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On estem? On trovar-nos?
• Plaça de l'Horta, 1 (junt C.P. El Barranquet) Godella.
Horari d'atenció. dijous de 17 a 19:30.
• A l'Apartat de Correus 129 - 46110 Godella.
• En internet: www.tallerhistoriagodella.org
correu@tallerhistoriagodella.org

EDITORIAL

L'any 2011 és, per al Taller, any de renovació de la Junta Directiva.
Com cada any, l'Assemblea general de sòcies i socis serà convocada abans
de l'estiu, per tal de donar notícia de les nostres activitats, escoltar totes
aquelles suggerències i propostes que sorgisquen i a més, com cada tres
anys, presentar candidatures a la Junta Directiva, votar a aquelles persones
que considerem i, així, encetar una nova etapa amb renovellades energies.
Els nostres estatuts, en el seu article 26, regulen la mecànica electoral.
Podeu fer-nos arribar amb anterioritat la vostra disposició a ser candidates
/ats o, també, en la mateixa Assemblea ho podeu comunicar. Vos anime,
com a President des de fa sis anys i com a vocal en anteriors ocasions a
participar i a enriquir amb la vostra presència esta nova Junta Directiva.
Val la pena i ...tres anys passen volant. Ànim!!!
Jordi V. Durà Martínez
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NOVETATS I.... NO TANT.
•

Com cada any s'ha signat el conveni de col·laboració amb el nostre
Ajuntament, Quan resucitarà la Beca d'Investigació que cada dos anys era
convocada?

•

S'han adquirit nous armaris per tal de poder emmagatzemar com cal
l'abundant material documental i bibliogràfic que anem acumulant. A més
també hem renovellat part del nostre equip informàtic.

•

L'arxiu procedent de la Cooperativa la Favorecedora ha estat finalment
catalogat. Continuem amb l'ordenació i enriquiment del nostre patrimoni
documental amb la incorporació de la part de l'arxiu històric municipal
anterior a l'any 1 940.
El nostre amic i soci Rafael Roig està traspassant al Taller el seu arxiu
personal d'imatges (fotografies, diapositives, vídeos, ...). Una exemple a
seguir!
La nostra biblioteca sobre temàtica local, gràcies a la dedicació del nostre
company Julio Montagut, ja ocupa un important espai. Però... estan demanant
una catalogació! Voluntàries i voluntaris, contacteu amb la Junta Directiva.

•
•

•
•

El Taller atén cada dijous de 17 a 19:30 hores, aquelles consultes o
demandes sobre documents, etc. que se'ns presenten, que no són poques.
Novetats bibliogràfiques darrerament incorporades
Llibres procedents de l´Arxiu de Torrent (entregats per Julio Montagut):

-

Royo Martínez, José. Torrent en la prensa de Valencia. La Voz de Valencia
(1901-1917).
Torrens nº 16 (2006). Publicació de l´Arxiu, Biblioteca i Museu de l´Ajuntament
de Torrent.
Llibres procedents de l´Ajuntament de Picanya (entregats per Julio Montagut):

-

Besó, Adrià i Pérez, Caterina. La història als carrers de Picanya. Guía
d´arquitectura i urbanismo. Col·lecció Pont Vell nº 8
Ramos, Alfred. Ciclisme en la sang. Una història del ciclisme a Picanya.
Col·lecció Pont Vell nº 12
Royo Martínez, José. Las actas municipales del ayuntamiento de Picaña (1-61937/15-9-1938) del consejo Municipal. Textos y transcripción de José Royo
Martínez. Ayuntamiento de Picaña
Guía Municipal de Paterna. Ayuntamiento de Paterna.
Iralz Martín, Ángel. Entre revoltes … Fandango! 25 Anys del Grup d Danses
Realenc. Publicació de l´Ajuntament de Picaña
Artic 1980-2005. Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca. Publicació
de l’Ajuntament de Torrent.
Llibres procedents de L’Ajuntament d’Estivella (entregats per Julio Montagut):
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-

Cervera Arias, Francisco; i Mesa i Reig, Lluís. La torre i el castell de Beselga.
2006
Mesa i Reig, Lluís. Quinque Libri d’Estivella (1619-1678). 2009
Mesa i Reig, Lluís. El pont d’Estivella. 2010
Libres procedents de l’Associació Cultural l’Almara de Burjassot (entregats per
Salvador Carsí:

-

López García, Santiago. El trinquet de Burjassot i Arturo Alonso Castillo.
Associció Cultural l’Almara. Burjassot 1995
López García, Santiago. Historia de Burjassot. Nueva aproximación. Vol. I.
Editorial Denes. Burjassot 2009

	
  
	
  
	
  
GRUP d'ARXIUS
Els treballs actualment en marxa, són principalment la digitalització dels negatius
procedents de la donació de la família Falomir. Són pròxims als 800 negatius que
s'afegiran a la partida inicial de fotografies ja escanejades de la mateixa procedència.
Independent de l'anterior, s'han atés diverses peticions d'informació documental i
fotogràfica. És interessant comentar que el Taller ha introduït una variant en aquests
processos i és que dins la donació de la família del doctor D. José Valls Pallarés,
realitzarem una possible identificació de 5 fotografies, que relacionarem amb la
construcció de l'estació de Canfranc i del túnel de Somport (Huesca - Osca). Ficats en
contacte amb l'Ajuntament de la dita població de Canfranc, ens van confirmar que
efectivament les fotografies eren dels treballs de construcció de l'estació (anys 1925 a
1928), per la qual cosa se'ls ha aportat els fitxers indicats, que tindran possiblement
cabuda al Museu d'Interpretació de Canfranc, de pròxima obertura.
Pàgina Web – la nostra página (http://www.tallerhistoriagodella.org) , manté un
raonable creixement del nombre de visitants, havent tingut l'any 2010 - 11.267 visites i
46.970 pàgines sol·licitades, de les que 11.817 van correspondre a lectura en línia de la
revista Querns 1 . La mitjana diària de visites ha estat de 30,87 visitants/dia.
Quant a descàrregues de fitxers, el rei indiscutible és el corresponent al ja citat
Querns 1 quaderns de Godella, del qual s'han descarregat al llarg de 2010 , l'apreciable
quantitat de 579 exemplars, recordant que la dita revista està exhaurida en el seu format
en paper i està disponible per a la seva descàrrega en la pàgina web.
Per països, resulta interessant comentar que el líder ha estat la Federació Russa (.ru)
amb 498 visites , pràcticament situades entre el mes de Setembre i el de Novembre del
passat any.
La tònica no ha variat en l'inici de 2011, ja que al Gener d'aquest any, hem tingut 1091
visites (mitjana diària de 35,19) les pàgines sol·licitades en el mes han estat 4539 de les
que 1113 han estat del Querns 1 i les descàrregues de fitxers han mantingut com núm. 1
a la dita revista amb 49 exemplars descarregats en el citat mes.
El país amb extensió declarada amb nombre més gran (18) de visites .es (Espanya)
seguit de Germany .de amb 9 .
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GRUP PATRIMONI MUSICAL
El Grup de Patrimoni Musical en aquestos moments ha obert recentment una nova
línia d'investigació, es tracta del compositor godellà Antonio Llorens. Este músic va
nàixer a Godella l'any 1842 i es va casar a Requena amb Plácida Gómez el 8 de febrer
de 1866 segons el Registre Civil.
Les obres que ens han arribat són una “Danza de Llanceros Viejos” per orquestra, un
peça per a violí i piano i un altra peça breu per a guitarra, junt esta última trobem tres
peces més de les quals encara no hem pogut constatar l'autoria. Gràcies als treballs de
reprop del nostre company Josep Vicent López s'han establit certs vincles amb músics
de Godella d'aquella època. Queda encara molt per fer, molts arxius on assetjar per tal
de recuperar tot este patrimoni, un d'estos projectes mès importans és que s'escolte la
música d’aquest compositor en el nostre poble el més promte possible.
Deguem fer menció especial a Marcial García Ballesteros, investigador de Requena
que ha estat el descobridor d'este compositor. Gràcies a ell hem pogut no sols tindre
dades al voltant d'Antoni Llorens, a més a més ens ha proporcionat els material musicals
de les obres abans citades. Des d'ací volem agrair-li el seu magnífic treball que ha posat
a disposició del Taller.
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE
GODELLA
Quiero por medio de este “clam”, pedir voluntari@s para llevar adelante la
digitalización de los Protocolos Notariales que se conservan de Notarios que han tenido
su residencia en nuestro pueblo.
Los Protocolos Notariales son una fuente de datos importantísima para la historia de
una población y de sus gentes, ya que recogen muchísimos de los movimientos
“sociales” acaecidos en un lugar y que afectan a sus habitantes. Desde las compras o
arriendos de campos y casas, hasta la compra de animales a plazos; los prestamos de
dinero entre personas; los testamentos, codicilos, cartas de dote en las bodas;
inventarios de bienes para las testamentarías, particiones de las mismas....la información
que dan es muchísima y por suerte tenemos la posibilidad de acceder a ella y “traerla”
aquí en fotografía digital.
De esa manera estaría a mejor alcance para los investigadores locales, para los jóvenes
que hacen trabajos escolares sobre el pueblo y además incrementaríamos el patrimonio
archivístico del Taller y por tanto de nuestro pueblo.
Tenemos la posibilidad de poder hacer en fotografía digital los Protocolos de gran
parte de los Notarios que hubieron en Godella durante los siglos XVIII y XIX y así
recuperar esos textos y a nuestras gentes que están en ellos.
Lo único necesario es disponer de las ganas, -claro- , una tarde libre a la semana y una
cámara de fotografía digital.
La tarea, que calculo nos puede llevar unas tres horas de esa tarde a la semana, la
realizaremos seguramente en un Archivo en Valencia. El tiempo de duración de la
“Operación Protocolo” estará en base a la cantidad de personas que participemos en
ella.
Josep Vicent López Gil
Contacto telefónico: (963645625 22-23 horas)
correo electrònico: correu@tallerhistoriagodella.org
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