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Després d’una estranya primavera, tant pel que fa a l’oratge 
com a altres aspectes de la vida ciutadana, arriba l’estiu, la fi de 
curs i el merescut descans de les activitats quotidianes. I el nú-
mero 21 de CANTALS. En aquest número, després de l’habitual 
escrit del president, Josep Vicent López Gil, segueix una crònica 
de l’assemblea general de socis del Taller d’Història Local de Go-
della. Les àrees de treball informen de les seues activitats. L’acte 
protocol·lari de donació de Dolores Escamilla al Taller d’Història 
d’un important fons documental de l’antic club de bàsquet Dorna 
Godella i l’increïble espectacle musical oferit pel Cor Lamberto 
Alonso de Godella i l’Orquestra Filharmònica de Requena, són 
també protagonistes en aquesta edició de la nostra revista.

El Taller d’Història Local de Godella no tanca per vacances. Les 
portes de la nostra seu estan sempre obertes als socis i simpa-
titzants, perquè entre tots, i dia a dia, fem la història de Godella.

Feliç estiu!
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Racó del President

Josep Vicent 
López Gil
President

Se’ns va un nou curs, que és la manera 
més habitual que tenim de portar el compte 
del temps al Taller. El segon de la present 
legislatura i en adonar-nos, aquesta, estarà 
acabant i caldrà fer-ne balanç. Però, a ho-
res d’ara, és ben aviat per això i el que sí 
seria ben apropiat es fer una ullada al curs 
que tanquem i que ha sigut  intens, molt in-
tens, amb grans moments d’alegria  i d’al-
tres més tristos, com la vida mateixa. Però 
al llarg dels Cantals del curs, heu anat te-
nint notícies de les nostres alegries, humils, 
i de les tristeses...aqueixes serveixen per 
fer-nos més forts i aprendre per a d’altres 
ocasions, no cal anar repartint-les perquè 
amb tot el que se’ns ha vingut al damunt en 
tenim més que prou.

Però si vull, ple d’orgull, fer palés i alhora 
retre un humil homenatge a la trentena de 
persones que hi ha col·laborant en els tre-
balls del Taller. A totes i  cadascuna d’elles. 
Trenta persones amb noms i cognoms. Ca-
dascuna amb la seua cara i història perso-
nal, amb les seues vides fora de l’activitat 
del Taller, però amb un vincle comú: totes 
i tots han entès la importància d’allò que hi 
desenvolupem i que provenen d’ambients 
diferents; de diferents grups d’amics i d’ami-
gues en el seu dia rere  dia; de diferents 
mons laborals o professionals; de diferents 
ideologies i creences i tots i totes hem trobat 
el punt d’unió, el nodus que fa que convivim 
més que agradablement i estirem tots i totes 
junts en la mateixa direcció, la de les pedres 
angulars que vénen ben definides als objec-
tius reflectits als Estatuts de l’Associació:

Els FINS de l’Associació són:

•	Promoure la investigació i divulga-
ció de la història del municipi de 
Godella, així com de qualsevol altre 
aspecte relacionat amb l’actualitat 
social,	econòmica,	geogràfica,	me-
diambiental, etc. que redunden en 
un millor coneixement de la seua 
realitat.

•	Constituir un fons arxivístic; tant do-
cumental	com	gràfic,	visual	i	sonor,	
on s’arreplegue tot allò que es trobe 
a d’altres arxius i  llegats de veïns i 
particulars. De la mateixa manera, 
cal fomentar entre els godellencs, 
les entitats i les associacions exis-
tents al poble la conservació docu-

mental i la seua donació periòdica al 
fons arxivístic del Taller d’Història.

•	Promoure la conservació, estudi i 
divulgació del patrimoni històric, ar-
tístic, arqueològic, etnològic, arqui-
tectònic i ecològic del municipi de 
Godella.

Ara bé, és això suficient?  Ho és tenir a 
més 130 associats i associades ?  Ho és 
haver-se convertit en un xicotet punt de re-
ferència en la nostra societat de ciutadans, 
per aquells que necessiten o tenen el gust 
de saber coses del seu poble?  Ho és ser el 
referent extern per altres entitats del nostre 
caire i, fins i tot, per a una institució com la 
Universitat?

No,  no ho és. Hem de continuar con-
reant en tots aqueixos camps perquè els 
fruits de hui no ens valem per demà. Cal 
seguir aconseguint més socis i sòcies; més 
persones que s’impliquen en el treball del 
dia rere dia perquè d’aquest treball en te-
nim molt per fer. Cal continuar empenyent, 
el millor possible, per mantenir aqueix punt 
de referència en els ambients culturals i 
d’investigació externs al nostre poble, però 
en tenim una assignatura pendent i que no 
hem de deixar córrer més el temps sense 
posar-nos seriosament mans en l’obra: des-
cobrir les nostres virtuts i les nostres utilitats 
a les administracions públiques i cal que, 
per la seua part, hi haja un interès en arribar 
a ser conscients d’aqueixes virtuts i utilitats 
per la societat godellenca. Nosaltres estem 
en el camí i, tant de bo, tots ens adonem 
que les vies de transit i de trobada han de 
ser bidireccionals. Tenim confiança en el 
futur, confiem en la nostra societat i en les 
nostres administracions perquè el dia que 
no siga d’aqueixa manera ens acomiada-
rem com persones educades que som, però 
no hi haurà camí de tornada. Mentrestant 
continuem treballant, continuem conreant i 
hi estem oberts a tots i a totes els qui ens 
vulgueu conèixer més i millor i perquè no, 
col·laborar junts en el caminar del Taller, 
que és part del caminar cultural del nostre 
poble, de la nostra societat de ciutadans.

Bon estiu, bones festes i demanar perdó 
a tots i a totes per la tardança en l’aparició 
d’aquest Cantals – 21, que no és imputa-
ble a l’Àrea de Publicacions i Comunicació i 
només és responsabilitat meua.
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S´ha celebrat l’assemblea anual de socis 
del Taller d’Història Local de Godella

El dissabte 27 d’abril, a les 17.30 hores en segona convocatòria, es va celebrar l’assemblea de socis del 
Taller d’Història Local de Godella, en la qual, la junta directiva  i el seu president van informar als assistents 
sobre la gestió realitzada durant el passat any 2012.

El president del Taller de Història Local de Godella, Josep Vicent López Gil, informa als assistents sobre la seua ges-
tió durant el passat any 2012. (Foto: Jordi Durá Martínez)

En el transcurs de l’assemblea 
es van aprovar els comptes anuals 
de l’exercici econòmic de 2012 i el 
pressupost per a 2013. També es 
van tractar diversos temes d’inte-
rés per als veïns de Godella com-
promesos amb el municipi i amb 
la seua cultura i història, com ara 
el finançament de la mateixa as-
sociació, els socis, la digitalització 
de documents històrics, la creació 
d’una biblioteca d’estudis locales i 
comarcals, l’edició i publicació de 
la primera unitat didàctica que es 

realitza a Godella sobre un tema 
local (Pinazo i la seua obra), com 
també de les seues publicacions 
Querns i Cantals (sent-ne la pri-
mera sobre estudis històrics rela-
cionats amb el municipi i la seua 
comarca i la segona de difusió in-
terna sobre temes d’actualitat “his-
tòrica” del Taller i Godella), entre  
d’altres temes d’interés. També es 
vol indicar a col·legis i instituts, ha-
bitants de Godella o de la comar-
ca de l’Horta Nord, joves i no tan 
joves, que el Taller ha editat i pu-

blicat cinc volums d’història local 
de Godella, els quals es troben a 
la venda en les llibreries del muni-
cipio i que encara hi ha persones 
residents a la població que desco-
neixen la publicació i la labor rea-
litzada pel Taller d’Història Local. 

De tots ells, volem destacar 
dues grans mancances: d’una 
banda, els socis i, en segon lloc, 
el finançament. Aquesta elecció 
no ha estat arbitrària, ja que vo-
lem remarcar que no tenim socis 
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menors de 40 anys i sabem que hi 
ha molts estudiosos de temes lo-
cals que ni tan sols ens coneixen. 
Quant al finançament, ja sabem 
que estem en una època de crisi 
i tot el món mira “cap a un altre 
costat”.  No obstant això, els es-
forços del Taller per procurar-se’l 
són grans i  s’ha creat la figura 

de “soci protector” adreçat fona-
mentalment a les empreses. Des 
d’ací volem fer una crida general a 
persones i empreses perquè ens 
ajuden de la manera que puguen. 
El Taller és una associació sense 
ànim de lucre que treballa per i per 
a Godella. I, en definitiva, “Godella 
som tots”. 

El Taller d’Història Local de Go-
della complirà, el 2014,  20 anys 
d’existència. El dit aniversari se 
celebrarà d’una manera especial, 
per a la qual cosa estan prepa-
rant-se nous esdeveniments cul-
turals que causen impacte en la 
població de Godella. 

Per unanimitat, es va acordar el nomenament de soci d’honor del Taller d’ Història Local de Godella, a En Rafael 
Mauricio López. (Foto: Arxiu Taller d’Història)

L’assemblea de socis va finalit-
zar amb el nomenament, per una-
nimitat, de soci honorífic a En Ra-
fael Mauricio López –qui va morir 
el 15/07/2012-, persona que, des 
de molt jove, havia assumit un 
compromís amb la cultura: perio-
dista i locutor, pioner de la ràdio i 
un dels fundadors del Taller d’His-
tòria Local de Godella, del qual va 

ser vocal de la junta directiva en 
els seus primers anys; home tam-
bé compromés amb la cultura lo-
cal i nacional, per a la qual, inclús 
després de la seua jubilació labo-
ral, va continuar treballant, amb 
aquella elegància típica que el ca-
racteritzava en les seues presen-
tacions i que va oferir la seua aju-
da a tots els qui li ho demanaren, 

demostrant-los que, per a ell,  to-
tes les persones i tots els projectes 
eren molt importants (descanse 
en pau.). Però, fonamentalment, 
sempre serà recordat perquè era 
la persona estimada per tots, la 
que tenia en tot moment la paraula 
justa d’ànim o consol i que, sem-
pre de manera desinteresada, va 
oferir la seua ajuda. 

Julio Montagut Marqués
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Àrea
Jurídico-Administrativa

La Junta Econòmica
La Junta Econòmica del THLG és un òrgan del taller que té com a funció principal la custòdia, generació i 

control dels recursos monetaris de l’associació a fi de cobrir-ne les necessitats econòmiques. A més, s’enca-
rrega de l’elaboració dels pressupostos anuals i del seu seguiment com també de la confecció dels comptes 
anuals per a presentar-los a l’òrgan de control d’associacions i de tots els informes econòmics que siguen 
necessaris per al bon funcionament de l’entitat. 

Som conscients que ens trobem en una època amb greus problemes econòmics i, per tant, també socials, 
però per a dur a terme molts projectes del THLG cal que siguem capaços de generar els recursos econòmics 
suficients. La majoria d’activitats del Taller s’alimenten d’un factor molt important: el treball que aportem de 
manera desinteressada gent de l’associació o col·laboradors aliens, en benefici de Godella. Hi ha altres 
activitats que, a més de treball, requereixen altres factors com ara els.diners de forma que els recursos que 
cadascun hi puga aportar sempre seran benvinguts. 

La Junta Econòmica, per a  complir les funcions que té encomanades, ha començat amb diverses accions 
com ara:  

• Ampliar la massa social, aconseguint-ne nous numeraris i  col·laboradors. 

• Revisar el cens dels associats. 

• Adaptar-hi el pla de comptabilitat de forma que ens permeta d’una manera més transparent conéixer 
els comptes de la nostra associació i també que en un futur pròxim puguem ser declarats entitat d’uti-
litat pública. 

Per mitjà d’aquestes línies invitem tots els socis que utilitzeu el full d’inscripció que trobareu al final 
d’aquest Cantals perquè cadascun de nosaltres intente fer-ne un nou soci. 

Vicent Estellés

DESPESA TOTAL DE ÀREES .....................................................
Material inventariable ............................................................
Material no inventariable .......................................................
Impresió QUERNS ................................................................
Impresió CANTALS ...............................................................
Despeses no inventariables ..................................................
Bestretes a justificar ..............................................................

DESPESA EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES ......................
DESPESA TOTAL EN IMPOSTOS ...............................................
DESPESA TOTAL EN PRESIDÈNCIA .........................................
DESPESA TOTAL EN DIVERSOS ...............................................
DESPESA TOTAL EN PROTOCOL·LÀRIES ...............................
DESPESA TOTAL EN FUNCIONAMENT DEL TALLER .............

Material inventariable .............................................................
Material no inventariable ........................................................
Gastos no inventariables ........................................................

......................
595,00 €
109,76 €

0,00 €
84,37 €

359,81 €
100,00 €

......................

......................

......................

......................

......................

......................
0,00 €

153,88 €
120,06 €

1.248,94 €

472,31 €
0,00 €

50,00 €
0,00 €
0,00 €

273,94 €

TOTAL DESPESA REALITZADA EN 2013   ...................... 2.045,19 €

ESTAT ECONÒMIC DEL TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA
Entre els dies 01/01/2013 i 07/05/2013

INGRESSOS

RESUM

DESPESES

Encara no comptem amb ingressos, fins que no cobrem les quotes als socis, subvencions i altres.

Saldo en bancs: 4,174,97 €
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Àrea
Publicacions i Comunicació

Julio Montagut Marqués

L’any 2012 ha estat marcat, pel que fa al Taller d’Història Local de Godella, per una sèrie d’activitats i fites 
que, per a l’àrea de “Publicacions i comunicació” són molt importants i que espere que satisfacen també els 
nostres socis, amics i simpatitzants: 

• La primera, i més important, ha estat la publicació, presentació i posterior distribució del nostre QUER-
NS núm. 5, que, amb 11 articles, ha ampliat la nostra bibliografia local. 

• Com a conseqüència de l’edició anterior i aprofitant que la Biblioteca Nacional complia 300 anys 
d’història, des d’agost del 2012, els nostres 5 llibres figuren a les seues prestatgeries, per la qual cosa 
el seu “Jefe de Servicio de Donativo y Canje”, en un correu electrònic de data 28 d’agost de 2012, ens 
agraeix la donació. 

• També des de mitjans de setembre, els nostres llibres figuren en DIALNET, la major base de dades de 
literatura de parla hispana, de manera que els estudiosos de la nostra història podran trobar-hi publi-
cades les nostres referències. 

• Quan a QUERNS, des de finals de desembre la biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia, que de-
pén de la Diputació de València (Museu de la Beneficència) també recull la noestra publicació (física-
ment els volums 4 i 5, a principis de gener del 2013). 

• Pel que fa als museus, la nostra publicació es troba, des de mitjans d’abril, a la biblioteca del “Museo 
Ángel Orensanz y de Artes Populares de Serrablo”, a Sabiñánigo (Huesca). 

• Enguany, a partir del començament del curs 2012-13 (setembre), ampliem l’àrea de treball incloent-hi 
la nostra revista de difusió interna “Cantals”, respecte a la qual ens plantegem fer tres números anuals 
(febrer, juny i octubre). 

• També es produeix la reunificació 
en una sola àrea de “Publicacions 
i comunicació”, en absorbir les “re-
lacions amb els mitjans de comuni-
cació” i intentar posar en marxa la 
inclusió del Taller d’Història Local 
en algunes de les “xarxes socials”, 
cosa que está en estudi. Fona-
mentalment, intentarem arribar a 
la societat godellera, a través de la 
“premsa digital” i, si és posible, de 
la “premsa escrita”, com també d’al-
tres mitjans alternatius. 

• Els dies 30 de novembre i 1 de des-
embre de 2012, la Universitat de 
València, a través del seu Vice-rec-
torat de Participació i Projecció Terri-
torial, va organitzar la Segona Tro-
bada entre la Universitat de València i els IDECO (Instituts d’Estudis Comarcals) de la Comunitat 
Valenciana. El Taller d’Història Local de Godella hi va aportar la comunicació “L’IMPACTE ECONÒMIC 
DEL PATRIMONI CULTURAL SOBRE EL TERRITORI”, la cual vaig tindre l’honor de presentar i expo-
sar en aquella Jornada. 

• Finalment, també cal assenyalar que, a través dels intercanvis que realitzem amb altres entitats locals 
o comarcals, semblants a la nostra i que treballen per conéixer i protegir, entre d’altres coses, la seua 
història i el seu patrimoni, hem aconseguit incrementar la nostra biblioteca d’estudis locals amb 56 
nous volums, durant l’any 2012. En el que portem d’enguany (2013) hem augmentat la nostra bibliote-
ca en més de 25 nous exemplars de llibres i diverses revistes. 

Una vista del Museu Valencià d’Etnologia.
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Àrea
Unitats Didàctiques

Jordi V. Durà Martínez

L’Àrea d’Unitats Didàctiques continua la seua 
faena i va a l’assalt de la segona unitat. Esta vegada 
abandonem el territori dels personatges i ens endin-
sem en el de l’espai viscut, concretament en l’espai 
urbà de Godella i entre les diferents alternatives que 
ens oferix. Hem triat, per començar, allò més signifi-
catiu que conté el casc antic de Godella. La idea ja 
existia des de fa temps,  al nostre calaix. Antoni Por-
tilla ja tenia bastida una proposta de passejada cul-
tural per tal de visitar les més significatives fites que 
hi podem trobar (església de Sant Bertomeu, carrer 
Major,  torre dels Boïls, etc).  Una proposta pensada 
per a que els alumnes d’educació secundària  pu-
guen gaudir de l’ambient i del paisatge  cultural. Ara 
toca treballar-la per tal de donar-li forma definitiva i 
que, com en el cas de la unitat didàctica dedicada al 
Pintor Pinazo, puguem tindre a  la mà un  producte 
satisfactori tant en el seu contingut com en la seua 
presentació. Per acabar, com sempre, vos refermem 
la possibilitat d’adherir-se al nostre grup només amb 
el senzill tràmit d’enviar-nos un correu electrònic a 
correu@tallerhistoriagodella.org i ja vos convoquem 
a les nostres reunions.

Dalt: Carrer Abadia. Foto Salvador Ferrando.
Baix: 1921, El Poblet. Foto Josefa Caballer Montagud.

(Fons	fotogràfic	del	Taller	d’Història	Local	de	Godella)

 VEUS
Dedicat al Josep Aparicio “Apa”

una veu prodigiosa en un País on abunda la sordesa...

Hi ha veus com trons de fortes.

Hi ha veus com pous de fondes.

Hi ha veus com nits de fosques.

Hi ha veus com rius de llargues.

Hi ha veus com mars d’extenses.

Hi ha veus com focs d’ardents.

Hi ha veus com mels de dolces.

Hi ha veus com plors d’amargues.

Hi ha veus com gels de fredes.

Hi ha veus subtils com vents...

Hi ha veus, com la de APA,

que és més que una veu.

I quan l’escoltes penses:

Si canta com els déus!

Francesc Arnau i Chinchilla
L’espill de l’orb (2010)

L’any 2014

complim 20 anys
Vint anys 

recuperant 

la HISTÒRIA 

de i per a 

GODELLA.
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Vicent Alonso, godellenc, -escriptor, professor, poeta i filòsof- que dissab-
te, 25 de maig, li atorgaren el guardó El Poblet, en la seua segona edició,  
com a reconeixement al seu treball en favor de la cultura i les tradicions 
valencianes. 

L’acte va tenir lloc en el teatre Capitolio amb l’assistència d’unes 200 per-
sones. Eduard Marco, Manolo Miralles, Francesc Arnau i Chinchilla, Miguel 
Gago, Carmen de Massamagrell, Violí, Teresa Segarra o Apa, van ser alguns 
dels poetes, músics, balladors i cantants que es van sumar a l’homenatge al 
guardonat, que es va mostrar emocionat i agraït i va recitar, en primícia, tres 
dels seus últims poemes, dedicats a obres d’Ignacio Pinazo Camarlench.

L’agrupació del Casino Musical de Godella que ha aconseguit el primer 
premi i la Menció d’Honor en la secció segona -on participen bandes de 
fins a 65 músics- en el 37é Certamen Provincial de Bandes que organitza 
la Diputació de València i que es va celebrar els passats dies 18 i 19 de maig 
en el Saló José Iturbi, del Palau de la Música de València.

Sota la batuta del director Isaac González Ferriol van interpretar de mane-
ra magistral tres peces. En primer lloc el pasdoble de presentació A mi ma-
dre, del compositor Roque Baños. Després ho van fer amb l’obra obligada 
D’un passat en present, d’Ildefons Sant Cristóbal Ferriz. I van acabar amb 
l’obra de lliure elecció Poéme Montagnard, de Jan Van der Roost.

CANTALS
dóna l’enhorabona a...

Josep Aparicio “Apa”, que el divendres 8 de juny, va rebre la insígnia d’or 
de Godella, per la seua trajectòria dedicada a la cultura popular i ser un dels 
màxims referents del cant d’estil valencià.

Els alumnes del Grup de Danses El Poblet, la poesia directa i autèntica 
d’Eduard Marco, el grup Al Tall, Paco Muñoz, Los Claveles Rojos, el grup 
La Beniterránea -amb qui el guardonat ha gravat el seu últim disc-, i dos 
dels seus grans amics de la infància, Francesc Arnau i Chinchilla i Fran-
cesc Andreu García Ibáñez, no van faltar a la cita i van posar en escena un 
magnífic espectacle. Un “Apa”, molt emocionat, va entonar el seu particular 
agraïment en forma de “Albà”.

Josep Manel San Félix, que el 29 de juny en plenari extraordinari, va ser 
nomenat Alcalde de Godella en substitució de Salvador Soler, que dies 
abans havia renunciat al càrrec. San Félix es converteix així en el primer 
alcalde d’Esquerra Unida de Godella, complint el pacte de govern que es va 
signar fa dos anys entre PSOE, EU i Bloc-Compromís. 

San Félix es va comprometre a oferir dedicació, honradesa, transparència i 
participació ciutadana, celebració d’assemblees obertes, desenvolupament 
de l’oficina d’atenció al ciutadà, dinamització de la pàgina web, exposició 
pública i debat dels Pressupostos de 2014, un pla d’ocupació juvenil i la 
peatonalització del poble. Des d’ací li desitgem la major sort en la gestió.
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Signatura protocol donació Dorna-Godella
El passat 14 de març va tenir lloc a la seu del 

Taller d’Història Local de Godella la signatura del 
protocol de donació del fon documental, composat 
per reculls de premsa, fotografies i, el que tal vega-
da fóra el més important, els trofeus aconseguits pel 
DORNA GODELLA, club de bàsquet que a primers 
dels anys 90 passejà el nom de la nostra població 
pels pavellons nacionals, europeus i, fins i tot, mun-
dials, amb gran èxit. Recordem: dues copes d’Eu-
ropa de Campiones de Lliga –guanyades al 92 a la 
localitat italiana de Bari y al 93 a Llíria- 6 campionats 
de Lliga espanyols de forma consecutiva del 91 fins 
el 96 –els tres últims sota la denominació de COSTA 
NARANJA-, 4 Copes de la Reina –anys 91, 92, 94 i 
95- i l’oficiós Campionat del Món de Clubs, conquerit 
l’any 93 a Sao Paulo (Brasil), a més a més de diver-
sos tornejos de competició no oficial.

Doncs bé, tot eixe material ha estat la voluntat de 
qui fóra el seu President, José Ramón Guimaraens 
-l’empresari madrileny impulsor del projecte- que ro-
mangués a Godella, poble que va acollir el triomfal 
equip, aprofitant-se de la infraestructura que ja hi ha-
via per muntar eixe Club campió, que va tenir que 
deixar les nostres terres per mancança de recolza-

ment popular i econòmic. Malgrat tot, ha volgut que 
tot eixe fons tornés al lloc que per dret li pertanyia: 
Godella.

L’encarregada de acomplir la seua voluntat ha es-
tat Lola Escamilla, Directora General del Club en 
la esplendorosa etapa esmentada, per això va ser 
ella qui va signar el conveni, junt al nostre President, 
Josep Vicent López Gil, per part del taller. També 
per eixe motiu, hem anomenat el conjunt d’aques-
ta donació amb el nom de “FONS ARXIVÍSTIC C.B. 
GODELLA-DOLORS ESCAMILLA”. 

Varem departir una agradable estona amb aques-
ta dona, enamorada de l’esport, i que va iniciar una 
carrera com a gestora esportiva arran de l’èxode del 
equip, i el mitjà d’informació local –el Bim- aprofità 
l’avinentesa per fer-li una entrevista que ha aparegut  
a l’exemplar del mes de abril.

El material resta a la nostra seu mentre s’habi-
lita un altre més escaient per als trofeus, i tenim la 
intenció de que els documents sí estiguen al nostre 
cau per a la consulta de qui puga estar interessat en 
conèixer la història d’aquest equip de bàsquet feme-
ní que va posar als mapes aquest petit racó de l’horta 
valenciana. 

César Miguel Vercher Palanca

Lola Escamilla, la que va ser directora general del Club 
Dorna-Godella, amb diversos componentes de la Junta 
Directiva del Taller d’Història Local de Godella. D’esque-
rra a dreta: Ricard Fontana (vocal), Josep Vicent López 
(president), Lola Escamilla, César M. Verger (vicesecre-

tari d’actes) i Vicent Estellés (tresorer). 

Foto: Andrés García.

Lola Escamilla, directora general del Club Dorna-Gode-
lla, i Josep Vicent López, president del Taller d’Història 

Local de Godella, signen el protocol de donació del fons 
arxivístic del club esportiu a l’entitat cultural. 

Foto: Andrés García.
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Requena i Godella es visten de gala
El Cor Lambert Alonso de Godella i l’Orquesta 

Filarmónica de Requena han organitzat dos con-
certs participatius, que han fet la delícia dels seus 
espectadors amb 100 coralistes, 50 músics, 4 so-
listes, 2 concerts i una batuta. L’agrupació coral, li-
derada pel Lambert Alonso de Godella, ha comptat 
amb la col·laboració inestimable de representants 
del Cor Ciutat de Burjassot, el Cor de la Universitat 
Politècnica de València, el Coro Acanthus, la Coral 
José Roca, la Coral de Moncada, el conjunt de can-
to coral Fent Ressò de Bétera, Cor de la Rotovense 
Musical, Cor Resonare Fibris de València, alumnes 
del conservatori José Iturbi de València i del Cor de 
la Vila de Godella.

Dos magnífics directors, han alternat la direcció 
d’aquesta magna agrupació musical per dirigir la Tri-
logia Sacra del jove compositor i director d’Algeme-
sí, Ernest Artal, i el Réquiem de Mozart. Francisco 
Melero a Requena i José Manuel Campos a Gode-
lla,  van ser els directors que li donaren vida a aquest 
fabulós concert, els passats dies 23 i 24 de març, 
respectivament.  

L’església de Santa María, a Requena, actualment 
dessacralitzada i destinada a sala d’exposicions i de 
concerts, d’estil gòtic florit (s. XIV) i acabament ba-
rroc (s. XVIII), va ser  l’escenari del primer concert, el 
23 de març; l’endemà, dia 24, l’escenari de tan me-
ravellós concert va ser el teatre Capitolio de Godella, 
recentment restaurat i obert de nou al públic a penes 
fa un mes. Construït en la primera meitat del segle 
XX, és un d’aquestos locale que han vist modificat el 
seu ús i ha passat de ser un cinema mòdic a una sala 
de teatre i concerts per a la localitat. 

Cal afegir que Ernest Artal va tindre l’amabilitat 
d’assistir a tots dos concerts i que va ser molt aplau-
dit, al finalitzar la interpretació de la seua obra, per 

tots els assistents als  concerts indicats. A més, tot 
seguit, va dialogar amb el públic assistent, amb al-
guns músics i amb tots dos directors. 

A través de Cantals, el Taller d’Història Local de 
Godella vol felicitar la labor realitzada pel Cor Lam-
bert Alonso, a l’haver aconseguit dur a tan magnífic 
terme aquest grandiós concert, liderant l’agrupació 
musical descrita. És una felicitació que volem fer ex-
tensiva al seu director, José Manuel Campos, i a 
tots els representants de les distintes corals que han 
contribuït a l’èxit d’aquest espectacle. 

El poble de Godella espera del “Lambert Alonso” 
que seguisca en aquesta línia mampresa d’organit-
zar i participar en altres projectes similars al referit 
per a contribuir a la divulgació de la música coral. 

Julio Montagut Marqués

Moment de l’actuació, dirigida per Francisco Melero, el 
23 de març, al Temple de Santa María, a Requena. 

(Foto: J.M.M.)

El	Teatre	Capitolio	de	Godella,	dia	24	de	març,	al	fina-
litzar la interpretació del “Requiem” de Mozart. Josep 
Manel Campos, els solistes, l’Orquesta de Requena

 i el “Cor Lambert Alonso”. 

Foto: J.M.M.



Cantals12

El proppassat 14 de juny, celebràrem la 
V Nit dels Palmitos Blancs, organitzada pel 
Taller d’Història Local de Godella i pel Grup 
de Danses “El Poblet”. Fou un passeig per 
la nostra història que, de la mà dels nos-
tres artistes, caminem valorant la nostra 
gent i el nostre passat. S’inicià la nit a Vil·la 
Eugènia, homenatjant Salvador Rodríguez 
Bronchú, “el Pintoret”, pel centenari del 
seu naixement. Antoni Portilla  ens donà a 
conèixer al Bronchú artista i al Bronchú fa-
miliar, company i amic . Antonio M. Herrera 
ens ajudà, amb els seus poemes dedicats 
a obres de Bronchú, a comprendre millor 
el llegat artístic de “el Pintoret”. Els versos 
prengueren vida, amb la ma-
gistral interpretació al piano de 
Josep Manel Campos, i ens 
desvetllà amb delicadesa els 
secrets dels pinzells de l’artista, 
tota la seua varietat cromàtica, 
acompanyat per les veus sere-
nes, tranquil·les, enèrgiques i 
profundes dels rapsodes Mar i 
Enric Peris. Apa, acompanyat 
a la guitarra per Robert, ens 
oferí una altra visió de l’artista 
homenatjat i tots dos interpre-
taren, amb la seua generositat 
habitual i el seu talent extraor-
dinari, “L´escuraeta”.

En aquesta V edició el Taller 
nomenà soci d’honor a Rafael 
Mauricio, membre fundador 
d’aquesta associació i lliurà els 
premis Taller d’Història a Lola 
Escamilla, José Vergara i Lluís 
Miren Zalbídea. Lliurà les dis-
tincions el nostre president Jo-
sep Vicent López Gil.

La soprano Mayte Pardo i 
Josep Manel Campos al piano, 
ens van delectar amb la inter-
pretació d’un aperitiu poètic 
d’Ángeles Ibáñez.

L’actriu Ana Sanz, amb desimboltura i 
simpatia, pròpies de pregonera, ens animà 
a abandonar el jardí de Vil·la Eugènia i ens 
convidà a “anar al col·le Cervantes”, que 
amb motiu del seu 75 aniversari ens es-
perava. Amàlia Gómez , la seua directora, 
ens donà la benvinguda i cedí la paraula 
a un ex-alumne, Manolo Bargues que ens 
explicà l’anècdota de com el col·legi  pogué 
comprar les primeres cadires i pupitres.

Eduard Marco, presentà, a la poetessa 
de la V Nit, Ángeles Ibáñez qui ens obse-
quià amb tota una degustació de la seua 
obra. La fantàstica interpretació d’un poe-

V nit dels Palmitos Blancs
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ma d’Ángeles per l’actriu Marisa Fernán-
dez, fet dansa pels ballarins Isabel Abril i 
Juan Carlos Verdú, sorprengué gratament 
al públic assistent. De bell nou, Apa i El 
Grup de Danses “El Poblet”, prengueren 
protagonisme per a “interpretar” i “ballar” 
de forma brillant les creacions de A. Ibáñez.

Per a acabar la vetlada, es projectà una 
pel·lícula dels anys 60, que forma part de 
l’arxiu del mestre i cronista Don Ricardo 
García de Vargas, presentada per Jordi V. 
Durà.

La nit, a més, va tenir caràcter solidari. 
Els beneficis de la venda dels palmitos, que 
cada any dissenya un artista de Godella, 
s’entregaran als serveis socials del nostre 
ajuntament. El cost dels ventalls ha sigut 
de 824,00€ i els beneficis superaran els 
800,00€ . Gràcies a tots els que comprant 
i repartint aquests ventalls heu fet possible 
aquesta aportació.

Vull destacar-hi, per generosa i extraor-
dinària, la col·laboració de Consolat de Mar, 
empresa que ens va deixar per a aquesta 
V edició un piano i a Carles Subiela, el seu 
gerent, activista cultural, l’última publicació 
del qual “Faules d’un temps” us recoma-
nem. Benvolgut Carles, gràcies per estar 
sempre disposat a tirar una mà de forma 
altruista!

Deliberadament he deixat per al final, 
donar les gràcies a Empar Marco, que apa-
rentment va ser qui va presentar la V Nit, 
però la veritat és que vaig gaudir de la seua 
col·laboració, la seua ajuda, els seus con-
sells i les seues idees que, milloraren no-
tablement aquesta V Nit. Estimada Empar, 
MOLTES GRÀCIES!!!

       
   

Miguel Gago

El president, Josep Vicent López Gil, 
lliurant els premis del Taller d’Història.

(Foto: Andrés García) Ángeles Ibáñez interpretant un poema.

(Foto: Andrés García)

El Taller d’Història Local de Godella 

agraeix a Consolat de Mar, instruments musicals
i al seu gerent Carles Subiela, 

que recentment ha publicat el llibre Faules d’un temps,

I a totes aquelles persones 
que amb la seua valuosa col·laboració desinteressada 

han fet possible la realització 
de la V Nit dels Palmitos Blancs.
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El Taller d’Història Local de Godella, té el 
seu origen a l’any 1994 en què un grup de go-
dellencs interessats en l’àmbit de la historia lo-
cal, 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.

Plaça de l’Horta, 1 - Baix Esquerra

(junt Col.legi El Barranquet i c/ Bonavista)

Apartat de Correus nº 129

46110 Godella (València) 

www.tallerhistoriagodella.org 
correu@tallerhistoriagodella.org

Horaris
Dimecres i dijous, de 17 a 20 hores.

Dimecres, de 21:30 a 0 hores.

(a concertar previament altres dies i hores)

L’estudi de la historia de Godella pren un 
fort impuls amb l’aparició de Querns - Qua-
derns de Godella. Es tracta d’una publica-
ció que naix amb el compromís de la conti-
nuitat impulsada pel Taller de Història Local 
de Godella, que vol donar a coneixer treballs 
de recerca al voltant del nostre poble. 

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

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

En Godella:

•	Papereria Pinazo – c/ Pintor  Pinazo 19
•	Papereria Cervantes – c/ Cervantes, 47
•	Quiosc de I’Estació I-Il – c/ Sant Blai, 41 i estació de Godella
•	Quiosc Carmen – Carretera de Rocafort, 16
•	Carlin Godella – c/ Santíssima Trinitat, 12

En Burjassot:
•	Quiosc Michel – c/ Ausias March, 81
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Per a fer-te SOCI emplena i fes-nos arribar 
aquest formulari



BLANC i NEGRE

Pujada 
de 

l’Ermita


