero sobretot de numeroses plantes peninsulars i de moltes endèmiques 

valencianes, també de latituts americanes, de Filipines i d’uns atres llocs del Pacífic, les 

quals descrigué gràcies a herbaris, a pintures i a plantes del Jardí Botànic de Madrit. L'obra 

final consta de sis volums que se publicaren entre 1791 i 1801 i a on se descriuen i s'ilustren -

per ell mateixa- 612 espècies, moltes d’elles noves. 

La popularitat li aplegà en 1784, quan rebaté en l’obra Observations (1784) unes 

apreciacions que se feyen en la nova enciclopèdia francesa, la Nouvelle Encyclopédie –en 

concret, en l'artícul “Espagne”-, qüestionant les aportacions espanyoles a la ciència i cultura 

europees, atribuint-ho a les llimitacions impostes per la censura i l’Inquisició. Ell manifestà 

el gran alvanç conseguit en el regnat de Carles III en temes científics i culturals. 



Entre 1791 a 1793 realisa, per encàrrec real, diferents excursions pel Regne de Valéncia, fruit 

de les quals son les seues Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, 

población y frutos del Reyno de Valencia, un ambiciós estudi en dos volums que va vore la 

llum en 1795 i 1797 i que segurament constituïx l’obra més popular de l’autor. Entre 1793 i 

1797 s'encarregà, per orde del rei Carles IV, d'ampliar els coneiximents que se tenien, fins 

llavors, de les plantes de la geografia espanyola. 

Posteriorment, en 1799, s'ocuparà de la publicació de la primera revista 

científica espanyola de Ciències Naturals: los Anales de la Historia 

Natural, que passaria, a partir del tercer volum, a denominar-se Anales 

de Ciencias Naturales, i en la que publicaria mig centenar de treballs. 

Com a catedràtic feu grans aportacions a la docència, i fruit d’açò fon 

l’obra Descripción de las plantas que demostró en las lecciones públicas 

de los años 1801 y 1802, precedida d’uns Principios elementales de 

botánica (1802). En 1801 fon nomenat també director del Real Jardí 

Botànic de Madrit. Durant el breu periodo que ostentà este càrrec, que 

durà escassament tres anys, l'establiment multiplicà la seua activitat científica i pronte se 

convertiria en un centre de referència de la Botànica en Europa. Entre els seus discípuls 

figuren noms tan coneguts de la botànica del sigle XIX com Mariano Lagasca i Simón de 

Rojas Clemente. 

El 10 de maig de 1804, als 59 anys, Cavanilles mor en Madrit, en la casa del Duc de 

l’Infantat. La major part del seu herbari i biblioteca ingressen en el Real Jardí Botànic de 

Madrit per desig exprés del seu propietari. 

Descrigué més de 40 gèneros nous i més de 1.200 

espècies desconegudes per a la ciència. El gènero 

Cavanillesia, descrit per primera volta pels 

botànics de l’expedició a Perú i Chile (Hipólito 

Ruíz i José Pavón), servix per a immortalisar 

taxonòmicament a l’eminent botànic valencià, el 

treball del qual honra ad esta ciència i també a la 

medicina en tractats com Observaciones sobre el 

cultivo del arroz en el Reino de Valencia (1797) en 

el que s’ocupa de la salubritat i de l’epidemiologia 

–febres, paludisme- originades per este cultiu, 

aixina com de la gran cantitat d’aigua que es necessita per al cultiu del cereal en unes terres 

en falta de recursos hídrics. 

Te erigit un monument en Valéncia ciutat, a l’inici del passeig de l’Albereda, i dedicat un 

carrer junt als Jardins de Vivers. 

6 de juny 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”  

J. S. M. 



 

RACÒ PILOTA VALENCIANA 

GOJOSA ACTUALITAT 
 

Mamprendrem esta colaboració pegant-li un repassonet a les 

competicions de pilota, la realitat del jorn a jorn tant en el 

món aficionat com en el professional i rematem en un just 

homenage als noms i poblacions d’orige de tots els 

preseleccionats per a tractar de conseguir èxits en el ya 

pròxim dèu Mundial d’Alzira. 

 

En el ràpit i jugador trinquet d’Alcàsser estan en joc els 

Circuits femenins a Raspall Sub-18 i Sub-23 en partides 

interessants que mostren la constant progressió de les dònes 

pilotaris; en este febrer hem tengut les finals de la XVIII 

Copa Generalitat a Galocha, el Club de Monserrat aplegà a 

les dos finals, jovenil i sènior, junt a Moixent i Benidorm 

(quan escric encara no s’han jugat). L’individual de Frontó 

al 4 i  mig té en els primers llocs a Cervera i Pasqual; s’han 

presentat en el MARQ d’Alacant les Lligues que ne fan XXXIX a Llargues i XXXI a Palma  

mentres la Diputació d’Alacant convoca els premis a deportistes locals; la 2ª Copa President 

de la Diputació de Valéncia a Raspall d’Èlit femení està oferint grans partides en diferents 

trinquets; en Tibi s’acaben de jugar les finals provincials d’Alacant dels Jocs Deportius 

Escolars a Galocha, mentres les de Castelló de la Plana s’han jugat en Almenara; en El Pinós 

hem tengut les finals individuals a Pilota Grossa; s’ha tancat l’inscripció a l’Autonòmic de 

Raspall 2023 en la nostra Federació, quatre categories d’hòmens i quatre de dònes... Les 

lligues professionals, 40 a Raspall i 32 a Escala i Corda estan decidint els trios que no podran 

continuar. 

En Bonrepòs i Mirambell han entrenat, a One Wall, 

tots els preseleccionats, chicons i chicones mentres 

ho faran en Albuixech i Massamagrell a Llargues i 

Joc Internacional; encara que n’han de quedar sis 

(dònes) i onze (hòmens) volem donar els seus noms 

per creure-ho just: Victòria de Valéncia; Mar de 

Bicorp; Amparo de Moncada; Ana de Beniparrell; 

Mònica i Irene de Massamagrell; Carmen de Castelló; Aina de Meliana i Llúcia d’Alzira... el 

grup d’hòmens va en 2 apartats (Federació-Fundació) i són: Pablo i Toni Bou de Sella; Diego 

d’Onda; José Luís de Benidorm; Cardona de Pedreguer; Alejandro de Monserrat; Màrio i 

Albert de Tavernes Blanques; Joan Sànchez de Beniarbeig i Adrián de Quart de Poblet... per 

la Federació. Puchol II de Vinalesa; Nacho de Beniparrell; Giner de Murla; J. Salvador de 

Quart de les Valls; Guillermo d’El Puig; V. Bueno de Meliana; Conillet d’Orba; Marc de 

Monserrat; Seve de Vilanova de Castelló; Salelles II d’Oliva i Pere Roc II de Benidorm..., 

com sempre succeïx tirem a faltar noms que creem necessaris, pero segur que qui mana ha 

pensat que són els nostres millors representants, vos anirem contant quí se queda i quí se’n 

va... 

                                                      Aureli López 

  



 

Carta oberta d'un jubilat als Partits Polítics: 

No estem demanant res que no siga ya nostre. 

Tot lo que veeu ara al vostre entorn ho vàrem fer nosatres. 

Alcem a un país que venia d'una dictadura. Vàrem tindre que 

estar curant ferides que no cicatrisaven, pero trobem una 

manera de conviure en elles. Ajudem als nostres pares fins al 

fi dels seus dies: No hi havia ajudes, eren els fills els que 

tiraven del carro. Traem avant a les nostres famílies en molts 

chiquets i pocs mijos. Treballem de sol a sol en pobles i 

ciutats. I construïm l'Espanya que hui governeu vosatres, 

com si fora només vostra. Vàreu dur als nostres fills a una 

crisis econòmica, que nosatres hem mitigat, fent-nos càrrec 

dels nostres nets, compartint macarrons, teixint família per a 

que no es desmoralisaran en la seua desesperació. 

No teniu dret a demanar-nos més sacrificis. Volem tindre lo que nos correspon: Una pensió 

que nos permeta viure dignament. 

Senyors Diputats: Posen-se a treballar com vàrem fer nosatres i resolguen els seus 

problemes. Revisen TOTS els seus sòus i pensions vitalícies. Els seus viages, les seues 

dietes, els seus assessors, els seus contractes afegits en les comissions. Reduïxquen despeses 

escomençant per Uds. 

No ixquen al carrer ara en les manifestacions, per a fer propaganda electoral. 

No utilisen el Congrés com si es tractara d'un circ, d'una comèdia chabacana, en insults, 

descalificacions i succeïts mals. No nos fa cap gràcia vore qué to agressiu, de ràbia 

continguda, utilisen en els seus debats. Es pot dir lo mateix en educació i guardant la 

compostura. 

Demostren que són dignes de la confiança que els hem depositat. 

I si no ho fan, es trobaran en els seus pares en el carrer. Se'ls tindria que caure la cara de 

vergonya. 

Som una generació de lluitadors. No van a poder callar-nos la boca. Seria trement que tingam 

que ser nosatres, de nou, els que tingam que agarrar al bou per les banyes. Demostren tots, en 

fets, que miren per este colectiu de jubilats i deixen-nos viure dignament, a estes altures de la 

vida. 

Passa-ho, som molts els indignats i ofesos: per a que s'escolte la nostra veu, i els caiga la cara 

de vergonya. 

Juan Ferrer-Dénia 



 

Lliure competència  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Res debilita la potència creadora tan fàcilment com la costum de tindre-nos llàstima, perque 

això destruïx la confiança pròpia i cega les fonts de valor i d'energia. Qui vullga realisar 

grans i vigorosos esforços deu obrir les portes del seu ego, sense restriccions ni barreres de 

cap classe. Ningú serà capaç de fer res gran mentres ell mateixa s'entorpixca les seues 

facultats en llimitacions i destorp. 

Ya que ningú és capaç d'aplegar més allà de les seues conviccions. 

Per lo tant, devem lliberar-nos de tot tipo d’aprensius que perjudiquen les nostres facultats. 

Quan els socialistes ataquen el capital, ataquen també a la mijana i menuda empresa, 

vituperar tots els sistemes d'utilitats, la que ells califiquen de monopolistes, injustes i 

excessives. Les creències generals són les que deriven l'aument dels preus i la disminució 

dels salaris, i afirmen que els guanys d'uns pocs són la causa de la pobrea de les masses. 

Res és més incert, ya que la veritat és precisament tot lo contrari, i una economia basada en 

la lliure competència seria la solució més encertada, ya que llavors és quan els màrgens i els 

majors beneficis van a parar a totes aquelles empreses que conseguixen reduir els costs de 

producció de forma més racional i radical, per lo tant, és l'esforç constant per a obtindre 

majors beneficis lo que reduïx els preus en fer menors els costs de producció, perque si 

s'eliminen les utilitats, la nació tornarà a la misèria. 

La funció social de les pèrdues i guanys és com seguix: 1.º Aumentar al màxim els incentius 

per a produir. 2.º Mantindre l'equilibri de producció d'entre els mils d'artículs i servicis, de 

modo que s'oferixquen en la proporció desijada per la majoria dels consumidors. 3.º 

Promocionar l'estímul millorant els mètodos de treball i imposts, a fi de reduir els costs i els 

preus. 4.º Delegar, els capitals, i la direcció de les empreses a les persones que han demostrat 

una major capacitat per a servir al consumidor. 

 



 

La funció de beneficis, en part, consistix en orientar la producció de modo i manera que es 

fabriquen els productes més convenients. 

És totalment absurt el pensar o creure que els polítics van a “protegir” al poble i al 

consumidor, en quant i tant s'establixen uns llímits arbitraris a les empreses ya que estos 

repercutixen en els preus i en les utilitats. Perque precisament són els beneficis els que 

estimulen a una millor competència i una millor investigació, en lo que s'aumenta la 

producció i disminuïxen els costs de la mercaderia, redundant en benefici del poble que és en 

definitiva el consumidor, és l'alicient d'uns més sanejats beneficis lo que produïx 

l'abundància i fa baixar els preus, conseguint aixina un millor status social. 

Solament aixina i no d'un atre modo podrem lluitar contra una plaga que s'està estenent dia a 

dia en major intensitat nomenada comunament “desocupació obrera” i “pobrea”, ya que en 

estimular la màxima inversió es creen nous llocs de treball, i és precisament en estos 

moments de crisis quan cal produir més per a conseguir una major riquea a la nostra nació 

cada dia més empobrida. 

 Jaime Orts 

 

 

La batalla d’El Puig 

El retaule de la batalla d’El 

Puig, en el triumfo de Jaume 

I contra els moros en 1237, 

va ser pintat per Marçal de 

Sax en 1407. Era artiste 

expert en qüestions 

heràldiques i en decorar 

suntuosos reals, com 

l'entrada en Valéncia de 

Martí l'Humà en 1401. A 

banda de l'estandart de Sant 

Jordi, Patró de la Corona 

d'Aragó, en les fotografies 

en blanc i negre dels anys 30 

del passat sigle es distinguia 

la bandera en franja 

actualment ennegrida, i 

marques de les dos barres que, en claritat, encara observem en la Senyera de Jaume I. El fals 

penó de la Conquista, inexistent en 1410, no figurava entre les ensenyes reals de l'eixèrcit de 

Jaume I. Detall silenciat pels anexionistes que representen el Tractat d'Almizra cada 25 

d'agost. 
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La Llibreria Mongó de Dénia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un envellit edifici del carrer la Mar, es va inaugurar en abril de 1969 la Llibreria Mongó 

de Francesc Ivars Crespo. 

Fon una llibreria que va tindre un important interés en la divulgació de llibres escrits en 

Llengua valenciana, pràctica que no deixava cap benefici. 

Segons pareix va escomençar en una única planta de papereria i llibreria, i es dedicà a la 

venda de novetats inèdites tant en llengua valenciana com en castellà, prensa estrangera i 

nacional i revistes que tractaven diferents temes. 

En el temps es varen fer reformes i es va condicionar el primer pis i un soterràneu. 

Passat l'any 1975, a on ara veem (THE ENGLISH INSTITUTE) es va obrir la Galeria d'Art 

Mongó, en importants exposicions d'escultura i pintura d'artistes contemporàneus de gran 

notorietat, com Alberdi, Antonio Miró, Azorín, Castejón, etc.  

Esta galeria va funcionar al mateix temps que la llibreria fins a 1980, dirigida per Ricardo 

Pérez Ivars, fins a 1983 any en que va tancar les seues portes. 

Un poc més tart es va presentar la novela “Chacal” de Frederick Forsyth, escritor anglés i 

client de la llibreria Mongó, puix part de l'any vivia en una casa de camp prop d’Ondara. 

Este negoci sempre va tindre un esperit innovador que es va posar de manifest sobre 1985, 

quan la llibreria es convertix en la primera tenda informatisada de Dénia. 

En 1994, en 25 anys al front d'esta llibreria, Francisco Ivars va traspassar el negoci a Ricardo 

Llompart, continuant en el nou nom de Llibreria la Mar. 

Hui en dia eixe local esta ocupat per una immobiliària.  
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