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El Racó

del vicepresident

Josep Vicent Llorens Serrano
Vicepresident del
Taller d’Història Local de Godella

Carta oberta
Ja tenim ací l’estiu! Temps de calor i de vacances, i en el Taller d’Història és el moment de plegar i donar-nos un descans. Hem acabat un
curs i és necessari fer balanç de tot el que hem realitzat i també és necessari pensar en el que a partir de setembre i per a acabar l’any natural
tenim mig “embastat” pendent de rematar. I al setembre començarà un
nou curs en el qual, coses del nostre estatut, haurem d’afrontar noves
eleccions a la junta directiva. Afortunadament les nostres eleccions no
són tan conflictives com les que ens acostumen a viure els nostres polítics. No ho són, però sí que és necessari tenir clar la importància que
tenen per a la nostra associació. I no perquè comporten poder, i molt
menys diners, sinó per mantenir vives i actives les iniciatives que ens
hem donat per a recuperar i difondre la història de Godella. “Qui perd els
seus orígens perd la seua identitat” diu el pensador. Tenir memòria dels
nostres orígens és fonamental per a saber d’on venim, però també cap a
on ens dirigim. Aquest raonament, que pot tenir un aspecte global, també
de forma molt concreta a un poble, al paisatge que l’envolta, als carrers
que el formen, als edificis i monuments que el vesteixen…i també, als
seus habitants. I si donem per vàlides aquestes reflexions és necessari
que redescobrim el perquè del Taller d’Història i possiblement que ens
replantegem la nostra actitud davant seu. Dels que estem col·laborant
mes o menys assíduament, per a revitalitzar-nos i il·lusionar-nos. I dels
que ens limitem a pagar la nostra quota i assistir als actes que organitza
el Taller, per a integrar-nos en alguna de les àrees i dedicar una miqueta
del nostre temps a una associació que, cal recordar, ja té més de vint
anys. I vint anys, per a una entitat associativa d’àmbit local i de treball
desinteressat, són molts anys. Solament si es tenen una bases molt fonamentades s’és capaç de persistir. Però açò implica il·lusió dels que
estan i incorporació de nous socis que s’unisquen a la llavor i aporten
saba nova.
Bon estiu a tots.
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Àrea

Jurídica Administrativa

Antoni Portilla
Secretari

En acabar el present curs tindrem escanejada tota
la correspondència rebuda i emesa fins a desembre
de 2015. A partir del propvinent mes de setembre iniciarem l’escaneig de les actes de la Junta Directiva i
les de les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries de
Socis/es Numeraris/es des de 1994 ençà.
Hem de destacar dues coses molt importants que
en aquests quatre mesos hem dut endavant des de la
nostra àrea i que regulen i desenvolupen els nostres
estatuts i les relacions amb l’Ajuntament amb un tema
molt puntual.
Primerament hem elaborat el Reglament per a la
concessió d’honors i de distincions honorífiques.
Els membres de la Junta sempre hem mantingut discussions, més o menys apassionades, sobre a qui calia o no atorgar el Premi TdH i quins n’eren els motius, i
mai no ens posàvem d’acord. La mateixa cosa ocorria
a l’hora de decidir qui o quina persona podia ser o no
Soci d’Honor. En aquest cas teníem més clar els motius i les raons perquè els nostres Estatuts a l’article
19 regulen aquesta figura associativa. Des de l’Àrea el
que hem plantejat ha sigut establir com hem de regular
la concessió d’aquestes distincions sense dir o proposar noms per a una cosa o l’altra.
Hem definit cadascuna de les distincions i a qui se
li poden concedir i com. A continuació hem establert
el procediment per a la seua concessió, de què cal
destacar el nomenament d’una Comissió Instructora,
elegida per la Junta Directiva, que serà qui presentarà
els candidats. Seguidament es duran endavant les
passes marcades al protocol del Reglament.

És a dir hem establert les bases que en regulen
les concessions, els passos que s’hi han de seguir i
què ha de fer la Comissió Instructora de l’expedient de
concessió.
També apareixen clarament definits què és el que
es lliurarà als nomenats per tal d’acreditar la concessió
d’aquesta distinció que seran les següents:
• Premi TdH. Placa de ceràmica.
• Soci/a d’Honor. Diploma en artístic pergamí.
En segon lloc, juntament amb l’Àrea d’Arxius, hem
elaborat el contracte de comodat per tal de cedir el
THLG a l’Ajuntament les copes, plaques i banderins
que pertanyen al Fons arxivístic C.B. Godella – Dolors Escamilla, que forma part dels nostres arxius.
El contracte de comodat és un contracte de préstec;
que, en el cas de què estem parlant, és alhora un contracte d’ús i custòdia perquè la donació del fons ens
la va fer Dolors Escamilla a nosaltres. Per tant som
nosaltres qui li’ls prestem a l’Ajuntament que és qui
s’ha d’encarregar d’exposar-los en vitrines al Pavelló
Municipal d’Esport o d’altres elements que reuneixen
les característiques de seguretat necessàries i que
permeten la seua visualització per part dels ciutadans
i ciutadanes que les visiten, usar-los, custodiar-los,
tenir-ne cura, fer-se’n càrrec de la seua seguretat i
conservar-los com està estipulat a les clàusules del
contracte. També hem reflectit el temps de durada del
contracte com la manera en què es pot rescindir
Els béns prestats hi apareixen perfectament re-

lacionats, inventariats, catalogats i fotografiats.

Una part dels trofeus
cedits a l’Ajuntament
per a la seua exposició al públic.
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Reglament per a la concessió
d’honors i de distincions honorífiques
CAPÍTOL 1. Les distincions honorífiques
Article 1. El present reglament regula la concessió de
les distincions honorífiques atorgades pel Taller d’Història
Local de Godella (THLG).
Article 2. Las distincions honorífiques del THLG són:
• Premi THLG.
• Soci/a d’Honor THLG.
Article 3. Es podran atorgar a persones físiques o jurídiques i a entitats públiques o privades.
Article 4. Premi THLG. S’atorgarà per tal de premiar
a qui no sent soci/a del THLG ha treballat de manera desinteressada en el desenvolupament del seus fins o hi haja
efectuat alguna donació o alguna aportació personal important .
Article 5. Soci/a d’Honor THLG. És la màxima distinció del THLG. S’atorgarà pels seus mèrits especials a qui
sent o no soci/a es considere que reuneix qualitats personals i individuals per rebre-la, o que pels serveis prestats
a l’Associació o als seus fins es considere que són mereixedors d’aquesta distinció, d’acord amb allò que està
establert als Estatuts del THLG.
Article 6. En cap cas aquestes distincions comportaran drets econòmics.
Article 7. Les distincions poden fer-se a títol pòstum,
sempre que en el difunt hagen concorregut els mereixements abans esmentats.

cions hauran de ser resoltes en un termini màxim d’un any
des del nomenament de la Comissió Instructora. Tot i això
la Junta Directiva en el moment del nomenament de la
Comissió Instructora determinarà el termini de resolució,
que en cap cas serà superior al màxim anteriorment establert. Una vegada acabat aquest termini s’entendrà que el
THLG n’he desisteix .
Article 14. Premi THLG. Una vegada tancat l’expedient informatiu, es passarà a la Junta Directiva, que després d’examinar-lo i estudiar-lo acordarà la concessió o
denegació per majoria absoluta.
Article 15. Soci/a de Honor. La concessió de la distinció de Soci/a de Honor serà acordada per l’Assemblea
General Ordinària de Socis/s Numeraris/es. La proposta
la hi traslladarà la Junta Directiva, després d’haver examinat i estudiant l’expedient, per majoria absoluta, si considera que la persona o l’entitat en són mereixedores.
Article 16. El Secretari del THLG certificarà als efectes
que pertoque per tal que hi haja constància, la relació de
totes i cadascuna de les distincions atorgades que apa-

reixen a l’article segon d’aquest reglament.
Article 17. El Secretari del THLG tindrà cura que
es duga un llibre – registre en què es consignaran
les circumstàncies personals de tots i cadascú dels
afavorits amb alguna de les distincions a què fa referència el present reglament, la relació detallada i
completa dels mèrits que acrediten la concessió i la
data.

Article 8. La concessió de les distincions s’acreditarà:
• Premi THLG. Placa de ceràmica.
• Soci/a d’Honor THLG. Diploma en artístic pergamí.
CAPÍTOL 2. Procediment per a la concessió de les
distincions honorífiques
Article 9. El procediment per a la concessió de les distincions que s’estableixen en el present reglament podrà
iniciar-se a proposta de la Junta Directiva o del 33% dels
Socis/es Numeraris/es del THLG.

Article 18. El llibre – registre costarà de dues
parts diferenciades, una per cadascuna de les distincions (Premi THLG i Soci/a de Honor THLG).
S’inscriuran per ordre cronològic de concessió dels
noms, amb totes les circumstàncies que s’indiquen
a l’article anterior, totes aquelles persones o entitats
que es troben en possessió de la distinció de què es
tracte.

Article 10. Tota proposta haurà de fonamentar-se en
fets concrets que justifiquen els mèrits per a l’atorgament
de la distinció. No seran admissibles consideracions de
caràcter general.

Article 19. El THLG podrà retirar o privar de les
distincions a què es fa referència en aquest reglament, siga quina siga la data en què hagueren sigut
concedides, a aquelles persones o entitats que incorreguen en faltes que aconsellen aqueixa mesura.

Article 11. Presentada la proposta, la Junta Directiva
nomenarà una Comissió Instructora. Aquesta Comissió
estarà integrada per un mínim de tres socis/es del THLG.

Article 20. Per a la retirada o privació de les distincions s’haurà de seguir el mateix procediment que
s’ha desenvolupat per a la concessió.

Article 12. La Comissió recopilarà totes les informacions i proves que considere convenients amb la finalitat que es puguen ponderar justificadament els mereixements de la persona o entitat proposta, fent-se constar els
serveis, fets o actuacions que motiven la concessió de la
distinció.
Article 13. Las propostes de concessió de les distin5

DISPOSICIÓ FINAL
Les persones que es troben actualment en possessió d’alguna de les distincions que són matèria
d’aquest reglament, en continuaran gaudint. Només
se’ls podrà aplicar els articles 19 i 20 d’aquest reglament.
Cantals 30

Informe Econòmic
Actiu
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
203 Propietat Industrial ......................
280 Amortitz. Acumulada Immob.Int. .
II. Immobilitzat material
216
217
219
281

Mobiliari .........................................
Equips per a Procés d’informació ..
Altre Immobilitzat Material .............
Amort. Acum Immobilitzat Material

B) ACTIU CORRENT

Patrimoni Net i Passiu
3.219,84 €
312,42 €
540,98 €
-228,56 €
2.907,42 €
2.762,84 €
1.808,62 €
2.994,37 €
-4.658,41 €
14.121,35 €

I. Existències

6.735,90 €

300 Mercaderíes A ...............................
II. Deutors comercials i altres

6.735,90 €
1.379,53 €

Clients per vendes i prestac. serv. c/p

0,00 €

436 Clients de Dubtòs Cobrament .......
490 Deteriorament V. Crèdits Op. Com.

351,60 €
-351,60 €

Altres Deutors
440
447
470
472
473

Al llarg de l’Exercici 2015

BALANÇ de SITUACIÓ

A) PATRIMONI NET

17.323,25 €

A-1) Fons propis

17.323,25 €

I. Capital

2.792 €

1. Capital escripturat

2.792 €

101 Fons Social ....................................

2.792 €

V. Resultats exercicis anteriors

15.959,68 €

120 Romanent ...................................... 21.215,77 €
121 Resultats Negatius Exerc.Anteriors -5.256,09 €
VII. Resultat de l’exercici
129 Resultats de l’exercici ....................

-1.428,43 €
-1.428,43 €

C) PASSIU CORRENT

17,94 €

IV. Creditors comercials i altres

17,94 €

2. Altres Creditors

17,94 €

475 Hisenda P., Credit. per Conc. Fisc.
477 Hisenda Pública, Iva Repercutit ....

15,75 €
2,19 €

1.379,53 €

Deutors ..........................................
Deutors Diversos ...........................
His. P. Deutora per Div. Conceptes
Hisenda Pública, Iva Suportat .......
Hisenda P., Retenc. i Pagam. Cte..

IV. Inversions financeres a curt termini
551 Compte Corrent amb Socis I Adm.
VI. Efectiu i altres actius líquids
572 Bancs i Inst.de Cred. C/C Vista .....
Total Actiu (A+B)

1.152,30 €
90,16 €
58,98 €
62,34 €
15,75 €
114,13 €
114,13 €
5.851,49 €
5.851,49 €
Total Passiu

17.341,19 €

17.341,19 €

PÈRDUES i GUANYS
1. Import net de la xifra de negocis

54,81 €

7000002

54,81 €

Vendes de llibres ............................................

7. Altres despeses d’explotació
6220000
6260000
6280001
6290000
6290011
6290012
6290013
6290015
6290017

Reparacions i Conservació .............................
Serveis Bancaris i Semblants .........................
Telefonia .........................................................
Altres Serveis ..................................................
Material Oficina ...............................................
Correus ...........................................................
Fotocòpies i Enquadernacions ........................
Subscripció Kaspersky ...................................
Premi Pintura Pinazo ......................................

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+7)
B) RESULTAT FINANCER

-1.483,24 €
-169,11 €
-40,72 €
-130,00 €
-65,00 €
-600,86 €
-62,19 €
-149,78 €
65,58 €
-200,00 €
-1.428,43 €
0,00 €

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A+B)

-1.428,43 €

D) RESULTAT DE L’EXERCICI (C+19)

-1.428,43 €

Informa:
Javier Rodríguez-Bronchú Orts
Tresorer
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Àrea d’

Arxius
Jordi V. Durà Martínez
Coordinador

La fosca era digital
Hi ha qui afirma que la revolució digital de l’últim quart de segle XX, i el que portem de l’actual, és comparable a la invenció de l’escriptura. No a l’aparició de la impremta com molts altres opinen. Qui sustenta aquesta
primera tesi, valora que s’ha produït, en el si de la nostra civilització, un canvi de paradigma en la comunicació
«escrita», entesa aquesta en el seu més ampli sentit, com tot allò que es realitza amb l’objectiu de crear un
document del signe que siga per a la posteritat.
En aquest context els suports tradicionals sobre els quals descansen fins ara els documents de civilització
(argiles de l’antiga Mesopotàmia, papirs egipcis, làpides i pedres diverses, els papers de tot tipus i para quasi
tot, els vidres, films, etc.) són abandonats i s’imposa urbi et orbe l’imperi del bit, de l’entorn digital. Entrem en
la anomenada Era Digital. Però el canvi no suposa únicament un relleu de suport; també, i més important,
significa l’establiment d’un nou codi de llenguatge, una nova escriptura basada en la combinació binària de «0»
i «1». I avui aquest nou paradigma està present en tota la faç de la Terra de manera que quasi ningú es lliura
de posseir una gran part del seu patrimoni documental (correu, imatges fotogràfiques, films, enregistraments
sonors, documentació legal,...) en dígits binaris, o siga, en format digital.
L’establiment de l’Era Digital, impulsada fonamentalment per una revolució tecnològica que s’ha preocupat més a oferir velocitat i altres virtualitats que a assegurar la persistència de les seues creacions, ha vingut
acompanyada d’una sèrie de particularitats que qüestionen contundentment els pilars sobre els quals fins ara
es conservava el patrimoni cultural de la humanitat. Actualment vivim en un estat de vertigen tecnològic en el
qual l’actual i el futurible canvien constantment sense posseir encara respostes a importants interrogants sorgides. Tot el creat en aquesta era, serà possible que els nostres hereus en el segle XXIII, per a no anar-nos més
lluny en el temps, puguen accedir-hi? Arribarà aquesta documentació creada a les seues mans? (i no perquè
una catàstrofe ho impedisca sinó perquè s’esborre sense que ens assabentem). Si és així, si arriba, estaran
en condicions de poder «llegir-la»? O s’enfrontaran a una fosca era digital de la qual solament quedaran unes
miserables ruïnes materials sense sentit?
En la història de la humanitat no totes les civilitzacions han deixat un patrimoni documental ric perquè ens
siga possible conèixer-les. Unes se’ns apareixen més fosques que altres en tant que de les primeres no posseïm documentació escrita de creació pròpia ja perquè no coneixien l’escriptura o perquè, com va ser el cas
de l’Antic Egipte i ho és, a menor escala, el cas dels nostres parents íbers, l’escriptura pròpia encara ens és
indesxifrable.
Actualment preocupa la conservació a curt termini, aquella que ens permet assegurar-nos que el que avui
està al nostre abast també ho estiga demà. Per a açò s’han establit diverses estratègies a aplicar en arxius com
són la conservació de tecnologia (aparells, sistemes, programes) obsoleta, l’emulació en l’actual de sistemes
i programes anteriors, la migració constant i programada d’unes a altres tecnologies segons ho requerisca el
canvi i altres més, fins i tot la restauració de suports degradats (CD, DVD, cintes magnètiques...) amb poc
temps de «vida».
En definitiva, vivim immersos en un entorn, el digital,que se’ns apareix fràgil, on sorgeixen molts interrogants pendents en allò que es refereix a la seua estabilitat i pot ser que, si estos interrogants no es resolen, en
un futur es coneixerà el nostre temps com la fosca era digital, opaca a qualsevol coneixement sobre ella.
7
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Assemblea General Ordinària de Socis/es
Entre partits de futbol de l’Eurocopa i actes electorals de campanya de les eleccions generals, el proppassat dia 11 de juny de 2016 tingué lloc un tercer esdeveniment important: l’Assemblea General Ordinària de Socis/es Numeraris/es del Taller
de Historia Local de Godella (THLG) que sota la presidència de Josep Vicent López
i fent de Secretari César Miguel Vercher s’inicià a les 18 hores i 5 minuts, en segona
convocatòria, als nostres locals de la Plaça de L’Horta n.º 1.
Els assistents a l’assemblea aprovaren per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior
celebrada el dia 30 de maig de 2015, així com el balanç econòmic de 2015, el pressupost per l’any 2016 i el nomenament dels primers socis/es col·laboradors/es del THLG.
Es la primera vegada que una assemblea de la nostra associació ratifica una proposta de nomenament de socis/es col·laboradors/es, aprovada per la Junta Directiva.
El/la soci/a col·laborador/a és una figura que apareix als nostres Estatuts des de
l’última reforma, aprovats en l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 29 de
març de 2014. En el seu article 20 contempla que la Junta Directiva podrà aprovar el
nomenament de socis/es col·laboradors/es a aquelles persones físiques que col·laboren en les activitats de l’associació o hagen ajudat a aconseguir els seus fins.
La Junta Directiva aprovà nomenar com a socis/es col·laboradors/es, i l’Assemblea
General Ordinària de Socis/es Numeraris/es, ratificà per unanimitat, atorgar la distinció de primers Socis/es Col·laboradors del THLG a Ximo Vives, Ricard Fornás, Pepe
Vergara, Andrés García i Rosa Pardo.

Agraïment:
El Taller d’Història Local de Godella dóna les gràcies a Ramón Casaña, que ha
estat durant dos mesos reconvertint les bases de dades del THLG a un nou format,
el libreoffice, per tal de fer-les més operatives. Aquest jove és un estudiant d´Informàtica de la institució educativa EPLA que ha realitzat les seues pràctiques curriculars amb
nosaltres. I quedem profundament agraïts tant a la institució educativa com al protagonista, Ramón Casaña.
Cantals 30
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Rondalla “Los Claveles Rojos” (Foto: web Ajuntament).

Los Claveles Rojos a l’Any Pinazo
El passat dissabte, 30 d’abril, la rondalla Los
Claveles Rojos del nostre poble, van dedicar “Los
Mayos” a Pinazo. Tot va començar amb el programa que el nostre Taller d’Història Local va confeccionar a les diverses reunions convocades per
aquest esdeveniment (l’Any Pinazo). La rondalla
Los Claveles Rojos també celebraven el seu 55è
aniversari d’aquesta tradició de “Los Mayos”, i per
això van voler fer una cosa especial. Aleshores,
un dels membres de la rondalla es va posar en
contacte amb mi, per fer unes estrofes en homenatge a Pinazo, amb la música tradicional dels
“mayos”. Vaig fer una desena d’estrofes, de les
quals ells han interpretat cinc, i que són aquestes:

9

Quan era un xiquet
pintava sabates,
després, de major,
retrats i paisatges.
Les dones nuetes,
carros i tartanes,
escenes de platja,
els racons del poble...

A Pinazo

Aquell “catxirulo”
dels dies de Pasqua,
darrere l’Ermita
ballant “la tarara”.

Pinazo pintava
pels carrers del poble
i sempre deixava
el pas a les dones.

Godella et deu fama
gràcies als teus quadres,
per això nosaltres
venim a cantar-te.
Cantals 30

Díptic de l’acte (Foto: THLG).

Em van convidar a sopar amb ells, al Col·legi Sant Bertomeu, i allí vaig acudir. Estic agraït per
haver-me convidat, com també van convidar el Taller d’Història, les autoritats locals, i d’altres. Tot
va estar perfecte... (Si deixem a banda el díptic que van publicar, on vaig comptar un munt de faltes
d’ortografia) Després del sopar, vam pujar les escales i ens dirigírem a la Plaça de l’Església, on van
fer un primer recital amb les cançons més populars del seu extens repertori (Havaneres, “boleros”,
etc...), davant del monument a Pinazo.
Després hi va haver la tradicional “picadeta”
amb coques, rotllets i mistela, a càrrec de l’Ajuntament, i ens dirigírem cap a la Casa Museu “Pinazo”, on la rondalla va interpretar les estrofes
que jo havia compost per a l’ocasió. Em va agradar moltíssim com sonaven amb la música dels
“mayos”, i alguns dels components de la rondalla
em van dir que els hagués agradat interpretar-les
totes, o siga, les deu que havia fet... Jo pense
que va quedar molt bé, i estic d’acord amb el
mestre de la rondalla, encara que també hagués
estat bé, fer un bis, i posar al final la darrera estrofa que havia fet. Ací us la deixe:
La “Casa Pinazo”
és la nostra herència,
direm el teu nom
per tota València.

Francesc Arnau i Chinchilla
Dalt: A la Plaça de l’Església (Foto: web Ajuntament).
Baix: Actuació de la rondalla a la Casa Museu Pinazo
(Foto: Paco Arándiga).
Cantals 30
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Pinazo en versos
Després dels parlaments del nostre Coordinador Francesc Andreu García i de la Regidora de Cultura Tatiana Prades, breus i concisos, va agafar la paraula el presentador del recital, Cèsar Vercher,
que també és membre de la directiva del Taller d’Història Local de Godella. Va fer un repàs àgil i documentat del que anàvem a fer, i també una miqueta d’història del personatge principal de la funció;
Ignasi Pinazo Camarlench. Acte seguit, em va presentar, doncs jo vaig ser el primer poeta en obrir
foc, amb els poemes: “PINAZO”, amb acompanyament musical d’“Homenatge a Teresa” de l’Ovidi
Montllor, “LES COVES DE GODELLA”, amb el tema popular “Pregària d’una adolescent”, i “LA CARN
VOL CARN...”, poema sobre els quadres eròtics de Pinazo amb el cèlebre “Je t’aime moi non plus”,
de Serge Gainsbourg.
A continuació li va tocar actuar a Dori Palencia (el seu debut a les taules). I se’n va sortir la mar de
bé, com si el primer poema “PASSEJANT PER LA MAR”, que va estar acompanyada per l’havanera
“El peix enamorat” d’Eliseo Parra, li hagués marcat el que anava a ser la seua actuació: un passeig en
barca. A continuació ens va oferir els poemes “LA COMETA” i “PUJADA DE L’ERMITA”, amb acompanyament de la música de Celso Machado (“Paçoca” i “Piazza Vittorio”). Les imatges de Nerea San
Félix van acompanyar els poemes de forma gairebé perfecta, destacant sobretot el vídeo de la voreta
de la mar, mentre la seua mare recitava el primer poema.

Una interpretació del poema de Vicent Andrés Estellés, “Ignasi Pinazo”, extreta del seu llibre “Mural del
País Valencià”, acompanyada per “La Muixeranga”. Sobre l’escenari tenim el presentador, els poetes i
els músics. (Foto: web de l’Ajuntament).

A continuació, el gran poeta Antonio M. Herrera, que els darrers anys està tenint una gran acceptació, rebent premis, fent recitals, conferències, i fins i tot gires (com els artistes del rock), va interpretar
el seu poema “EN LA CASA MUSEO”, que tenia dues parts; “EL JARDÍN”, acompanyada de la “Romanza” de Francisco Herrera i “EL TALLER”, amb la magnífica “Cavatina” de Stanley Myers. Després
va recitar “BUSTO DE IGNACIO PINAZO CAMARLENCH”, amb el sublim “Adagio” de Johann Sebastian Bach, per finalitzar amb “LA TARARA”, que va estar acompanyada per una adaptació de la cançó
popular del mateix nom que va fer Salvador Caballer Tarín. Cal destacar el maridatge perfecte entre
les imatges de Nerea i els versos de l’Antonio, sobretot en els dos primer poemes.
11

Cantals 30

Acte seguit, l’Eduard Marco va pujar a l’escenari, per recitar el seu poema “LA PARRA DE LA
CREU”, mentre que els músics ens delectaven amb una magnífica i increïble adaptació per a corda de
la marxa “Mater Mea” de Ricardo Dorado, que tots coneixem de les processons de Setmana Santa.
Després va fer un poema també molt “pasqüero”; que va titular “PASQUA”, i que va estar acompanyat
per una adaptació de Salvador Caballer Tarín de la popular “Estos tres dies de Pasqua”, que fa alguns
anys va popularitzar el grup “Carraixet”.
El nostre presentador, que havia fet una semblança de tots els poetes, va aprofitar que té a casa
seua un quadre de Pinazo, per fer el poema “HORT DE LLIMERES”, que va estar acompanyat pel vals
popular “Tammy”.
Carles Cano va eixir a l’escenari del “Capitolio”, per demostrar totes les taules que atresora. Això
ho dic sense desmerèixer els magnífics textos que va aportar al recital. Va començar amb “ENVEJA”,
acompanyat pels acords de la popular cançó “Envidia” d’Alfredo García, va continuar amb “PINAZO
A GODELLA”, un poema amb aires estellesians; (“No et pariren ací, / però ací estigueres, / i ací vas
viure/ i vas dir la teua...”), que va estar acompanyat per la composició de José Antonio Ferrando, “Declaración”), i per rematar, va fer el poema “PINAZO, PINTOR.”, en el que fa un repàs per la trajectòria
artística i vital del pintor. Va estar acompanyat per la música del gran Lluís Llach (una de les meues
febleses), amb la cançó “Un núvol blanc”.
Com a colofó del recital, pujàrem a l’escenari tots els poetes per fer una interpretació del poema de
Vicent Andrés Estellés, “Ignasi Pinazo”, del seu llibre “Mural del País Valencià”, del que cadascú de
nosaltres recitàrem una estrofa. Triàrem entre tots, per acompanyar el poema, “La Muixeranga”, del
que els nostres músics feren una excel·lent interpretació.

Tots els participants i organitzadors de l’acte, a la
seua finalització. se saluden i es feliciten sobre
l’escenari (Foto: web de l’Ajuntament).

Va estar una casualitat que el darrer vers del poema d’Estellés digués: “Les fulles grans de la festa
del Corpus”...
Doncs això, com deia abans, va estar la processó del Corpus el principal “handicap” amb el que ens
trobàrem, però pense que tot va sortir molt bé, la gent que va vindre ho va gaudir, i si podem fer una segona audició per al públic que no va poder venir, almenys ja tenim la certesa que l’espectacle funciona.
A continuació es va servir una “picadeta” per a tots els assistents, perquè sembla que això sí que és
políticament correcte (almenys de moment), i res més, el que he manifestat abans; si ens donen una
data estem disposats a repetir-ho...

Francesc Arnau i Chinchilla
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El Grup de Danses El Poblet
atorga el seu 5é guardò

La fotografia recull el moment del lliurament del guardó a José
Antonio Bargues Marco, realitzada per la presidenta del Grup de
Danses, Carmen Arnal (Foto: Fernando Gálvez).

El 21 de maig, a les 19.30 hores, al cine-teatre Capitolio va tindre lloc el “Lliurament del 5é guardó
El Poblet al Casal de la Pau”. El lliurament es va fer a José Antonio Bargues Marco, veritable impulsor
i alma mater del Casal, infatigable, treballador, senzill... i altres bons qualificatius, que deixe per a més
endavant.
El teatre presentava un aspecte totalment ple. N’hi havia amics, companys, veïns, familiars, autoritats i, sobretot, la magnífica actuació del Grup de Danses El Poblet. Va ser precisament la seua presidenta, Carmen Arnal, qui va fer el lliurament del preuat guardó.
Una introducció sobre la labor desenvolupada al llarg dels anys pel Casal de la Pau va ser l’inici de
tan bell i humanitari acte. Mentrestant, es van passar una sèrie de fotografies i un vídeo dels moments
més entranyables –recuperats– de l’activitat del Casal en tot aquest temps.
13
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El Grup de Danses El Poblet va realitzar, tot seguit, una sèrie de cants i balls valencians que van delectar tan nombrós públic. Aquest acte va ser llargament aplaudit. A continuació, la directora del Grup
de Danses, després d’unes paraules, va lliurar a José Antonio el susdit guardó.
Finalment, va concloure l’acte la persona més
important per a nosaltres i la més entranyable,
per la lavor duta a terme al llarg de tots aquests
anys. Van ser unes paraules que, en definitiva,
eren un homenatge a les persones necessitades
d’ajuda i estima quan, després d’haver eixit de la
presó, no veuen un futur, ni llunyà ni pròxim.
Al vestíbul del Capitolio, es va servir un vi d’honor i una “picaeta” a tots els assistents a l’acte.
I, com a homenatge a aquest gran home, us
trasllade unas paraules que em va dir en un moment de l’entrevista que li vaig fer amb motiu de
la història del Casal de la Pau. Van ser les següents: “¡Fernando!, a Déu, no el trobem ni en
allò religiós, ni en allò sagrat, ni en la fe ni en
l’ortodòxia dogmàtica. A Déu se’l troba al carrer,
al treball, al barri, en el descans, a l’hospital, a la
presó, en allò profà, en allò laïc…en la rectitud
de cadascú”.
…Per a reflexionar…
El passat dia 21 de maig de 2016, a las
19:30 horas, el teatre Capitolio, de Godella,
es va vestir de gala per celebrar que el Grup
de Danses El Poblet, a través del lliurament
del seu 5é guardò, reconeixia públicament
la labor realitzada pel Casal de la Pau. En la
fotografia feta per Fernando Gálvez podem
observar el cartell que anunciava l’esdeveniment.

Pedro-Fernando Gálvez Gonzalo

Cantals 30
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Concurs de pintura
Pinazo a l’Escola

Els premiats al costat d’autoritats de l’Ajuntament de Godella i membres del jurat.

El proppassat 8 de maig es celebrà al Centre
Cultural Xicranda el lliurament de premis i la inauguració de l’exposició de pintura Pinazo a l’Escola.
Hi participaren alumnes d’Educació Secundària
Obligatòria i de Batxillerat dels col·legis Sant Bartomeu, EPLA, Sacre Cor de Godella i Nativitat de
Nostra Senyora de Burjassot, escolaritzats al curs
2015- 2016.
El treball a desenvolupar pels alumnes, amb
llibertat de tècnica i de suport, era reproduir qualsevol dels quadres de Pinazo que apareixien a la
Unitat Didàctica dedicada al pintor que publicà el
Taller d’Història Local.
El Jurat que s’encarregà de la selecció de les
obres exposades i de la concessió dels premis estava integrat per:
• Vicent Castillo.
• Teresa Bueso.
• Josep Ferriol.
15

• José Ignacio Casar.
• Antoni Portilla.
El Jurat va premiar tres obres que s’endugueren 300, 200 i 100€. El primer premi el concedí
l’Ajuntament; el segon, el Taller d’Història Local i
el tercer, l’Associació de Comerciants.
Els treballs premiats corresponien als següents
alumnes:
1. Alejandro Morala (Sant Bartomeu).
2. Andrea Gómez (Nativitat de Nostra Senyora).
3. Álvaro del Moral (Nativitat de Nostra Senyora).
Cal destacar la gran quantitat de treballs que es
presentaren i la gran qualitat artística de les obres
seleccionades atès que estaven elaborades per
gent no professional (entre 14 i 17 anys) i que, en
la majoria dels casos, eren treballs fets a l’aula a
l’assignatura de Plàstica.
Antoni Portilla
Cantals 30

EGNATIVS,

una novel·la de Guillermo Pascual
EGNATIVS és un personatge fictici que es va relacionar amb protagonistes històrics. El descobriment de
la seua tomba permet Guillem reconstruir la seua vida, la qual va transcórrer en un temps de canvis radicals
en l’ordre establert fins aleshores. Aquells canvis van ser fonamentals ja que van significar les bases sobre les
quals posteriorment s’apuntalaria l’Imperi Romà.
Després d’una introducció, en què es dóna compte tant dels descobriments com de les afortunades circumstàncies que va permetre compondre la història, comença la narració de la vida d’aquell pastor samnita anomenat Egnativs.
A edat primerenca, per causa d’un esdeveniment violent ocasionat per un destacament romà, Egnativs va quedar orfe. Prompte es va veure integrat als campaments de l’èpic exèrcit cartaginés, on va forjar amistat amb Aníbal i uns altres
nobles. Després de la victòria de la implacable Roma sobre el seu gran competidor, no li va quedar una altra alternativa que passar a formar part de les seues
legions, però la mala sort (o la bona… que mai no se sap) va acabar convirtint-lo
en esclau.
Després de la seua captivitat, va tindre l’oportunitat d’instruir-se en l’art del
pensament, de la lectura i de l’escriptura. Després, les circumstàncies el van
conduir fins a la cort d’un règul iber.
Aleshores ja subjeia una veritat que, al contrari que ell, no tots al seu voltant
van ser capaços d’apreciar. El món, tal como fins aleshores l’havia conegut, es
transfigurava en una nova i brutal criatura: Roma.
Portat per les seues pròpies conviccions i guiat per Espuri Ligustí, un personatge històric, es va incorporar com a pastor a les legions romanes d’Hispània,
la qual cosa li va proporcionar avantatges. Anys després, ja en la seua maduresa, una convulsió de desdeny
juvenil el va enganyar i es va embarcar per combatre a Macedònia al rei Perseu. Allí, va tindre oportunitat de
venjança, va descobrir les cares més obscures i també les més satisfactòries de la guerra, va influir en les decisiones de Luci Emili Paul·le i, després d’una sèrie de noves aventures entre pitonisses i comerciants grecs que
fan palés eixe nou ordre al qual em refería més amunt, va tornar a allò que més amava, carregat de privilegis
que van permetre ell i els seus viure en el desassossec fins a la fi dels seus dies.
Breu biografia.
Guillermo Pascual Berlanga (Valencia, 1969), és arqueòleg i membre del Taller d’Història Local de Godella
des de la seua fundació. També ha col·laborat en nombrosos projectes defensant, protegint, divulgant i recuperant el patrimoni històrico-arqueològic del nostre municipi. A més, hi ha dut a terme diverses actuacions científiques que, sense dubte, han contribuït a un millor coneixement del nostre passat com a poble (cal esmentar
que, juntament amb els arqueòlegs Carmina Ballester i Josep Burriel, va realitzar l’“estudi muralista” de la porta
del Castell de Godella –hui, col·legi Sacre Cor–, i la proposta de la seua recuperació juntament amb l’arquitecte
José Ignacio Casar; i ha participat també en les excavacions realitzades a la Plaça de Santa Magdalena Sofía,
la séquia baixmedieval del jardí de la torreta i el més que possible molí medieval que hi ha allí també). Té nombroses contribucions en llibres i revistes científiques d’història i arqueologia, i molts dels seus treballs es poden
observar i descarregar a la pàgina web “academia.edu”. En l’actualitat està realitzant treballs d’arqueologia a
Grècia.
Altres publicacions seues referides explícitament a Godella són:
• El Patrimonio Arqueológico de Godella. Estudio del Poblamiento. Guillermo Pascual y Carmina Ballester. Ajuntament de Godella, 1997.
• Excavaciones arqueológicas en el jardín de la torreta de Boïl o Cerdanyola. Guillermo Pascual. QÜERNS, Quaderns de Godella 5. Taller d’Història Local de Godella, 2012.
Comissió de Publicacions
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16

La Reial Séquia
de Montcada
al seu pas per
Godella

Pedro Fernando Gálvez Gonzalo

…Tot i que escassa,
l’aigua de la séquia es
recrea quan, amb el
seu reg, acarona l’ horta de Godella.
Un cert dia, una persona de gran notorietat, o almenys així jo ho
entenia, em va comentar que a la gent no li
importava –en referència a la història– quan
havia succeït un determinat fet… o quina persona havia fet què…o
els
esdeveniments
passats d’un poble…
que no comprenia per
què calia escriure-ho,
que l’important eren
unes altres coses ¿?

Toni Torá Giner, “el guàrdia d’aigües”, senyalant-nos el lloc en què la Reial Séquia de Montcada irromp al terme municipal de Godella. Ho fa a l’altura de la canella o roll del Lagoster també anomenat de José Pardo, d’on arranca la séquia
“divisòria” que separa els termes de Burjassot i Godella (fotografia de l’autor).
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Opinions com ara
l’anterior són les que
m’animen a seguir
escrivint, preguntant,
anant i venint fins l’esgotament,
tractant
d’aclarir tots aquells
fets que, sumats els
uns als altres, conformen la història d’un poble, del nostre poble.
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Així que, juntament amb Toni, que és el “guàrdia d’aigües” de la Reial Séquia de Montcada (d’ací
en avant, la RAM) als termes municipals de Godella i Burjassot des de l’any 1998 i a qui he d’agrair la
seua total disponibilitat, vam anar al lloc on la RAM1 irromp al terme de Godella.

Luis Aliaga Sancho, qui va tindre el càrrec de “síndic” des de l’any 2012 fins al 2015. Va ser el primer síndic
de Godella, després d’estar la població 144 anys sense el dit càrrec, per causa d’una possible penalització
(fotografia de l’autor).

Toni és un pou de saviesa per tot el que es refereix a la RAM. Comença dient-me que pren l’aigua
del riu Túria a l’assut2 de la Vallada, entre els termes de Paterna i Manises i que la seua longitud aproximada fins a Puçol, on acaba, és d’uns 34 quilòmetres. El tram al seu pas pel terme de Godella és de
1,9 quilómetres3.
En un principi, ajudava el seu pare a l’horta i fou José Vergara qui li va proposar el treball que hui
realitza, quan aquell pensava deixar-lo. Va començar un període de prova al Molí de Bon Any, a Benimàmet.

1 En un principi anomenada “séquia reial que va a Puçol”. Pren l’aigua del riu Túria mitjançant un assut situat al seu
marge esquerra i a l’altura de Paterna (del llibre La Reial Séquia de Montcada. Editor: Generalitat Valenciana, Conselleria
d´Agricultura, Peixca i Alimentació). Les poblacions que conformen la superfície regable són: Paterna, Quart de Poblet,
Benimàmet, Beniferri, Burjassot, Godella, Rocafort, Massarrojos, Montcada, Benifaraig, Borbotó, Alfara del Patriarca, Carpesa, Vinalesa, Bonrepòs, Foios, Meliana, Cases de Bàrcena, Almàssera, Albalat dels Sorells, Mahuella i Teuladella,
Museros, Emperador, Albuixech, Massalfassar, Massamagrell, Rafalell i Vistabella la Pobla de Farnals, Rafelbunyol, El
Puig i Puçol (del llibre Ordenances de la Reial Séquia de Montcada i comentaris històrics. Editor: Javier Boronat. Valencia,
setembre 2004).
2 Barrera feta als rius a fi de facilitar el desvíament de part del seu cabal per a rec i altres usos (consultat el
27.11.2015 en www.rae.es).
3

1.931 metres. Informació facilitada per Toni Torá.
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El revestiment de formigó que hui observem a la séquia va ser realitzat al llarg del segle XX ja que,
al principi, el llit de la séquia era de terra.
I és en aquesta època quan l’aigua transcorre encaixonada en un llit de terra, quan en la seua ribera
creixen un sense nombre de canyes. Curiosament aquestes canyes són buscades i comprades per
una casa de música de París per als instruments de vent que fabrica, en fusta4.
Em va enumerant, des que la séquia entra al
terme de Godella fins que n’ix, els rolls o canelles
d’aigua existents al dit tram.
El primer d’ells és el roll del Lagoster; li segueixen:
El roll del Pi o de les Saleses
El roll de la Barraca
L’alter5 de Miramar
El roll de Miramar
L’alter de Marco
El roll de l’Escorxador o de Coscollosa
El roll del Llavaor
El roll del Maño
L’alter de Juan Simón…
Lloc en què la RAM finalitza el seu recorregut pel terme
de Godella. Ho fa al roll de Enferrís, al partió amb el
municipi de Rocafort (fotografia de l’autor).

Casa Comuna de la Reial Séquia de
Montcada a l’Avinguda de Germanies,
a Montcada (València). (Fotografia de
l’autor).

4 Podia ser la Casa Lorée fundada en 1881 (consultat el 03.01.2016 en www.loree-paris.com). Anècdota datada cap
als anys 30 del segle XX i referida per Vicent Castillo, músic i pintor godellenc, qui la va oir contar al seu professor d’òboe,
Sr. Martí.
5
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Roll, canella o boca de reg, situada a una altura superior al nivell de la séquia.
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Novetats editorials en el
Taller d’Història Local de Godella
El Taller d’Història Local de Godella té previst realitzar una història
gràfica (o fotogràfica) del municipi de Godella, en un o dos anys, depenent de la resposta que rebem de la població. Es tracta de recollir fotografies i escanejar-les (digitalitzar-les, ja que els originals es tornaran
als seus propietaris), per a fer una “història viva i recent de la població”,
amb les aportacions que s’hi realitzen.
Per a tot això, necessitem fotografies dels esdeveniments amb especial significació per a la població i en aquesta “antologia gràfica” tenen
cabuda aquells esdeveniments familiars o socials d’especial rellevància
que comprenen festes locals, treball, bodes, comunions, batejos, aniversaris, visites locals, paisatge i pobladors, etc.
La idea general seria realitzar aquesta història gràfica per dècades:
per exemple, fotos anteriors a 1950, dècada dels 50 o dels 60, etc. Tot
això estarà en funció de les aportacions i els temes indicats no exhaureixen l’extens ventall de possibilitats que s’ofereixen.
Però, per a poder realitzar-ho, necessitem que, quan ens porten les
fotografies en qüestió, ens n’identifiquen els protagonistes, l’esdeveniment immortalitzat, l’any i el lloc on es va fer la instantània. En resum,
que ens donen la màxima informació sobre la imatge, porquè així la
qualitat de l’obra podrà ser major.
En pròxims Cantals seguirem informant sobre aquesta iniciativa.
Un abraç a tots i bon estiu!
Comissió de Publicacions
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CANTALS
dóna l’enhorabona a...
... dos equips de 4t de Secundària del Centre Educatiu Gençana de Godella.
L’equip integrat per André García, María
Moratal, María Pallarés i Julia Vivó, van
aconseguir una menció d’honor en la Fira
Experimenta 2016, celebrada el 24 d’abril
de 2016, a la Ciutat de les Arts i de les Ciències de València.

Un altre equip compost per Pepe
Guillem, Gabriel Rasskin i Javier
Sanmartín han dissenyat el projecte
“Hapcom”, rebent el premi que atorga
la Universitat Politècnica de València
en el concurs “Xicotets Grans Invents”.
Aquest prototip consisteix en dos dispositius connectats per via bluetooth, que
permeten la conversa entre una persona cega i una persona sorda.

... l’arqueòleog Guillermo Pascual, soci fundador i company de la nostra entitat,
Taller d’Història Local de Godella, per la recent publicació de la seua novela EGNATIVS, editorial Lacre, i l’animem a continuar aquesta plaenta labor, per a l’oci de
la població, com també l’invitem a realitzar la presentació d’aquest llibre a Godella,
quan les seues nombroses ocupacions li ho permeten. Un cordial abraç.
21
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El Taller d’Història Local de Godella,
té el seu origen a l’any 1994 en què un
grup de godellencs interessats en l’àmbit
de la historia local, van crear els fonaments
del que ja al 1995 es va formalitzar com
associació sense ànim de lucre, legalment
constituïda, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana.
L’estudi de la historia de Godella pren
un fort impuls amb l’aparició de Qüerns Quaderns de Godella. Es tracta d’una publicació que naix amb el compromís de la
continuitat impulsada pel Taller d’Història
Local de Godella, que vol donar a conéixer
treballs de recerca al voltant del nostre poble.

la

el
s de God
n
r
e
d
a
u
Q
Qüerns Número 6

Esgotada edició en paper.
Pots baixar-lo en .pdf
Descàrrega gratuïta

Establiments on es poden adquirir

Qüerns - Quaderns de Godella (números 2, 3, 4, 5 i 6)
En Godella:
•
•
•
•
•
•

Papereria Pinazo – C/ Pintor Pinazo 19
Papereria Cervantes – C/ Cervantes, 47
Quiosc Cervantes – C/ Cervantes, 26
Quiosc Garabatos – Carretera de Rocafort, 2
Quiosc Carmen – Carretera de Rocafort, 16
Carlin Godella – C/ Santíssima Trinitat, 12

En Burjassot:
• Quiosc Michel – C/ Ausias March, 81
Cantals 30
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DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Data naixement:

Nom:
D.N.I.:

Professió:

Domicili:
C.P.:

TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA. SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ COM SOCI/SÒCIA

Població:
Telèfons:
Correu Electrònic:

QUOTA
(Assenyaleu la quota)
Quota semestral (18,03 €)
Quota semestral especial (estudiant, aturat o pensionista) (9,02 €)
Quota familiar anual pagadera al segon semestre (unitat familiar amb un o més socis) (6,01 €)

COL.LABORACIÓ
Desitge només ajudar al sosteniment econòmic del Taller.
Desitge ajudar al sosteniment econòmic i a més participar en el treball que s’hi faça
Temes relacionats amb els treballs del Taller en què voldria col·laborar:
Desitjaria que es posaren en contacte amb mi per confirmar millor les tasques en què podria col·laborar

DADES BANCÀRIES
Banc:

Domicili:

Població:

C.P.:

Provincia:
Oficina

Entitat

IBAN

DC

Núm. Compte

ES

Signatura del/ de la sol·licitant:

Signatura socis/es avaladors/ores

Godella, a

de

de 201

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades personals
recollides en aquest document s’inclouran en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA, amb la
finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser soci/a. Pot exercir els seus drets d’accés, cancelació, rectificació i oposició mitjançant
un escrit a la nostra adreça postal: Apartat Correus 129 / 46110-Godella.
Mentres no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre amdues parts. Tanmateix, entenem que ens dóna
el seu consentiment per poder-li enviar les comunicacions, publicitat i qualsevol informació que creiem puga ser del seu interés.

Sr./Sra. Director/a del Banc:
Autoritze que els rebuts presentats pel TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA siguen carregats al meu compte núm:

Oficina

Entitat

IBAN

DC

Núm. Compte

ES
Godella, a

Nom:
D.N.I.:

de

de 201

Signatura,

Domicili:
Població:
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El Taller d’Història Local porta més de 20 anys al
servei de Godella, treballant amb il·lusió i esforç...
per la cultura
el patrimoni
la tradició
la història
El Taller necessita...
... persones que puguen col·laborar a:
• Fotografiar documents.
• Passar per un escàner documents o fotografies per fer
d’ells còpies digitals. No cal experiència prèvia. Si no sabeu fer-ho, vos ensenyem. És molt fàcil.
• Transcriure entrevistes. Tenim moltes gravacions fetes a
persones majors. Moltes d’estes ja no estan entre nosaltres. Per ser útil el que ens conten en elles, el millor es
poder-les tenir transcrites. Això necessita persones que
es dediquen a fer-ho i que ara no en tenim.
• Softwares de bases de dades.
• Gestió econòmica - administrativa.
Però sempre serà benvinguda qualsevol persona que vullga
ajudar encara que no estiga compresa en ninguna de les anteriorspossibilitats. Perquè sobretot el que compta es voler.
fer junts.

Cantals 30
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