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Josep Vicent López Gil
President del 

Taller d’Història Local de Godella

del President
El Racó

Per delegació, escriu un vocal

De nou comença un altre curs en el nostre estimat Taller d’Història, 
amb nous projectes i nous objectius, de manera que, a poc a poc, anem 
duent a terme les previsions que vàrem fer a l’inici d’aquesta legislatura 
cultural. Molts objectius havíem planejat i han estat moltes les consecu-
cions assolides.

En primer lloc, en aquest any tan especial per a nosaltres els gode-
llencs, per la declaració de l’“Any Pinazo”, vull mostrar el meu orgull 
perquè el nostre Taller d’Història està programant diversos esdeveni-
ments, col·laborant amb les autoritats locals i autonòmiques, aportant 
així la nostra xicoteta contribució al món de la cultura i en especial al 
realç que tan il·lustre protagonista té en la nostra societat. Les recents 
“posades en maxa” de les exposicions que actualment podem visitar a 
l’IVAM, MUVIM, Bancaixa i Sant Pius Vé que atrauen un gran nombre de 
visitants interessats en la figura i l’obra del nostre artista local i nacional, 
indiquen que Ignacio Pinazo Camarlench ni passa ni va passar inadver-
tit dins del món cultural valencià i, com en moltes ocasions s’ha dit, va 
posar i imposar a Europa un estil propi i hi va deixar la seua inesborrable 
empremta com a testimoni del seu pas per l’art nacional i valencià. En 
aquest sentit, pel que fa a la nostra xicoteta societat local i cultural, cal 
indicar que, durant aquest mes de novembre, el Taller d’Història Local 
de Godella, en col·laboració amb altres entitats valencianes, posarà a 
la sede de la SGAE una nova versió de “Pinazo en versos”, amb noves 
col·laboracions literàries.

En segon lloc, vull destacar el gran nombre d’esdeveniments cultu-
rals que la Universitat de València o almenys amb la seua col·laboració 
està programant i realitzant per contribuir així a una formació cultural 
especialitzada sobre els xicotets territoris que conformen el mapa de 
les comarques valenciana. Per esmentar-ne alguns, podem indicar que, 
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en l’últim trimestre de 2016, entre el 13 i e 15 d’octubre, a la Facultat 
de Geografia i Història, es va celebrar “Interseccions – Congrés d’His-
tòria de la música al País Valencià”, en el qual diferents estudiosos del 
món de la música ens van il·lustrar sobre la seua història i evolució. 
Aquest esdeveniment, en principi, naix amb un esperit de consecució 
en el temps. Això sí, vist el nivell de resposta, a més de les publicacions 
que s’hi realitzaran, es preveu que el pròxim any –o, com a màxim, 
d’ací dos- se celebre el II Congrés. Uns altres esdeveniments que cal 
subratllar són, entre d’altres, les “Jornades Universitat de València – 
Agència Valenciana del Turisme 2016” que, en aquesta ocasió, tenen 
com a lema ‘Paisatge, Ètica i planificació turística en la Comunitat Va-
lenciana. Innovació, turisme i universitat” o les “Jornades de la Càtedra 
de Cultura Territorial Valenciana, on diversos experts van departir sobre 
‘Patrimoni i rehabilitació urbana. Identitat i oportunitat per al desenvolu-
pament local”. Així mateix, hem d’assenyalar que, durant aquest mes de 
novembre, se celebrarà la Trobada 2016 entre la Universitat de València 
i els Instituts d’Estudis Comarcals, que enguany compleix la 6a edició, 
amb el lema general “La memòria històrica i democràtica. Experiències 
i propostes en el territori valencià”.

Finalment, vull ressaltar un nou esdeveniment que ens afecta com 
a ciutadans godellencs. Es tracta d’un nou programa d’agermanament 
entre Godella i dues poblacions més: la nostra veïna Burjassot i Lanu-
vio (Itàlia). La figura central i principal protagonista n’és el tenor italià 
Giacomo Lauri-Volpi (1892 – 1979),  que va nàixer a Lanuvio, durant 
molts any va mantindre la seua residència a Burjassot i, a la seua mort, 
va ser soterrat a Godella. L’equip d’agermanament de Godella i la resta 
del món, després d’haver realitzat nombroses gestions amb les corpo-
racions municipals de les tres poblacions, ha conclòs un primer pas cap 
a aquest fet. Després d’un primer contacte realitzat amb Lanuvio fa uns 
mesos, per fi, durant el pròxim cap de setmana, del 4 al 7 de novembre, 
les autoritats municipals de Lanuvio visitaran Godella i Burjassot, amb 
un dens programa d’activitats i itineraris que esperem que siguen l’inici 
d’unes relacions llargues i duradores, d’amistat i col·laboració entre les 
mencionades poblacions. De manera resumida, la nit del divendres tin-
drà lloc la recepció de les autoritats italianes a l’aeroport;  dissabte es 
visitarà la localitat de Godella i el seu cementeri i de vesprada hi haurà 
un breu itinerari cultural per la ciutat de València; diumenge, es visitarà 
el Casino Musical de Godella i el poble de Burjassot (Agrupació Musical 
de Burjassot, les Sitges, l’asil Sequera i la casa de Lauri Volpi) i dilluns hi 
haurà un breu acte institucional als ajuntaments de Godella i Burjassot, 
en què s’intercanviaran xicotets obsequis institucionals, un programa de 
ràdio i la despedida a l’aeroport.

Per tot això, felicitem efusivament tots els qui han fet possible aques-
ta meravellosa trobada cultural i desitgem de tot cor que es renoven 
posteriorment aquestos llaços d’amistat que ara comencen.

Enhorabona a tots i esperem seguir mostrant des d’aquestes pàgines 
la nostra activitat cultural i històrica.

Julio Montagut Marqués
Vocal del Taller d’Història Local de Godella
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Publicacions i Comunicació
Àrea

Julio Montagut Marqués
Coordinador

En el mes d’octubre, editem el nostre número 31 
de CANTALS i, amb ell, s’inicia un nou curs aca-
dèmic –d’investigació, d’estudi o de protecció de la 
cultura local i de la seua divulgació–, amb activitats, 
millores o notícies que ens afecten com a ciutadans 
de Godella i com a part d’un món complex en el 
qual, en algunes ocasions –massa de vegades– la 
cultura no té cabuda, però aquest no és el cas. A 
GODELLA li importa la seua cultura, la seua història 
i el seu patrimoni, i lluita dia rere dia pel seu mante-
niment i conservació.

El Taller d’Història Local de Godella porta més 
de 20 anys al servei de la població; un temps més 
que suficient per a pensar des de dins de l’entitat 
que la nostra empremta ha de ser considerada i 
“tinguda en compte” per la seua població. L’edició 
i publicació de 30 números de la revista Cantals; 6 
revistes Qüerns, de caràcter pluridisciplinar on es 
mostren els resultats de múltiples estudis realitzats 
i que afecten o tenen com a protagonista Godella; 
la consolidació d’una biblioteca d’estudis regionals 
i locals, amb més de 1.000 títols, i que dia a dia es 
va enriquint; la publicació en premsa digital o en 
paper sobre notícies o actes realitzats pel Taller, 
com també moltíssims més actes encaminats cap 
als objectius estatutaris de la nostra associació, i 
que seria massa voluminós per a esmentar ací, ens 
plenen d’orgull i ens incentiven a seguir en la nostra 
labor voluntària en pro del nostre poble, GODELLA.

¿A què ve aquesta xicoteta disertació? En prin-
cipi, tenim importants novetats que ens afecten 
dins d’aquesta àrea, les quals us transmetem amb 
aquestes línies. La primera d’elles és el canvi de 
format de l’edició en paper de la revista CANTALS: 

amb aquest número 31, el tamany passarà a ser-ne 
el doble, és a dir, cada pàgina serà del tamany DIN 
A4, per a millorar la seua lectura. A petició d’alguns 
lectors, per a facilitar la lectura de la revista, es va 
considerar necessari realitzar la modificació que 
ara teniu a les vostres mans.

La segona de les nostres novetats es deriva de 
l’objectiu de recuperació, protecció i difusió de la 
nostra cultura i la nostra història. Es tracta de la 
posada en marxa d’una nova col·lecció (QÜERNS 
– MONOGRÀFICS) encaminada a recuperar i a di-
fondre la història d’aquelles persones que ens van 
precedir i que deixaren empremta, a través de la 
seua obra o de les seues ensenyances; persones 
que, al nostre parer, han de ser recordades i con-
siderades ja que van exercir una gran labor en be-
nefici d’aquesta col·lectivitat, per la qual cosa, amb 
aquesta obra volem retre’ls, a poc a poc, un meres-
cut homenatge, de manera que romanguen sempre 
en el nostre record. El nostre primer número està 
dedicat a José Corell Benavent, pintor i mestre, de 
qui en 2016 es commemora el 40 aniversari de la 
seua mort. Gran part dels habitants de Godella, 
majors de 50 anys, el recordem com aquella gran 
persona que fou, pintor i mestre, ja que va ser ell 
qui ens va introduir en el món de les belles arts, 
aquella persona que ens va ensenyar a estimar i a 
respectar l’art, a través del dibuix i la pintura. El di-
buix artístic i el lineal, como s’anomenaven llavors, 
van entrar en la nostra sang a través de la seua 
gran paciència i de les seues ensenyances. Des 
d’aquestes línies volem informar que la presentació 
d’aquest llibre es realitzarà el pròxim 30 de novem-
bre, a les 19.30 hores, al Centre d’Art Villa Eugenia, 
on us esperem a tots.

Novetats de l’Àrea
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Per últim, volem comunicar-vos que, pel que fa 
a aquesta àrea de publicacions i comunicació del 
Taller d’Història Local de Godella, també enguany, 
s’editarà un DVD dedicat a Pinazo, dins de l’”Any 
Pinazo”, declarat per la Generalitat Valenciana, en 
commemoració del primer centenari de la mort del 
pintor Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916). 
Com recordareu, el diumenge 29 de maig de 2016 
es va celebrar al teatre Capitolio de Godella un re-
cital poètic amb música i imatges que, amb el títol 
“Pinazo en versos”, va entrar a formar part de la 
contribució de Godella a Pinazo –en la figura, amb 
uns poetes locals i les notes musicals de dues gui-
tarres–, acte artístic organitzat pel Taller d’Història 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Godella. 
L’acte va ser presentat per Nerea San Félix i Fran-

cesc A. García i en el qual Dori Palencia, Francesc 
Arnau, Antonio M. Herrera, Eduard Marco, César 
Vercher i Carles Cano, amb les notes dels músics 
Salvador Caballer i José Antonio Ferrando van re-
tre un complit homenatge al nostre pintor per ex-
cel·lència. Un acte gravat que, abans de finalitzar 
l’any, serà publicat pel Taller d’Història i passarà a 
formar part del llegat que la nostra associació realit-
za a Godella i per a ella.

En fi, hem entrat en un trimestre amb algunes 
novetats importants dins de la nostra organització i 
que esperem satisfacen el nostre poble, Godella. A 
través d’aquestes pàgines i de la nostra web, http://
tallerhistoriagodella.org/, seguirem informant de les 
novetats que tinguem.

José Corell Benavent, autoretrat (obra presentada en l’exposició que es 
va celebrar en la ciutat d’Alcoi, Alacant, al novembre de 1948).
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Arxius
Àrea d’

Jordi V. Durà Martínez
Coordinador

La Carta de Serveis del nostre Taller

Anunciàvem ja fa uns Cantals enrere que una de les tasques mampreses per l’Àrea d’Arxius en col·la-
boració amb l’Àrea Jurídico-administrativa, consistia en la redacció de la Carta de Serveis del nostre 
Taller. Aquest document és u dels que se’ns apareix en primer terme quan accedim a la pàgina web d’un 
arxiu, biblioteca, entitat administrativa públiques ja siguen estatals o autonòmiques. Però, què és una 
Carta de Serveis? Simplificant: és un document on s’arrepleguen els serveis que oferix una determinada 
entitat administrativa o associativa als seus conciutadans així com els drets que estos tenen respecte a 
la dita entitat en relació amb els serveis oferits. La Carta de Serveis regula esta relació amb la finalitat d’ 
aconseguir la màxima qualitat en les prestacions.

  El nostre Taller, modestament, es va plantejar ja fa uns mesos la conveniència de disposar d’una 
Carta de Serveis a la nostra mida, concisa i útil. I ja la tenim. Ha estat un procés laboriós però finalment 
comptem amb este document i també amb els formularis associats per tal de fer-la operativa.

 I quin serveis oferix el nostre Taller? Resumidament:

• Recollida de documentació provi-
nent de particulars, entitats i admi-
nistracions públiques així com d’al-
tres arxius.

• Informació i consulta de documents 
del nostre arxiu.

• Reproducció de documents.

• Assessorament en temes patrimo-
nials, històrics, culturals... relacio-
nats amb el nostre poble de Gode-
lla.

• Biblioteca del Taller.

• Préstecs de documents originals.

• Activitats culturals i educatives.

• Publicacions pròpies del Taller.

• Tarifes dels serveis.

Bé, este és, podríem dir, el mapa conceptual del seu contingut. Deixarem per a futurs Cantals l’ex-
plicació de cadascú dels apartats citats amb una major extensió i, per suposat, també aclarirem quines 
condicions es requereixen per a la seua prestació i quins costos econòmics comporten.

La fotografia pertany al fons arxivístic fotogràfic del THLG.
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Jurídica Administrativa
Àrea

Javier Rodríguez-Bronchú Orts
Tresorer

Informe Econòmic A setembre de l’Exercici 2016

A) ACTIU NO CORRENT 3.269,54 €

I. Immobilitzat intangible 312,42 €
203
280

Propietat Industrial ..........................................................
Amortització Acumulada Immobiltzat Intangible .............

540,98 €
-228,56 €

II. Immobilitzat material 2.957,12 €
216
217
219
281

Mobiliari ..........................................................................
Equips per a Procés d’Informació ...................................
Altre Immobilitzat Material ..............................................
Amortització Acumulada Immobiltzat Material ................

2.762,84 €
1.808,62 €
3.044,07 €

-4.658,41 €

B) ACTIU CORRENT 15.621,66 €

I. Existències 6.775,90 €
300 Mercaderíes A ................................................................. 6.775,90 €

II. Deutors comercials i altres 1.559,60 €
Clients per vendes i Prestacions serveis c/p 0,00 €
436
490

Clients de Dubtòs Cobrament ........................................
Deteriorament Valor Crèdits Operacions Comercials .....

351,60 €
-351,60 €

Altres Deutors 1.559,60 €
440
447
470
472
473

Deutors ...........................................................................
Deutors Diversos ............................................................
Hisenda Pública Deutora per Diversos Conceptes ........
Hisenda Pública, Iva Suportat ........................................
Hisenda Pública, Retencions i Pagaments a Compte ....

1.152,30 €
246,41 €

58,98 €
86,16 €
15,75 €

IV. Inversions financeres a curt termini 145,06 €
551 Compte Corrent amb Socis I Admimistradors ................ 145,06 €

VI. Efectiu i altres actius líquids 7.141,10 €
572 Bancs i Inst.de Cred. C/C Vista ...................................... 7.141,10 €

Total Actiu (A+B) 18.891,20 €

Actiu

BALANÇ de SITUACIÓ
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A) PATRIMONI NET 18.789,74 €

A-1) Fons propis 18.789,74 €

I. Capital 2.792 €
1. Capital escripturat 2.792 €

101 Fons Social ..................................................................... 2.792 €

V. Resultats exercicis anteriors 15.959,68 €
120
121

Romanent .......................................................................
Resultats Negatius Exercicis Anteriors ...........................

21.215,77 €
-5.256,09 €

VII. Resultat de l’exercici 38,06 €
129 Resultats de l’exercici ..................................................... 38,06 €

C) PASSIU CORRENT 17,94 €

IV. Creditors comercials i altres 101,46 €
2. Altres Creditors 101,46 €
410
475
477

Creditors per Prestecs de ...............................................
Hisenda Pública, Creditora per Conceptes Fiscals ........
Hisenda Pública, Iva Repercutit ......................................

83,52 €
15,75 €

2,19 €

                   Total Passiu 18.891,20 €

Patrimoni Net i Passiu

1. Import net de la xifra de negocis 2.197,67 €
700
721

Vendes de llibres ...........................................................
Quotes d’Afiliats ............................................................

54,81 €
2.142,86 €

7. Altres despeses d’explotació -2.159,61 €
622
626
628
629

Reparacions i Conservació ...........................................
Serveis Bancaris i Semblants .......................................
Subministraments  ........................................................
Altres Serveis ................................................................

-232,02 €
-112,11 €
-301,00 €

-1.514,48 €

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+7) 38,06 €

B) RESULTAT FINANCER 0,00 €

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A+B) 38,06 €

D) RESULTAT DE L’EXERCICI (C+19) 38,06 €

PÈRDUES i GUANYS
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“Exposició de l’Any Pinazo al MuVIM”
“De l’ocàs dels grans mestres a la joventut artística. València 1912-1927”

El passat dijous, 14 de juliol, a les 20 hores vaig assistir a la inauguració de l’exposició que obri l’Any 
Pinazo a la ciutat de València. Amb el títol “De l’ocàs dels grans mestres a la joventut artística. València 
1912-1927”, el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), que depén de la Diputació de 
València, va presentar una mostra molt interessant dels grans mestres valencians, contemporanis de 
Pinazo, així com de la nova generació d’artistes que agafaren el protagonisme amb les noves tendències 
artístiques que venien des de les ciutats d’Europa (sobretot de París).

Haver triat l’any 1912 és degut que fou l’any en què Pinazo va 
rebre la Medalla d’Honor de l’Exposició Nacional a Madrid, en reco-
neixement a la seua trajectòria artística.

A més dels magnífics dibuixos del pintor de Godella (tan sols amb 
això ja pagaria la pena visitar l’exposició), podem admirar magnífics 
quadres de Muñoz Degrain, Cecili Pla, Francesc Domingo, Joaquim 
Agrasot, Josep i Marià Benlliure, Joaquim Sorolla... i per suposat al-
gunes teles de Pinazo, que la Casa Museu ha facilitat per a l’ocasió 
(el mateix que la col·lecció de dibuixos).

Personalment, em va impressionar “Amor de madre”, de Muñoz 
Degrain, d’un realisme que fa posar la pell de gallina, així com un 
quadre de Josep Mongrell (“Mariposa de luz”), amb reminiscències 
sorollesques. També són impressionants les escultures de José Ca-
puz i de José Pinazo Martínez, de qui destacaria per la seua moder-
nitat la versió que fa de la Dama d’Elx.

Hi ha també una bona selecció de quadres dels artistes que aga-
faren el protagonisme a partir d’aleshores, com havia indicat abans, 
dels quals també són un exemple els dos escultors que acabem d’es-
mentar. Navarro, Benedito, Fillol, Ribes, Mora, etc., que després de 
l’època del regionalisme (Ignasi Pinazo Martínez n’és un bon exem-

ple), van descobrir el Modernisme, que té una fita importantíssima en el concurs per a l’Ateneu de Valèn-
cia de l’any 1927, on els arquitectes Gaspar Blein i Lluís Albert presentaren propostes clarament d’avant-
guarda, i també va ser en aquest any de 1927, que 
és fins on arriba l’exposició, quan Josep Renau va 
fer les primeres provatures juvenils amb l’art déco i 
es va registrar alhora una nova florada de nous va-
lors com ara Boix, Sabina, Lahuerta, etc.

      En resum, una exposició que cal visitar i que 
ha deixat el llistó ben alt per a les properes, que tin-
dran lloc als diferents museus del cap i casal dins de 
l’any Pinazo. Aquesta sembla que es podrà visitar 
fins a finals de setembre.

A continuació hi va haver un vi d’honor, i el secre-
tari del Taller d’Història, Antoni Portilla, el meu amic 
Francesc Andreu García “pakiu” i jo se’n tornàrem 
cap al poble.

Any Pinazo 2016. Marca (Casa Mu-
seu Pinazo y www.anypinazo.com)

Moment que recull part d’un públic assistent a la 
inauguració contemplant una maqueta al MUVIM 
(Foto: Francesc Arnau Chinchilla).

Francesc Arnau i Chinchilla
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Un dotze d’agost de l’any 1891, segurament un 
calorós i xafogós dimecres estiuenc, va partir de 
l’estació de Marxalenes en València ciutat (encara 
no s´havia bastit la del Pont de Fusta) el trenet in-
augural que, travessant el paisatge de l’Horta Nord, 
arribaria fins Bétera. Des d’aleshores la vinculació 
de les localitats de l’anomenat «Arc de Montcada», 
(Burjassot, Godella, Rocafort, Massarrojos, Mont-
cada...) amb la metròpoli, impulsada per esta con-
nexió ferroviària, hi ha anat deixant una marca sin-
gular, tant en el seu aspecte urbà com en el social. 
Al nostre poble esta marca té 
un valor de primera magnitud 
ja que va esperonar, sobretot 
a les acaballes del segle XIX 
i començaments de XX, el 
desenvolupament de la colò-
nia d’estiuejants capitalins 
i, conseqüentment, el bas-
timent de nombrosos xalets 
que encara hui embelleixen 
els nostres carrers. Però eixa 
època va acabar fa anys, i si 
els primers trenets acostaren 
principalment a les bones famílies burgeses de la 
València urbana  als frescos flaires campestres de 
la Godella rural, amb el progrés social això es va 
tornar a l’inrevés i  principalment els combois van 
vessar en l’antiga estació del Pont de Fusta als go-
dellencs que acudien a la «capi» per motius labo-
rals o d’altra índole. I en este torna i volta  constant 
fins ara, de segur que les vivències de cadascú i ca-
dascuna de nosaltres, també dels nostres majors, 
lligades a l’entranyable  trenet i al modern Metro no 
cabrien, escrites, en els volums de cap biblioteca.

Un tretze d’agost de l’any 2016, un calorós i xa-
fogós dissabte estiuenc, l’Associació Ferroviària 
de Godella convocà aes ciutadans, també als re-
presentants municipals de les principals poblacions 
de València, l’Horta Nord i Bétera vinculades a la 
línia 1 de la xàrcia de Metrovalencia, per tal de com-
memorar en un emotiu acte el 125 aniversari. Si hi 
vau assistir o haveu llegit alguna de les diverses 
cròniques de l’acte, sabreu que l’alcaldessa en fun-
cions de València, Consol Castillo; la regidora de 
cultura de Godella, Tatiana Prades; l’alcaldessa de 

Bétera, Cristina Alemany 
i el president de l’Asso-
ciació convocant, Andrés 
Martínez, van pronunciar 
uns emotius parlaments 
plens de vivències perso-
nals. Seguidament es va 
descobrir una placa a l’es-
tació de Godella, d’on va 
partir, amb bitllet especial 
commemoratiu, un comboi 
especial cap a Bétera, on 
vam gaudir d’un «piscola-

vis» a Casa Nebot, «com passà en la inauguració 
d’aquell 13 d’agost de 1891» i al voltant les dos de 
la vesprada els passatgers vam mamprendre viatge 
de tornada a Godella.   Tota una celebració entran-
yable que hem d’agrair a l’Associació Ferroviària 
de Godella, impulsora i organitzadora de l’acte, i 
que ens estimula a valorar la importància que per a 
nosaltres té este transport públic.

Jordi Durà Martínez

125 anys de Trenet i Metro
Esquerra: Nombrós públic es concentrà a l’estació de Godella, per tal de desplaçar-se en el Metro fins a Bétera 
(final del trajecte), per celebrar este 125 aniversari (Foto: Jordi Durà Martínez). Dreta: Cartell de l’esdeveniment.
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“Sopar i Ballar 2016”: el Casal de la Pau de Godella

Pedro-Fernando Gálvez Gonzalo

Cartell anunciador del Sopar i Ballar de l’any 2016.

És 14 d’agost de 2016.

Amics, coneguts, autoritats, voluntaris, protecció civil, polícia local, associació de comerciants i molts 
altres al voltant d’unes taules per la continuïtat d’una gran obra el camí de la qual va començar l’any 1971.

El Casal de la Pau, un any més, celebra el seu ja tradicional “Sopar i ballar” l’origen del qual data de fa 
més de 25 anys, degut a una iniciativa del Grup de Danses El Poblet. El sopar té un fi extraordinàriament 
solidari en favor d’un col·lectiu desafavorit en la nostra societat.

Vaig arribar molt prompte al lloc de la celebració ja que, no en va, necessitava viure de prop aquest 
esdeveniment per dos motius: el primer, manifestar la meua solidaritat i el meu suport total a José Antonio 
i al Casal i el segon, a fi d’obtindre algunes dades per a la història que estic escrivint sobre el Casal de la 
Pau, a la qual encara falta donar-li més puntades.

L’organització i l’esforç dels qui no s’hi veuen (un altre dels motius pels quals vaig arribar abans) era 
similar a l’activitat febril d’un gran formiguer: voluntaris anant d’un lloc a un altre perquè tot estiguera a 
punt; Protecció Civil, expectant i preparada davant qualsevol eventualitat que poguera sorgir; la polícia 
local atenta a qualsevol qüestió i els comerciants de Godella col·laborant en aquesta magna preparació.

També els músics i moltes altres persones contribuïen que tot estiguera a punt perquè tot isquera bé i, 
finalment, nosaltres, els comensales, preparats per a donar el nostre calor i suport, un any més en aquest 
sopar solidari, a José Antonio Bargues Marco i, per tant, al Casal de la Pau.

Una Godella solidària…una causa solidària: El Casal de la Pau…
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Per part de les autoritats locals, hi van acudir nombrosos regidors i components de diversos partits polí-
tics. Entre els primers, hi havia la regidora de Cultura i Festes, Tatiana Prades Castell, qui va acompanyar 
José Antonio durant el seu discurs i va dedicar unes breus paraules a tots els presents.

Acompanyant José Antonio, també van acudir alguns membres de la Junta Directiva i diverses perso-
nes de Domus Pacis-Casal de la Pau, de València.

El sopar constava d’un entrepà de llonganissa i botifarra i una beguda refrescant a elegir. Al centre de 
les taules, per a picar hi havia cacaus, tramussos, olives i variants. Després de l’entrepà, ens van donar 
de postres coca, acompanyada de café o llima (granissats), segons el gust de cadascú.

En el transcurs del sopar, la regidora de Cultura i Festes, Tatiana Prades Castells i el director del Ca-
sal de la Pau, José Antonio Bargues Marco, ens van dir unes paraules. Les de José Antonio van ser de 
contingut senzill i entranyable però, sobretot, d’agraïment a tots els presents i als qui han col·laborat per 
a dur a terme aquest acte.

Una vegada finalitzat el sopar, l’orquestra Matrix va ser l’encarregada d’amenitzar la vetlada, en què 
alguns dels presents es van quedar per al ball que ja s’iniciava i uns altres van abandonar el recinte, se-
gons les forces de cadascú.

Cal ressaltar que, un any més, amb la col·laboració de tots, s’ha pogut dur a terme l’organització i el 
desenvolupament d’aquest acte en benefici d’un col·lectiu desafavorit i en el qual Godella i tots els seus 
veïns han manifestat la solidaritat de tot un poble amb el Casal de la Pau en la persona de José Antonio, 
qui va finalitzar el seu discurs amb un sentit crit: “Visca Godella solidària!”.

Un any més, ¡gràcies, José Antonio! i ¡fins a l’any pròxim!

Aspecte que presentava 
el recinte on es va cele-
brar el “Sopar i Ballar”, 
a la Plaça d´Enric Cullell 
(Parc del Molí).

Instant en què la regidora 
de Cultura i Festes acom-
panya José Antonio, el 
qual ens va dedicar unes 
senzilles i entranyables 
paraules sobre l’acte i la 
seua finalitat, així com 
d’agraïment a tots els pre-
sents.
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Han transcorregut 118 anys… un instant en l’eternitat

Arrelament de la congregació del
Sacre Cor de Jesús a Godella

1898-2016

Han transcorregut 118 anys… un instant en l’eternitat.

Després de 15 hores de viatge en tren i dues horas en una tartana per camins pedregosos, set religio-
ses de la Congregació del Sacre Cor de Jesús arriben a Godella1…

…Era el 2 d’abril de 1898.

El grup el formaven la reverenda mare De Nava, superiora; mare Cléry, vicària; mare Virginia Floren-
za, mestra general; María Dolores Mestre, procuradora i despensera; María Filomena Rahir, organista i 
sagristana; Sor López, cuinera i altres treballs diversos i Sor Mendiburu, companya de viatge de la reve-
renda mare vicària.

Les notícies que en part d’aquest article es van desgranant s’han pres d’un manuscrit inèdit, escrit el 25 
de juny de 1947 a Palma de Mallorca per una de les religioses fundadores de Godella i en el qual alguns 
dels fets no estan datats per la qual cosa en alguns casos intuïm l’any en què van succeir i en altres els 
redactem sense més.

1 Va ser la primera comunitat de religioses que es va establir a la població. La congregació va tindre 
el seu origen a París i va ser Santa Magdalena Sofía y Barat (*12.12.1779 Joigni (Francia) + 25.05.1865 Pa-
rís) qui la va fundar el 21 de novembre de 1800 a París, juntament amb tres companyes. Va ser canonitza-
da el 24 de maig de 1925 pel Papa Pius XI. (Consultat el 4.10.2015 en es.wikipedia.org/wiki/Magdalena).

Plaça de Santa Magdalena Sofía amb el col·legi del Sacre Cor al centre i on es dis-
tingeixen les dues torres del primitiu castell. Fotografia presa en la primera meitat del 
segle XX  (fotografía de l’Arxiu Ricardo García de Vargas, en avant ARGV).



Cantals 31

15

El manuscrit escrit en primera persona no està signat. L’autora, quan va describint els fets que han suc-
ceït a les seues companyes al monastir, n’escriu els noms, però sempre sense mencionar Sor Mendiburu, 
per la qual cosa l’autor d’aquest article, a risc d’equivocar-se, suposa que potser l’autora del manuscrit 
fóra ella.

El dia anterior a la partida de Chamartín2, la reunió de “status”3, havia donat el resultat anterior en la 
distribució de responsabilitats a prendre per a cadascuna de les futures fundadores de la Comunitat de 
Godella.

En arribar a València, les esperava al seu palau l’Excm. Arquebisbe Dr. Sancha4 qui després de re-
bre-les i accedir als permisos de “Regla”5 sol·licitats per la congregació per a establir-se al castell de 
Godella, els va recomanar, entre d’altres coses, que tancaren bé les portes i finestres del castell, per por 
dels lladres.

Set anys feia que el castell de Godella no obria les seues portes i finestres a la llum del dia, ja que es-
tava hipotecat des de feia temps. Per tant, les religioses hagueren  d’afanyar-se des de el primer moment 
en la neteja i netedat de totes les dependències per a col·locar, amb pressa, el sagrari que havien portat 
de Chamartín i que la mare vicària havia folrat i arreglat primorosament.

La casa senyorial o castell i la devesa havien estat comprat per les religioses del Sacre Cor a En Gas-
par Dotres Garibaldi per 150.000 pessetes. El contracte es va tancar el primer divendres del mes d’abril 
de 1898 i les religioses en van prendre possessió l’endemà. (Gaspar Dotres havia comprat el castell en 
1840 al Baró de Santa Bàrbara i Benidoleig. Va ser un industrial que va arribar a València en el segle XVIII 
per implantar fàbriques de filats i teixits de seda).

La finca, en la seua totalitat, tenia una superfície aproximada de 15 cafissades6 i, a la part corresponent 
al bosc o devesa, els pins existents eren d’extraordinària alçària, ja que alguns tenien més de 300 anys7.

2 Les religioses procedien del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús a Chamartín (Madrid), fundat el 8 de 
juny de 1859.

3 Estatus, o en la seua forma pura llatina status, és l’estat o posició d’alguna cosa dins d’un marc de referència 
donat.

4 Ciriaco María Sancha y Hervás, arquebisbe de València (1892-1898).

5 Normes per a la clausura de l’institut religiós.

6 Del manuscrit inèdit de N’Agustín Sancho Bargues “Historia del pueblo de Godella”, 1932, pàgina 76. Un 
total aproximat de 364.500m2. A València una cafissada equival aproximadament a 2,43 hectàrees; 243 àrees; 
24.300m2.

7 Sancho (1932,76).

Alumnes internes, 
classe de gimnàstica 
en l’any 1930 
(fotografia cedida per 
l’Associació d’Antigues 
Alumnes).
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Gaceta de Madrid núm. 159, de 8 de juny de 
1898, en què s’autoritza en nom de la reina 
regent María Cristina d’Habsburg, mare d’Al-
fonso XIII, l’establiment de la congregació en 
una casa a Godella (ARGV).

El primer oratori no estava situat lluny  de la porteria8. Mentre tot açò ocorria, van oir la veu llastimosa 
d’una velleta que estava asseguda prop del portal d’entrada i que aventava sense parar un fogonet on 
s’estava coent un arròs:

 – ¡Vinguen prompte, maretes, vinguen, que es torra l’arròs des de la una! 

I ja eren les cinc! Així és que, reunides entorn d’una taula per a l’ocasió, les religioses fundadores van 
menjar el seu primer ¡arròs a la valenciana! Quasi els va saber a suculenta paella.

Tot seguit, van preparar cel·les individuals al primer pis. Eren les nou de la nit. En aquell moment, sona 
la veu de comandament de la mare De Cléry: “¡Mes filles, un Pater et un Ave, et toutes au lit!”9.

Es van col·locar dues germanes a cada cel·la i la reverenda mare De Cléry, amb l’avís sobre els lla-
dres, no va voler gitar-se i va passar la nit sancera resant i vigilant, ja que havia notat que algunes portes 
i finestres no es tancaven degudament10.

8 Estaria situat molt a prop de la porta del castell, descoberta com a conseqüència de les obres de condicio-
nament de la façana principal del col·legi i el seguiment arqueològic de les dites obres, dut a terme entre els dies 10 
de juliol i 10 d’octubre de 1997 (Qüerns, Quaderns de Godella núm. 1, pàgina 39, publicat pel Taller d´Història Local) 
i que actualment es pot distingir a l’esquerra de l’entrada principal al col·legi.

9 “Filles meues, un Parenostre i un Ave Maria i totes al llit”.

10 Les reformes que es van van emprendre per a adaptar la casa-castell a la comunitat van costar 150.000 
pessetes (Sancho, 1932;76).

Cinquantenari del col·legi 
Sacre Cor de Godella, any 
1948. Processó pel carrer 
Major. Aquell any el col·legi 
va donar a la parròquia de 
Sant Bertomeu Apòstol de 
Godella la imatge de San-
ta Magdalena Sofía que, 
en 2016, està al creuer de 
la nau, a l’esquerra de l’al-
tar major (fotografia cedida 
per l’Associació d’Antigues 
Alumnes).
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A l’endemà, calia alçar-se a les cinc i mitja del matí per a complir amb l’hora d’oració. Va ser nomenat 
capellà del monestir En Plácido, jove sacerdot qui va celebrar la seua segona missa a l’oratori.

A poc a poc, tot s’anava organitzant11. Hi anaven arribant altres religioses. La primera a fer-ho va ser la 
mare Teresa Roca de Togores, aspirant des de feia uns mesos i que havia estat connovícia amb la seua 
pròpia mare a Chamartín. Cantava extraordinàriament bé i els diumenges, els godellencs que hi venien a 
missa, gaudien de la seua veu i s’apropaven a l’harmònium per escoltar-la millor.

Llegia al refectori i quan trobava paraules malsonants per al seu gust, ella les canviava. Si veia…”el 
Sant Xiquet des de els seus primers anys havia mamat la pietat amb la llet de sa Mare”, ella deia…”el Sant 
Xiquet des de la seua infantesa havia engolit la pietat amb el licor blanc”.

Va arribar el dia en què la reverenda mare vicària, De Cléry, va haver de marxar a una altra comunitat 
de l’orde12 i, abans de fer-ho, va tindre el consol d’assistir a la processó de l’Encontre13 i es va entendrir de 
tal manera que li queien les llàgrimes, a ella i a la reverenda mare de Nava. Durant la seua estada a Go-
della, la mare De Cléry va socórrer diverses famílies necessitades i va arribar a regalar a un matrimoni de 
verdulers, en la misèria, un carro amb el seu burret perquè carregara amb la verdura matinera i pogueren 
dur-la fins a València.

Les vesprades dels diumenges, les passaven exercitant el seu apostolat amb les joves14 de Godella 
“que estaven àvides d’assistir a les classes de Religió, de lectura i escriptura [sic]”. Hi anaven moltes, 
molt alegres i felices i molt ben ataviades. S’instal·laven al jardí que donava al carrer, prop de la porteria i 
escoltaven el catecisme que els explicava la mare De Nava que, a més, els parlava amb la suavitat pròpia 
de la seua illa cubana.

CONTINUARÀ…

11 En un acta de l’Ajuntament de Godella de data 14.05.1898 es menciona que… “es concedeix llicència a la 
reverenda mare superiora de la comunitat del Sacre Cor de Jesús per a obrir dues llums al convent que ocupa la dita 
comunitat, després del previ pagament dels drets de tarifes [sic].

12 No indica el manuscrit a quina.

13 Això ens dóna peu a asseverar que la processó de l’Encontre ja es celebrava a Godella a finals del segle XIX 
i principis del XX (vegeu un altre article del autor sobre “La tradició del vel de la Verge en la processó de l’Encontre 
a Godella”).

14 La religiosa redactora del manuscrit diu “…la nostra edificant Sor Ballester era una de les que freqüentaven 
eixes classes junt amb les seues germanes…”. La qual cosa fa pensar a l’autor d’aquest  article que Sor Ballester 
bé pogué ser una jove de Godella que va ingresar en la religió en la comunitat.

Religioses del col·legi passejant pel llac. Evocador el nom de l’embarcació. 
Fotografia sense datar (cedida per l’Associació d’Antigues Alumnes).
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CANTALS
dóna l’enhorabona a...

de València, que ha guanyat el Júpiter d’or de la 32 edició del prestigiós 
festival L’International des Feux Loto-Québec, celebrat a Montréal (Ca-
nadà) el passat 23 de juliol, amb l’espectacle Cinemagia. El guardó és el 
més important del sector de la pirotècnia a escala mundial i en el qual Ricardo 
Caballer ja havia aconseguit «el bronze» el 1998. Ricardo Caballer Cardo va 
dissenyar l’espectacle en un clar homenatge a una de les seues passions que 
és el cine i les seues bandes sonores i, fins ara, ha estat el muntatge més gran 
fet per aquesta empresa valenciana. D’altra part, el pirotècnic godellenc va re-
bre l’escut d’argent que li va lliurar el consistori de la localitat, moments abans 
de la «disparà» del castell, celebrat amb motiu de les festes patronals de 2016.

Pirotècnia Ricardo Caballer

De nou, celebrem l’èxit de i els seus estudis realitzats sobre el compo-
sitor Rigoberto Cortina i la seua obra. En aquesta ocasió, es tracta del 
butlletí de la SEdeM (Sociedad Española de Musicología -setembre de 
2016-) que, en la seua pàgina 10, mostra la ressenya que, a continuació, s’insereix:

“Libro: RIGOBERTO CORTINA GALLEGO (1843-1920). VIDA Y OBRA A LA LUZ 
DE LAS FUENTES DOCUMENTALES. La editorial Institució Alfons el Magnà-
nim ha publicado el libro Rigoberto Cortina Gallego (1843-1920). Vida y obra a 
la luz de las fuentes documentales. Su autor, Robert Ferrer Llueca, presenta el 
primer estudio musicológico sobre este compositor y director de orquesta va-
lenciano. Más información: http://www.alfonselmagnanim.net/novetats-edito-
rials/149/rigobertocortina-gallego-1843-1920-vida-y-obra-a-la-luz-de-las-fuen-
tes-documentales

D’altra part, el pròxim mes de novembre, concretament el dissabte dia 19, de matí, 
intervendrà en el IX Congrés Nacional de la Sociedad Española de Musicología, 
(SEdeM”), que enguany es refereix a la musicologia en el segle XXI: “Nous enfo-
caments, nous reptes”; congrés que se celebrarà a la Universidad Autónoma de 
Madrid, entre els dies 16 i 19 de novembre de 2016, en què la participació de Ro-
bert Ferrer Llueca versarà sobre “La pervivencia actual del legado compositivo de 
Rigoberto Cortina Gallego (1843-1920) en los archivos musicales españoles”. Altres 
dades del congrés es poden consultar-se en http://www.sedem.es/es/congreso.asp.

Robert Ferrer Llueca
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per la seua extraordinària idea de repartir a Godella un 
quadro de Pinazo, en l’Any PINAZO. En tan magnífica labor, 
fotografia del quadro, muntatge dels cavallets i repartiment 
per la població, van participar tots els clavaris d’enguany. Per 
part del Taller d’Història Local de Godella, els estaríem molt agraïts 
si ens donaren dos o tres quadres per al nostre arxiu històric. Si la 
clavaria ho considera així, aquesta donació pot fer-se efectiva qual-
sevol dimecres o dijous a la seu de l’entitat (Plaça de l’Horta, 1, junt 
al col·legi El Barranquet.).

Clavaris del Salvador de 2016

esportista d’alt nivell, de la disciplina d’esgrima, fill i nét de dos 
godellencs molt coneguts, anomenats “Manuel Bargues”. Recor-
dem que el seu avi és el pintor-decorador godellenc Manuel Bar-
gues Marco, qui, a més, era un gran apassionat del teatre i de la 
interpretació, per la qual cosa. va participar en nombroses representacions 
de caràcter local. En l’actualidat (30 d’agost de 2016) l’ esportista és el 
número 3 del rànquing nacional i membe integrant de la selecció nacional 
sénior.

Dins del seu palmarés, tenim el plaer d’esmentar els següents èxits o mèrits:

Medalla de bronze en el Campionat d’Espanya sénior 2016.

• Campió de Espanya júnior en 2015.
• 4a posició en el torneig per equips amb la selecció espanyola en el 

Campionat del Món júnior a Uzbekistan en 2015.
• 10a posició en el torneig individual en el Campionat d’Europa júnior 

d’Eslovènia en 2015.
• Accedeix al tauler final de la Copa del Món a París de categoria absoluta 

en 2015.
• Campió d’Espanya júnior en 2014.
• 5é en el Campionat d’Espanya sénior en 2014.
• 3r en el Campionat del Món júnior en la modalitat per equips en 2013.

Manuel Bargues Fuentes

fundador del Casal de la Pau, el qual va rebre el passat 
9 d’octubre, l’Alta Distinció de la Generalitat, al Palau de la 
Generalitat. Aquesta distinció es concedeix anualment, per 
raó de la festivitat del 9 d’Octubre, a persones i col·lectius 
en diferents camps d’activitat. Enguany, un d’ells ha recaigut en el 
Casal de la Pau i el seu fundador, José Antonio Bargues.

José Antonio Bargues Marco
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• Al nostre soci Rafael Bargues Ballester, per 
la donació d’un arxivador metàl·lic, amb quatre 
calaixos, el qual ens serà molt útil per a la con-
servació de nombrosos documents.

• Al nostre soci Vicent Castillo Bargues, per 
la important donació del quadro dedicat al sa-
cerdot En Vicent Llorens Bronchú, fundador de 
l’Escola de Dibuix a Godella. Segons les parau-
les del mateix Castillo, es tracta de l’homenatge 
que realitza el pintor Navarro, amb la signatura i 
col·laboració d’alguns dels alumnes de l’escola, 
al sacerdot En Vicent Llorens.Jaime Boronat, i 
Teresa Bartual per les fotos aportades, i a José 
Segura, per la recent donació a l’arxiu de les 
“Normas de funcionamiento del matadero mu-
nicipal” que,  pròximament,  celebra el seu cen-
tenari.

reconeix el seu agraïment: 

Totes dues donacions contribueixen a incrementar el 
patrimoni del nostre Taller d’Història Local de Godella.



Cantals 31

22

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’Associa-
cions 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 pu-
blicació 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 po-
ble. 

Establiments on es poden adquirir 
Qüerns - Quaderns de Godella (números 2, 3, 4, 5 i 6)

Esgotada edició en paper.

Pots baixar-lo en .pdf

Descàrrega gratuïta

En Godella:
•	Papereria Pinazo – C/ Pintor  Pinazo 19
•	Papereria Cervantes – C/ Cervantes, 47
• 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

Qüerns - Quaderns de Godella

Número 6
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DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT

Nom: Data naixement:
D.N.I.: Professió:
Domicili:
Població: C.P.:
Telèfons:
Correu Electrònic:

QUOTA
(Assenyaleu la quota)

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

COL.LABORACIÓ

Desitjaria que es posaren en contacte amb mi per confirmar millor les tasques en què podria col·laborar

Desitge ajudar al sosteniment econòmic i a més participar en el treball que s’hi faça
Desitge només ajudar al sosteniment econòmic del Taller.

Temes relacionats amb els treballs del Taller en què voldria col·laborar:

DADES BANCÀRIES
Domicili:

Població: C.P.:
Banc:

Provincia:

Entitat Oficina DC Núm. Compte

IBAN 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 qualse-
vol 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:

Entitat Oficina DC Núm. Compte

IBAN ES

Nom:
D.N.I.:
Domicili:
Població: C.P.:

Godella, a   de                         de 201
Signatura,
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El Taller d’Història Local de Godella
porta més de 20 anys al servei del poble, 
treballant amb il·lusió i esforç...

per la cultura 
el patrimoni 
la tradició
la història

... 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	perso-
nes	majors.	Moltes	d’estes	 ja	no	estan	entre	nosaltres.	Per	ser	
útil	el	que	ens	conten	en	elles,	el	millor	es	poder-les	tenir	trans-
crites.	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	anteriorspossibili-
tats.	Perquè	sobretot	el	que	compta	es	voler.	fer	junts.

El Taller necessita...


