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Josep Vicent López Gil

Racó
del
President
Com qui no vol la cosa, ens trobem ja quasi en Falles i en no res serà la fi
del curs escolar, arribarà de nou l’estiu que, amb la sequera que estem patint, no té traça que vaja a ser fàcil, però d’aquí a llavors, encara són moltes
les coses que hem de treballar i treure endavant en la nostra associació o,
almenys, d’intentar-ho.
Fa unes poques setmanes, bé per correu electrònic aquells que l’heu aportat, bé per correu postal els que no en teniu d’electrònic o no ens l’heu fet
arribar, deveu haver rebut la proposta de reforma d’estatuts que el Grup de
Reforma ha estat elaborant en els darrers 25 mesos, des del mes de gener
de 2012 en què va començar el seu treball.
Com sempre que escometem una revisió d’estatuts, ens ho prenem amb
molta serietat i tractem de treballar-los amb rigor, analitzant prèviament el
text del qual partim i dins d’això, quins apartats són els que volem canviar,
introduir, llevar, és a dir, quines coses són les que considerem que necessiten
una revisió perquè els estatuts són la nostra màxima i pràcticament l’única
norma d’organització i convivència entre la “massa social” que hi som, doncs,
a diferència d’altres entitats que. per exemple, compten amb els anomenats
RRI, -Reglaments de Règim Interior- , nosaltres sempre hem preferit que tot
es trobe recollit als estatuts, els quals, per la Llei d’Associacions, han de ser
revisats i visats per l’Administració en el sentit que no incompleixen cap llei
vigent i, a més, a partir d’aqueix moment passen a ser document públic, és a
dir, qualsevol pot demanar, pagant la taxa corresponent, una còpia d’ells si ho
desitja, encara que no siga membre de l’associació. Per contra, els RRI o documents semblants, no cal que els revise ni vise cap ens de l’Administració,
per tant tampoc no seran públics com a document. Per això, a la nostra associació, al Taller, sempre hem preferit que tot estiga recollit als estatuts, que
són públics perquè els dóna el vist-i-plau l’Administració pública com la llei
ho requereix i, amb vista a la sempre tan desitjada transparència, els vigents
estan en la web perquè qui vullga, els puga consultar i fer-ho en el moment
en què millor li vinga.
En temps i forma, rebreu la convocatòria per a celebrar l’assemblea general extraordinària de sòcies i socis -numeràries i numeraris- on es portarà
a debat la seua aprovació. La dita assemblea serà a finals del mes de març
d’enguany. Sí que vos demanaríem que els llegireu i si podeu, féreu comparances amb els vigents que aquells volen substituir i que assenyalàreu totes
aquelles coses de les quals considereu que vos cal més informació o que
creieu que no ha de ser com en ells es diu ara. Tot per tal que el dia de l’assemblea, puguem debatre sobre un treball ja avançat com és el d’haver-los
llegit prèviament i tenir les coses no clares o alternatives al text enviat ja
preparades, doncs això li donarà l’agilitat necessària al desenvolupament de
l’assemblea.
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No cal dir que vos demanem a tots que feu el possible per assistir-hi, doncs
aquesta serà probablement l’activitat més important a escala interna de l’entitat que farem durant aquesta legislatura i marcarà el caminar del Taller en un
futur pròxim.
No menys important, tot i que més habitual -doncs les tenim cada tres anysseran les eleccions per a triar-ne una nova junta directiva. L’actual acabarà el
seu manament el proper mes de juny, en què es compliran tres anys des que
va ser elegida. Així, quan es convoque l’assemblea general ordinària de socis
i sòcies numeraris i numeràries d’enguany i que és distinta de l’extraordinària
que abans mencionava per la reforma estatutària, es convocarà també període pre-electoral per tal que el dia en què celebrem la dita assemblea general
ordinària, es facen també les eleccions per triar la nova junta directiva. Com
que en la reforma estatutària, una de les novetats -si així s’aprova- és un nou
sistema de presentació de candidats i de sistema d’eleccions, -qüestió que
portava diversos anys pendent de revisar-se- , no vaig a avançar ara res sobre això fins que tinguem clar si seguirem amb l’actual sistema o el que es recull en la reforma estatutària, però, des de aquest moment, sí que vos demane, -ho demanem tota l’actual junta- ,
que vos decidiu a fer un pas endavant
i a participar en la gestió i direcció de
l’associació, doncs és un excel·lent
simptoma de salut social que les juntes directives es puguen renovar amb
l’entrada de nova gent i fins i tot canviar-ne la totalitat, perquè no?
Però per poder acomplir-se això,
cal que els socis i les sòcies facen el
pas endavant d’assumir que tots i totes som necessaris a l’hora de poder
constituir noves juntes.
Mentrestant, de segur que tindrem
encara noves activitats tal com la VI
Nit de Palmitos Blancs que, si res no
passa, es celebrarà el pròxim 14 de
juny; la presentació del nostre nou llibre, -el Qüerns núm. 6- , també prevista per a finals del mateix mes i, de
segur, alguna cosa més hi haurà pel
camí, a més del treball que totes les
setmanes es realitza al local, als carrers amb els nostres veïns i veïnes,
als arxius...tot aqueix treball que no es
visualitza sovint, però que requereix
els nostres serveis, per veure el que
s’ha fet fins ara i com, a poc a poc,
continua creixent.
Bones Falles i Pasques per tothom.
Festa de Falles a Godella. Xocolatada.
Fons fotogràfic Taller d’Història Local de Godella.
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PRESSUPOSTOS ANY 2014
Despeses
Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis

9.348,80 €

• Article 21: Reparacions, manteniment i conservació ....................................................
• Article 22: Material, subministraments i altres ..............................................................
Concepte 220
Concepte 221
Concepte 222
Concepte 225
Concepte 226
Concepte 227

Material oficina no inventariable ..................................
Subministraments telegràfics i telefònics ....................
Comunicacions ............................................................
Tributs ..........................................................................
Despeses diverses ......................................................
Treballs realitzats per altres empreses i professionals

250,00 €
9.098,80 €

1.165,00 €
250,00 €
1.150,00 €
200,00 €
533,80 €
5.800,00 €

Capítol 3: Despeses financeres

300,00 €

• Article 30: Comissions bancàries ..................................................................................

300,00 €

Capítol 4: Transferències corrents

2.451,20 €

Concepte 488: A famílies i institucions sense fins de lucre .........................................

2.451,20 €

Capítol 6: Inversions reals

1.800,00 €

• Article 60: Inversió nova ..............................................................................................
Concepte 605
Concepte 606

Mobiliari i estris ............................................................
Inversió en sistemes per a processos informàtics .......

1.500,00 €

200,00 €
1.300,00 €

• Article 60: Despeses d’inversió de caràcter immaterial ................................................

300,00 €

TOTAL PREVISIÓ DESPESES EXERCICI 13.900,00 €

Ingressos
Resultats exercici anterior

-1.540,00 €

Capítol 3: Quotes, preus de béns i altres ingressos

10.790,00 €

• Article 30: Quotes d’afiliats ...........................................................................................
• Article 33: Venda de béns .............................................................................................
Concepte 330
Concepte 331
Concepte 332
Concepte 332
Concepte 339

Venda de publicacions (pel QUERNS) ........................
Venda d’entrades teatre (Dia Lambert Alonso) ............
Venda de productes de reprografia (Venda de fotos) ..
Venda productes reprografia (deute ajuntament) ........
Venda d’altres béns (per ventalls)................................

3.700,00 €
7.090,00 €

2.200,00 €
1.500,00 €
1,00 €
1.389,00 €
2.000,00 €

Capítol 4: Transferències corrents

3.950,00 €

• Article 46: Ajuntament de Godella ................................................................................
Concepte 461
Concepte 461

Subvenció (any 2014)..................................................
Subvenció (any 2013) .................................................

3.950,00 €

2.000,00 €
1.950,00 €

TOTAL PREVISIÓ DESPESES EXERCICI 13.200,00 €
Resum
PRESSUPOST D’INGRESSOS ............................................. 13.200,00 €
PRESSUPOST DE DESPESES ............................................. 13.900,00 €

RESULTAT/ESTIMACIÓ ........................................................

- 700,00 €
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Julio Montagut Marqués

Una vegada finalitzat l’any 2013, és convenient revisar tot el que l’àrea ha realitzat per a
veure què hi podem millorar, perquè sempre es
pot millorar. Respecte a la recentment estrenada
àrea de Comunicació, hem aconseguit -a través
d’ella- que se’ns conega i que se’ns reconega un
poc més a la nostra Godella i, per descomptat,
també a la comarca de L’Horta, gràcies als articles que la premsa digital El Periódico de Aquí
i Horta Noticias publiquen sobre algunes de les
nostres activitats. Aprofitem l’ocasió per a donar-los les gràcies a ambdues publicacions. En
citem com a exemples:

El BIM Godella (Nadal-Desembre) publica un
article sobre el començament del curs del Taller
i els nous projectes per al 2014.
Respecte als intercanvis de publicacions,
donacions o adquisicions que realitza el Taller
d’Història Local, han entrat un total de 114 documents (85 llibres, 7 revistes, 21 catàlegs o altres
tipus de suports documentals i 1 DVD de teatre).

També cal indicar que el 22 de novembre de
2013, es va celebrar a la Facultat de Geografia
i Història de la UVEG, el 1r. Congrés Valencià
sobre “Turisme cultural, desenvolupament local i
El Periódico de Aquí (elperiodicodeaqui. sostenibilitat”, intercanvi d’experiències, organitzat pel Vice-rectorat de Participació i Projecció
com)
Territorial de la UVEG i la Federació d’Instituts
• Gener: “El Taller d’Història Local de Go- d’Estudis Comarcals (FIECOV), al qual vàrem
della aposta de nou por la cultura”, article acudir com a Taller d’Història Local de Godella i
per raó de la conferència sobre Joan Fus- on vaig presentar una comunicació titulada “Los
ter (17/01).
centros de estudios locales y comarcales: La
Asociación ‘Amigos de Serrablo’”. La dita comu• Maig: Article sobre l’assemblea anual de nicació figura, junt amb totes les altres presensocis del Taller (03/05) i nova aposta del tades, en el volum editat por la Universitat de
THLG per la cultura actual en “Els rituals València, a la biblioteca-arxiu del Taller.
del poder” (07/05).
• Juny: Article sobre l’organització de la
“V Nit dels Palmitos Blancs” (13/06) i
“El THLG lliura els seus premis anuals
(21/06).
• Setembre: Comença el nou curs en el
THLG (30/09).
• Octubre: Nou curs en el THLG (01/10).
Conferència sobre Rigoberto Cortina
(07/10) i “Nous projectes per al THLG
(23/10).

Horta Noticias (hortanoticias.com)
• Gener: “El Taller d’Història Local de Godella ret un homenatge a Joan Fuster en
el 50 aniversari de la publicació de ‘Nosaltres els valencians’ (17/01).
• Maig: Article sobre l’assemblea anual de
socis del Taller (02/05).
• Juny: Article sobre l’organització de la “V
Nit dels Palmitos Blancs” (12/06).

Portada del llibre d’Actes del 1r Congrés
Universitat de València - Instituts d’Estudis Comarcals.
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Respecte a les publicacions periòdiques que
el Taller realitza, hem d’indicar que l’any passat se n’han fet tres números més (20, 21 i 22)
de CANTALS -de difusió interna- on
s’han bolcat les novetats que s’han produït en la
nostra associació. Així, sembla que es consolida el desig de la Junta Directiva que anualment
es publiquen almenys tres números, amb caràcter normal, a més dels que puguen sorgir amb
caràcter extraordinari.
També volem confirmar, en aquest mateix
epígraf de “publicacions”, que el volum QUERNS núm. 6 està pràcticament acabat i que la
seua extensió serà semblant a la dels volums
anteriors. Esperem que la seua presentació es
realitze dins del primer semestre del 2014, cosa
que tindrà un caràcter especial ja que el Taller
d’Història Local de Godella enguany compleix
20 anys d’existència. Si tot ocorre segons les
nostres previsions, també es consolidarà el carácter bianual de la nostra publicació “estrela”
(ara per ara), la qual cosa no tanca les portes a
cap de les noves iniciatives que s’estan gestant
i de les quals informarem a mesura que es materialitzen.
Així mateix, volem fer públic el nostre reconeixement i total agraïment, a través d’aquest
butlletí, a totes les persones que ens han aportat
documents i fotografíes, en paper, per a la seua
digitalització i conservació en la nostra entitat,
com també altres tipus de documents en diversos suports, ja que tots ells són importants per al
coneixement i la reconstrucció de la història del
nostre poble: GODELLA.
Com en totes les edicions anteriors d’aquest
butlletí, volem demanar a totes aquelles persones, estudioses o interessades en la història local, que estiguen realitzant o que hagen acabat
algun treball d’investigació o estudi sobre la nostra localitat, la seua població i el seu entorn social, a través de la història, dels béns naturals o
patrimonials, com també d’altres actius històrics
i que desitgen que el dit treball siga publicat a
Godella, a través de les nostres publicacions
periòdiques, que es posen en contacte amb la
Comissió de Publicacions del Taller de Història
Local, a través de qualsevol dels mitjans que
figuren en aquest butlletí de difusió, CANTALS.
Seguirem informant de les novetats que hi
haja, a través d’aquest mitjà de publicació.

Cartells anunciadors de dues importants activitats
del Taller d’Història Local de Godella
publicades en premsa.
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Per què el Taller d’Història Local de Godella
ha modificat els seus estatuts?
El Taller d’Història Local de Godella, que enguany compleix 20
anys d’existència, des del moment
de la seua constitució va comptar
amb uns estatuts que van ser elaborats a l’empara de la legislació
vigent en aquella època. La Llei
191/1964, de 24 de desembre,
d’Associacions, preconstitucional,
era la que marcava les pautes de
l’associacionisme, complementada
en gran manera pels articles 9, 10 i
22 de la Constitució Espanyola de
1978 (en vigor des de la seua publicació en el BOE núm. 311 de 29 de
desembre de 1978) i la Declaració
Universal de Drets humans. Un fet
que, encara que era real i legal, el
definia un dret constitucional regulat per una norma preconstitucional, la qual cosa ens situava davant
una situació paradoxal.

Han estat dos moments en què
les circumstàncies ens han marcat
el que calia fer i ho hem complit.
No obstant això, en el transcurs del
temps, i a mesura que el nombre
de socis i les necessitats de l’associació han anat incrementant-se,
a més de la gran evolució de les
noves tecnologies, amb tot el que
ens poden aportar, és clar que hem
d’adaptar els estatuts a la realitat
actual. S’ha fet una profunda revisió de tots ells i s’ha treballat molt
en la redacció d’un text que aclarisca la nostra realitat com a associació cultural de Godella i la Junta
Directiva, en una anàlisi prèvia, va
decidir per àmplia majoria que passaren a la Junta de Socis que, amb
caràcter extraordinari es convoque,
per a la seua aprovació, segons estableixen els estatuts vigents.

Amb la promulgació de Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i el
reials decrets 1497/2003, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Registre Nacional d’Associacions, i 1740/2003, de 19 de
desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública, la paradoxa desapareixia, però
calia modificar els estatuts: el dret
emparat per la Constitució, associacionisme, es regulava ja per una
norma constitucional. Tal com es
desprén d’allò establert en esta, en
la “disposició transitòria primera”,
es va fer una profunda revisió dels
estatuts i, posteriorment, en cas de
la seua aprovació, calia fer-ne una
nova inscripció.

Si foren aprovats, en el seu moment, per l’assemblea, caldrà fer la
seua inscripció en el Registre d’Associacions (nacional o autonòmic),
de manera que siguen “públics davant terceres persones”. El mencionat organisme, amb la documentació aportada, verificarà que
cap dels acords siga contrari a llei
o als mateixos estatuts i n’emetrà
la corresponent certificació, en un
període màxim de tres mesos de
comunicació a l’associació, que la
inscripció realitzada en el Registre
de modificació d’estatuts s’ha fet
en la forma deguda (des de la seua
aprovació fins a la inscripció, l’associació té un mes per a fer-lo).
Àrea de Publicacions i Comunicació
Taller d’Història Local de Godella
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1r Congrés
Universitat de València
- Instituts d’Estudis Comarcals

El darrer mes de novembre de 2013, a la
Facultat de Geografia i Història va tindre lloc el
1r CONGRÉS Universitat de València – Instituts d’Estudis Comarcals, que va tractar sobre
“TURISME CULTURAL, DESENVOLUPAMENT
TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT. Inaugurà la
jornada el Rector Magnífic de la Universitat de
València, Sr. Esteban Morcillo Sánchez. El motiu
principal d’aquest Congrés fou consolidar la relació entre la comunitat universitària i els centres
d’estudis locals i comarcals i els especialistes en
l’escala territorial valenciana.
La rellevant tasca dels instituts comarcals i
dels investigadors de la Universitat sobre el fet
local a escala valenciana és inqüestionable. Les
accions d’aquestes institucions són un element
clau en la recerca, recuperació i salvaguarda del
nostre valuós patrimoni natural, cultural, històric,
artístic, paisatgístic, etc.
El propòsit d’aquest Congrés era promoure la
participació entre la Universitat i aquestes associacions municipals i comarcals, amb la finalitat
de contemplar que la manera més sostenible

de desenvolupar un territori local és aprofitar el
patrimoni cultural (monuments, festes, gastronomia…) i natural (paisatge…) a la fi de generar
una activitat turística que contribuïsca al sosteniment de l’economia local.
En aquest 1r Congrés es plantejaven tres
àrees que d’una o altra manera, lliguen amb el
turisme, el desenvolupament territorial – local i
la sostenibilitat.
La primera replega tot allò relacionat amb l’arqueologia, l’arquitectura i el paisatge, la segona
amb la cultura, l’art i les seves manifestacions,
i la tercera anomena la gestió de recursos en
les administracions públiques locals i la seva influència en l’economia social. En tots els casos
es tracta d’atractius culturals i naturals que, ben
gestionats des dels municipis poden atraure-hi
visitants, que a poc que gaudeixin del que veuen, són una font sostenible de l’economia del
municipi.
La tercera temàtica es dirigia a l’administració
pública i gestió, és a dir, com els gestors mu-
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nicipals han de ser capaços de posar en valor
els seus actius turístics locals i de vendre’ls al
turisme potencial que ho demana.
En la presentació i en la cloenda, estigueren
el vicerector de Participació i Projecció Territorial
de la Universitat de València, En Jorge Hermosilla i Pla, la degana de la Facultat de Geografia i
Història (UV), N’Ester Alba Pagán i el president
de la Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals
Valencians, En Josep Vicent Frechina Andreu.
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El programa es presentava amb la conferència: “Vegetació i paisatge, un recurs turístic en
alça” a càrrec del professor D. Manuel Costa Talens.
Tot seguit començaven les sessions de comunicacions del matí, en les tres àrees que comprenia el Congrés.

Expressaren el compromís i la projecció institucional de la relació entre els IDECO, l’administració pública local i les associacions econòmiques i patronals, com el caràcter obert i gratuït
de la participació de tots els membres, col·laboradors i ponents.

Es presentava com a membre participant el
nostre estimat professor d’Economia En Julio
Montagut i Marqués representant de les inquietuds i treball del Taller d’Història Local de Godella, amb dues comunicacions, la primera referida
a l’“Asociación Amigos del Serrablo” i la segona a
la recuperació del patrimoni com a projecció del
desenvolupament local i prengué com a exemple “la Luz de las Imágenes”, començament dels
Camins d’Art.
Tots els textos de les comunicacions propostes dels membres col·laboradors estan editats
en un llibre que passa a formar part de la biblioteca del nostre Taller d’Història Local de Godella
per a consulta i futurs treballs d’investigació.

Per a coneixement de socis i col·laboradors
del Taller d’Història Local de Godella, hem de
dir que som membres d’aquestes associacions
i estiguérem presents de forma activa i presencial.

Cal dir que en la cloenda d’aquest important
Congrés, Na Mª Dolores Pitarch Garrido del Dpt.
de Geografia (UV) pronuncià la conferència “ La
cultura como oportunidad para un desarrollo turístico sostenible” i a continuació es passà a un
debat general entorn de la temàtica del Congrés
on fou moderador En Josep Vicent Frechina
Andreu, president de la Federació d’IDECO,s .
Va concloure els actes el vice-rector amb la proposta de la continuïtat i de la represa de noves
ponències, sempre amb una tasca de desenvolupament local coherent amb l’estratègia europea 2020, sense oblidar que som ciutadans
del món sense perdre la nostra identitat local.
Salvador Carsí Martí
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Salvador Rodríguez Bronchú,
“Un pintor de Godella”
Amb l’acte de presentació del llibre d’Antonio M. Herrera titulat “Mirada a una mirada”, dedicat
a Salvador Rodríguez Bronchú, pràcticament van finalitzar els actes celebrats en honor al pintor,
amb motiu del “Centenari del seu naixement (1913)”; els quals van començar amb l’“Exposició a
les Reials Drassanes” de València de 101 quadres d’aquest “pintor de Godella” (com sempre es va
definir ell mateix). Exposició que pràcticament será irrepetible, ja que la majoría de quadres es troba
en col•leccions particulars o en museus.
L’acte, celebrat el passat 18 de gener, va ser organitzat per l’Ajuntament de Godella, el Taller
d’Història Local de Godella i l’escriptor i poeta Antonio M. Herrera, que junt amb els fills del mateix
pintor, Salvador, Enrique i Guillermo, ens va presentar part de la seua obra pictòrica, a Villa Eugenia, com també l’obra poètica “Mirada a una mirada” l’autor de la qual és el mencionat poeta, dedicada a aquesta magnífica pintura i al seu autor.
Després d’unes paraules d’Eva
Sanchis, regidora d’Educació de
l’Ajuntament de Godella, van intervindre Enrique i Salvador, fills
del pintor godeller per oferir-nos
un breu recorregut per la seua
vida, junt amb la projecció d’alguns dels seus quadres.
Seguidament, va prendre la paraula el poeta Antonio M. Herrera
per presentar-nos la seua obra i
explicar-nos els motius pels quals
la va escriure. El llibre està dedicat
al pintor godeller Salvador Rodríguez Bronchú, que va ser un dels
artistes destacats pertanyents a la
“pintura valenciana del segle XX”.
Fill del també pintor, Francisco Rodríguez Cabanes i deixeble
de Juan Belda, ha estat considerat com a hereu de la pintura impressionista d’Ignacio Pinazo Camarlench, com també de l’estil de
José Navarro Llorens i de la llum
que emana dels quadres de Joaquín Sorolla Bastida.

Portada del llibre presentat el dia 18 de gener de 2014, a Godella.
(Imatge cedida per la família Rodríguez-Bronchú).

El llibre conté una sèrie de poemes d’Antonio M. Herrera sobre
els distints quadres de Salvador
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Rodríguez Bronchú, la qual cosa indica que hi ha un binomi arrelat entre aquestes dues realitats
culturals que són la poesia i la pintura.
Durant la presentació del llibre es va fer la lectura de distints poemes, dels continguts en el poemari-catàleg, per l’autor, com també pels recitadors Mar Cano, Enric Peris i Enrich Albiach, mentre
es projectaven els distints quadres del pintor que van inspirar l’obra del poeta i que van comprendre
les distintes etapes de la seua vida.

En la imatge podem apreciar un moment de la presentació de l’acte,
en el qual el poeta Antonio M. Herrera es dirigeix al públic explicant-ne els motius
(Foto: Jordi Durá).

El nombrós públic assistent, entre el qual figuraven diversos pintors de prestigi, va aplaudir
aquesta iniciativa dels organitzadors de l’acte i va felicitar, posteriorment, tant el poeta com els fills
del pintor i els recitadors. La família Rodríguez Bronchú ha lliurat a Casa Caridad els beneficis que
s’han obtingut per la venda del llibre “Mirada a una mirada”, escrit per Antonio M. Herrera, sobre
l’obra del pintor homenatjat.
De Salvador Rodríguez Bronchú, que entre d’altres premis en el seu haver, compta amb la Medalla de Segona Classe en l’Exposició Nacional de Belles Arts (1957), el premi Ciutat d’Alacant (1957)
i la Medalla d’Or de la Vila de Godella (1978), podem afirmar que va ser un exponent singular de la
pintura valenciana del segle XX.
Àrea de Publicacions i Comunicació
Taller d’Història Local de Godella
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Godella, 20 anys després
Vint anys després és el títol d’una de les tres novel·les sobre D’Artagnan, escrita per Alexandre
Dumas pare. Però és, també, el títol d’aquest article, al qual nosaltres hem afegit una localització,
la de Godella. Godella, 20 anys després. 20 anys en què el bàsquet femení, de la mà del Dorna
Godella, va col·locar la nostra localitat en la cima del món. En aquestes línies, intentarem recordar
l’origen del que fóra un dels equips de bàsquet femenins més llorejats de la dècada dels noranta,
el Dorna Godella.
Aquest equip de bàsquet femení va aconseguir, a poc a poc i gràcies a l’esforç tant de les seues jugadores com del seu equip tècnic, fer-se un lloc en el panorama nacional i internacional del
bàsquet, i aconseguir així un dels seus majors somnis: conquerir l’Eurolliga, la màxima competició
continental que fins aquell moment cap equip espanyol havia guanyat.

Fotografia, remitida per l’autora del article, que correspon a la victòria del Dorna
Godella davant el SFT Como Italia en el
Pla de l’Arc de Lliria en 1993 (Eurolliga).

Si els primers èxits femenins per a l’esport espanyol vingueren de la mà de Carmen Valero en
el Cross de les Nacions i d’Arantxa Sácnhez Vicario en el Roland Garros, la victòria del Dorna Godella front al Dinamo de Kiev el 26 de març de 1992 fou el primer triomf en un torneig per equips.
El Dorna Godella va començar així una espiral d’èxits en què jugà quatre finals consecutives de la
Copa d’Europa, amb un resultat de dos títols i dos subcampionats. Una primera victòria que el Dorna Godella, capitanejat per Miki Vukovic, revalidaria al any següent en una final inoblidable davant
el SFT Como Italia, al qual es va imposar ja en la pròrroga 66-58, en el Pla de l’Arc de Llíria, amb
més de 5.000 espectadors.
Professionalitzaren l’esport d’elit femení i tocaren el cel en 1995 quan van aconseguir alçar-se
amb la Copa del Món de Clubs. Finalment, malgrat les dues derrotes consecutives davant el SFT
Como Italia en l’Eurolliga del 94 i del 97, les jugadores valencianes del Dorna Godella es varen trobar amb la decisió del seu president, José Ramón Guimaraens, de emportar-se l’equip a Getafe. Dit
i fet. El Pool Getafe es va quedar amb els drets del primer equip, però no amb els de la pedrera, que
es van quedar a Godella. D’aquest circumstància, i gràcies al treball de molts, entre ells, de Dolors
Escamilla, el projecte va seguir endavant, i l’afició pel bàsquet que havia impregnat la localitat de la
comarca de L’Horta Nord es va canalitzar en un nou equip: el Ros Casares València. Encara així,
una part de l’ànima de l’equip encara viu a Godella.
Elisa Pont Tortajada
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El poble de Godella respon a
l’homenatge al Tenor Lambert Alonso
Tal com era previsible, el poble de Godella ha respost de seguida al senzill homenatge que el Taller d’Història Local de Godella, amb la col·laboració de l’Ajuntament, de distintes entitats culturals i
nombroses persones, ha realitzat al tenor Lambert Alonso Torres.
A aquest efecte, el teatre Capitolio de Godella va constituir el marc en el qual, en dues ocasions,
dissabte 22 i diumenge 23 de febrer, l’obra de teatre, de Amparo Grafià, es va representar en commemoració del 150 aniversari del naixement del pintor i tenor Lambert Alonso i que estava basada
en un text inèdit del tenor, un poema titulat “Un ensomit selestial”.

Al final de l’obra, actors, cor i públic interpreten conjuntament “Va, pensiero” de l’òpera Nabucco, de Verdi.
(Foto: Andrés García)

La presentació de l’obra, junt amb la vida del tenor godeller, va anar a càrrec de Robert Ferrer,
músic estudiós i investigador, nascut a Faura, director assistent de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana del 2008 al 2010, director artístic del “Cicle de Música Valenciana i de Cambra Vicent Garcés” de Faura, i membre de número de la Molt Il·lustre Acadèmia de la Música Valenciana,
el qual, després de demanar la presència a l’escenari de Josep Vicent López Gil, president del Taller
d’Història Local de Godella, qui va manifestar el seu gran entusiasme per la repercussió dels actes i
la resposta de la població, ens va descriure els èxits del tenor Lambert Alonso. A més, un altre gran
nexe uneix Godella amb el director Robert Ferrer i és que, actualment, està fent un estudi sobre
un altre insigne músic godeller, que probablement abans de l’estiu veurem publicat en el QUERNS
núm. 6: es tracta de Rigoberto Cortina, autor de “la carxofa” de Silla.
L’obra de teatre “L’home del nas gelat”, creada per Amparo Grafià, està basada –com hem as-
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senyalat més amunt- en un poema inèdit i quasi desconegut de Lambert Alonso Torres, “Un ensomit selestial”, que, gràcies a la família de l’artista (poeta, pintor i tenor), s’ha obsequiat al públic
assistent dins del programa de mà. El Taller d’Història ha considerat la possibilitat d’elaborar-ne un
xicotet programa, digne de ser conservat, ja que comprén múltiples textos i curiositats.

A l’escenari del teatre Capitolio de Godella, on els dies 22 i 23 de febrer es va representar l’obra de teatre “L’home del nas gelat”, un diàleg impossible entre dos tenors quasi de la mateixa època, Lambert Alonso Torres i
Giacomo Lauri Volpi, diàleg que es va produir en la ficció gràcies a l’enginy d’Amparo Grafià, autora de l’obra.
(Foto: Ginés Ruiz)

Magistrals, si se m’ho permet afirmar, van ser la interpretació de Josep Manel Campos, al piano,
i de Josep Aparicio “Apa” en el “cant d’estil”, que van amenitzar els xicotets temps entre les escenes, així com la interpretació de “Va, pensiero” (de l’òpera Nabucco, de Verdi, autor de moda en l’
època del tenor), a càrrec del Cor Lambert Alonso. La representació teatral va finalitzar amb més
de 60 persones a l’escenari (cor, actors i tècnics), dirigides per Josep Manel Campos i tot el públic
cantant, d’una forma ordenada, per segona vegada, el “Va, pensiero”.
Lambert Alonso, un home senzill de Godella, va passejar amb orgull els noms de Godella i València per mitja Europa, ja que, com a tenor, va cantar al teatre de l’Òpera de París, a Milà i a Madrid,
entre d’altres llocs de renom universal; i, com a pintor, va ser autor d’obres tan importants i guardonades amb distintes medalles com ara “Perlas del Campo” (tercera medalla en l’Exposició Universal de París de 1899), que es conserva amb tot l’afecte i respecte a l’Ajuntament de Godella o “El
primer pantalón” que l’estat espanyol va adquirir en el seu moment, per conservar-lo a la Biblioteca
Nacional, entre d’altres moltes obres. En 1905 va ser nomenat professor de la classe de cant del
Conservatori de València, càrrec que va revalidar posteriorment, per oposició, de manera que es
va dedicar per complet a aquesta activitat, en la qual va aconseguir la càtedra del dit conservatori.
Els membres del Taller d’Història Local de Godella, que enguany (2014) compleix 20 anys d’existència, 20 anys de treball al servei de la cultura i del patrimoni de Godella, volem agrair la gran acollida, per part del públic, a aquest homenatge realitzat en honor d’un gran home, una persona que
va lluitar per la cultura i pel seu poble: el TENOR LAMBERT ALONSO TORRES.
Àrea de Publicacions i Comunicació
Taller d’Història Local de Godella
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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 història local
van crear els fonaments del que ja al 1995 es
va formalitzar com a associació sense ànim de
lucre, legalment constituïda, inscrita al Registre
d’Associacions de la Generalitat Valenciana.

L’estudi de la història de Godella pren un
fort impuls amb l’aparició de Querns - Quaderns de Godella. Es tracta d’una publicació que naix amb el compromís de la continuïtat impulsada pel Taller d’Història Local
de Godella, que vol donar a conéixer treballs
de recerca al voltant del nostre poble.

Esgotada edició en paper.

Plaça de l’Horta, 1 - baix esquerra
(junt Col.legi El Barranquet i c/ Bonavista)
Apartat de Correus núm. 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 prèviament altres dies i hores)

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

Pots baixar-ho en .pdf
Descàrrega gratuïta
En Godella:

• Papereria Pinazo – c/ Pintor Pinazo 19
• Papereria Cervantes – c/ Cervantes, 47
• Quiosc de 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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Visita a les Pedreres de Godella
Juniors Som Rent i el Taller d’Història Local de Godella.
Com si res passara, el dia 24 de novembre
de l’any passat, amb una descoordinació inicial i que poc a poc es va resoldre, un grup
de xics i xiques del Moviment Junior “Som
Rent” de Godella, acompanyats per Josep V.
López i Gil i Voro Carsí, com a membres del
Taller d’Història Local de Godella, i pels monitors del grup, vàrem fer una visita guiada al
voltant de les Pedreres de Godella.
L’oratge ens va acompanyar i sortíem cap
a les 11 del matí caminant per trobar primer
un dels símbols desapareguts de la Història
de Godella i que recordem en fotos i en unes
pedres que encara no ens han furtat. Es tractava d’arribar a la Torreta del Pirata i així ho
férem després d’un esmorçaret junt al camp
de futbol de Godella.

dra de Godella per a la construcció d’obres
civils al llarg dels temps.
Curiositat de xiquets era veure de prop
una part del poble que no sabien perquè estava allí ni qui ho havia fet ni el temps que
feia que ja no se’n treia pedra.
Els vàrem parlar de mètodes i procediments, de ferramentes i persones que hi
visqueren de l’ofici, i quan es va fer hora de
dinar, marxàrem en joiosa desfilada cap al
parc municipal que hi ha al camí dels Negres
per tal de treure l’entrepà i gaudir de la companyia de tots els que hi érem. Un dia més i
un motiu de formació per a donar a conéixer
als joves una part de la història de Godella.

Instal·lats al voltant de les runes de la Torre del Pirata, Josep Vicent López va fer una
explicació de què era i perquè hi era la Torre
i, com era d’imaginar, a tots no els interessava massa la història, així que després de
contemplar les vistes i gaudir de les paraules
del guia, continuàrem cap a les Pedreres.
Allí estiguérem mirant, des de la part alta
d’aquestes, el gran forat i el penya-segat que
hi ha, producte de les extraccions de la pe-

Fotografies: Juniors Som Rent i Taller d’Història
Text: Voro Carsí.
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Passejada amb l’EPA

Felicitats a Empar Marco

El passat dia 19 de febrer, vàrem fer una xicoteta
però intensa passejada amb els membres de l’EPA
de Godella -Escola Pública d’Adults.

El passat mes de febrer va ser presentada
en una conferència de premsa la nova editorial
valenciana Sembra Llibres. El seu responsable,
l’editor Joan Carles Girbés, va recordar que
tan sols un 3% dels valencians llegeixen llibres
en llengua pròpia i va reconèixer que ‘publicar
en valencià des del País Valencià no és una feina gens fàcil però partim de la convicció que cal
fer-ho. En un moment en què comencen a caure
peces que pensàvem que eren intocables, com
RTVV, Catalunya Ràdio i TV3, i perdem espais
comunicatius propis, cal crear-ne de nous’.

Vàrem començar a la plaça del Molí, un poc després de les 16 hores de la vesprada, per concloure
a la plaça de l’Esglesia al voltant de les 18 hores.
Quasi dues hores que ens agradaria que foren
tan grates per als assistents com ho varen ser per
a nosaltres.
Com ja hem parlat amb el professorat de l’EPA,
estem oberts a repetir l’experiència amb distint itinerari, -ens queda molt de poble per conèixer- , o
també centrada en algun edifici o moment històric
del nostre poble.
Fins la pròxima.

(Fotos: Andrés García)

Totes les cançons parlen de tu, la primera novel·la de Xavi Sarrià inaugurarà el catàleg el 14
de març. La segona referència serà Vertigen,
novel·la a quatre mans escrita per la periodista de Ràdio 9 i escriptora, Esperança Camps
i per la corresponsal de TV3 al País Valencià,
Empar Marco, que també debuta en la ficció.
Sortirà a la venda el 28 de març, coincidint amb
el dia en què es compleixen quatre mesos del
tancament de RTVV.

Andreas és un periodista grec que ha patit
en la pròpia pell la solsida del seu país i el tancament de la televisió pública ERT, de la qual
era una de les cares més populars. Els col·legues valencians l’han convidat perquè explique
la seua experiència en unes jornades que ha
organitzat Nora, la secretària dels professionals
de la informació. Al seu costat, i sota l’atenta
mirada de Jonlenon, fotògraf de Presidència,
assistirà a les intrigues i misèries del procés de
tancament de Radiotelevisió Valenciana. Immersos en el ritme frenètic que marquen els esdeveniments, els tres seran víctimes d’un error
que els col·locarà a la diana de l’extrema dreta
d’ambdues ribes de la Mediterrània.
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