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Quan hores d’ara escric les presents línies, dia de Sant Llorenç 
del corrent 2020, tots estem vivint en un dels moments d’incer-
tesa col·lectiva més grans que hem conegut en els darrers de-
cennis. La pandèmia causada per la Covid19, ha posat el nostre 
món potes per amunt, la nostra forma de vida habitual deixà de 
ser la que era, per ser una cosa estranya que ni arriba ni se’n 
passa. Gent molt més docta que hom per analitzar, diagnosticar 
i proposar solucions no acaben de trobar-les, així no seré jo qui 
pontifique respecte a tot això encara què, si considere  haurem 
de filar molt prim en quin model de societat volem reconstruir, 
quin model de desenvolupament econòmic o de protecció medi 
ambiental volem a partir d’ara. Perquè parafrasejant als dissen-
yadors de la campanya d’en Clinton podríem dir, “és la natura, 
és el medi ambient, estúpids”, la que ens parla i de no fer-li cas, 
podem entrar en espirals de difícil retorn i on l’economia, deu al 
que al seu ara portem tots els sacrificis, persones incloses tot i 
que ara no hi ha ganivets per treure’ls el cor encara vius, deixarà 
de ser el deu perquè deixarà d’existir també com la coneguem. 
Demostrem d’una vegada que allò en que es intitula Aristoteles i 
vàrem adoptar molt ufans de ser “animals racionals”, té quelcom 
de veritat. Jo sóc escèptic per no dir pessimista respecte a la 
nostra racionalitat i més encara de què siguem capaços d’aturar 
la nostra autodestrucció. Tant de bo erre, com tant acostume a 
fer en els meus pronòstics. 

En l’any que no ens hem escrit, el darrer Cantals veia la llum 
el Juliol de 2019, han continuat passant coses com les de la 
Covid19 que ens han afectat a tots i com no al Taller també. 
Atenent al Decret de l’Estat d’Alarma, vàrem tenir que tancar 
les instal·lacions i confinar-nos a casa com tants i tants de vo-
saltres que no formàveu part del que van nomenar-se “serveis 
essencials” que sí continuarem atenent les nostres tasques 
diàries perquè la societat pugues seguir funcionant tot i 
què fora mínimament. El Decret de l’Estat d’Alarma i la seua 
aplicació, fins que va decaure, comportà que les Eleccions a 
Junta Directiva, previstes pel mes de Juny, hagueren d’ajor-
nar-se en no poder-se convocar davant l’impossibilitat de fer 
reunions de més d’un màxim de persones el qual, que era molt 
menor a l’assistència convocada per desenvolupar les As-
semblees Ordinària i Extraordinària que pertocaven realitzar. 
Aquestes s’han traslladat a la tardor vinent com podreu llegir 
en altre lloc del present Cantals.

Durant el temps del confinament, tractarem de mantenir una 
certa activitat tot i que fora de manera telemàtica entre els 
membres de la Junta Directiva per resoldre els temes més 
urgents, així com es procurà mantenir certa presència a xarxes 
i seguir alguns dels treballs en marxa amb els mitjans amb els 
que podíem contar, tot i què la marxa del Taller, com tantes altres 
coses, tingué que minvar moltíssim fins que poguérem reobrir a 
meitat del mes de Juny segons les fases del desescalament ho 
anaven permeten, sent el dia 17 de dit mes el primer que obrirem 
portes altra vegada i celebrant Sessió de la JD el dia 01 de Juliol 
amb les mesures sanitàries que preveuen les Normes.

Josep Vicent
López Gil
President del Taller
d’Història Local de Godella

Però no sols hem viscut i patit el tema de la Covid19, abans de 
nou la vida i la mort ens tornaren a colpir. Quan encara estàvem 
redreçant-nos de la pèrdua de Julio Montagut a l’Octubre del 18, 
-una foto d’ell era la portada del darrer Cantals publicat-, al mes 
de Novembre, sols un poc més d’un any de la seua marxa, la seua 
dona, Visitación Carrera Vila, -Visi per tots-, també partia, deixant-
nos a tots i clar en especial al seu fill Julio i a la família i amics 
plens de dolor. Nosaltres acompanyarem aqueix dolor  perquè 
des de la ràpida malaltia de Julio i els mesos posteriors a la seua 
partida fins a l’homenatge que se li va retre en Abril del 19  al Vé. 
Congrés d’Història Comarcal organitzat per la Universitat Catòlica 
de València, dels que ell era assidu participant en representació 
del Taller, -així com en altres organitzats per la UV amb la FIECOV-, 
vàrem mantenir prou de contacte. Les noticies de la seua malaltia 
molt poc després i la seua marxa, ens plenaren de nou de dolor 
sense no poder evitar tenir al cap a Julio D., el seu fill que en tretze 
mesos perdia al pare i a la mare. 

Uns pocs mesos després, era el nostre company Ismael Llorens 
Santamaría, més concretament el 27 de Febrer del present, el que 
ens deixava també. Una mort que ens deixava esglaiats perquè 
ningú esperàvem una desaparició tan sobtada malgrat tots els 
problemes de salut que Ismael venia arrossegant al llarg de la 
seua vida. En altre lloc d’aquest Cantals, parlarem un poc més 
d’Ismael i del que ha representat per casa nostra.

En estrenar l’Estat d’Alarma, el dia 15 de Març, ens deixava també 
el nostre amic i company Rafa Falomir, Rafael Falomir Sancho. 
Portava ja uns anys lluitant com un valent contra aqueixa malaltia 
que tanta gent ens arravata. També li dedicarem un espai més 
especial per contar algunes coses d’ell i del que va representar 
pel Taller anys enrere.

Més que un racó del president, aquesta vegada sembla la pàgina 
d’obituari d’un diari. Que voleu que vos diga...No podia deixar-
hi sense el seus paràgrafs a ningú d’ells. O no volia. I si vull ser 
just, també dec dedicar-li el seu a Fina, la meua dona. Fina Albert 
Ferrer. La meua companya en els darrers quaranta anys. Ens deixà 
també el passat 29 d’Agost del 19. Gairebé tres anys lluitant contra 
la maleïda malaltia. Un exemple de moltes coses, però jo que vaig 
a dir. Ella em renyiria per posar-la ací. Sense ella, segurament jo 
no hauria pogut dedicar el temps que he dedicat a esta causa.

Sols per això, crec que és just que tinga el seu lloquet a aquest 
racó i reste així també un poquet, a la memòria del Taller.

Res serà igual sense ella, ni sense ninguna de les persones 
estimades que han marxat i ara esmentàvem. Sols tractarem de 
fingir que tot segueix i procurarem que les seues absències no 
ens tomben del tot.

Confiem que puguem celebrar les Assemblees, a l’Octubre vinent, 
que puguem conformar una nova Junta Directiva en elles i que el 
Querns Monogràfic nº 2 que està ja en el forn, puga presentar-se 
també en esta pròxima tardor. 

CARPE DIEM !!!
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Un Dolç Record: 
Xocolates Lloréns, de Godella
Pedro Fernando Gálvez Gonzalo

…Permeteu-me, permeteu-me recuperar el fil de la his-
tòria… 

Hui és 31 de maig de l’any 2018, divendres i estic al 
lloc adequat: carrer de Salvador Giner, núm. 43 de Godella. 
La meua interlocutora “Fineta” i jo –ratllant ambdòs o pas-
sant-los, els setanta–  tractem de recuperar llacunes de la 

memòria d’aquells temps passats cap a finals del segle XIX i 
principis del XX.

…José Lloréns Lloréns, godellenc, de condició humil i 
senzilla, anava en la seua joventut fixant-se en una jove de Ro-
cafort que cada dia passava per davant de sa casa de Godella 
per anar a treballar a una fàbrica de seda que hi havia a L´Eixe-
reta, a Burjassot. 

Fins que, a la fi, un dia es decideix i l’aborda i hi entaula 
una amistat que acaba en matrimoni. La jove és Amparo Bar-
gues Granell. 

De José, sabem que estava treballant al psiquiàtric del Pare 
Jofré, a València, allà pel carrer de Jesús i entre altres de les 
funcions que hi realitzava, hi havia la de fer xocolate per als qui 
hi estaven ingressats,  però, seguim amb la nostra història… 

Del seu matrimoni van nàixer set fills: José; María; els bes-
sons Serafina i Fernando; Amparo, qui va morir, si bé a una 
altra de les filles que va nàixer posteriorment li van posar de 
nom Amparo i Francisca Lloréns Bargues, qui va entrar com a 
religiosa al col·legi-convent del Sacre Cor de Jesús, de Godella 
i era coneguda per “Sor Lloréns”. 

 1Estem, sense que ho sapiem amb exactitud, però sense 
temor a equivocar-nos massa, a principis del segle XX. 

De tots els germans  –Fernando va morir molt jove–  desta-
ca per la seua labor organitzativa María que, com a conseqüèn-
cia de la mort de sa mare, Amparo Bargues, passa a ser la ma-
triarca de la família en les labors i el treball de la casa. Són les 
dones qui porten les regnes i l’organització de la xocolateria. 

Dels anteriors germans, Serafina es va casar amb Eduar-
do Galindo Valls. Eduardo era de Godella i treballava com a 
comptable al molí de Francisco Bargues Marco, que va desa-
paréixer per causa d’un paorós incendi.  

I és Serafina, juntament amb la matriarca María i Amparo 
“la xoco”, les tres germanes, les qui s’ocupen de portar les 

Eduardo Galindo Valls aventant les ametles amb una pastera per tal que se’n 
desprenguen les últimes pells adherides, després d’haver estat escaldades 
(fotografía cedida por la família). 

José Lloréns Lloréns i Amparo Bargues Granell, fundadors de la xocolateria i de la botiga d’ultramarins, polleria i ouateria. Els seus fills, d’esquerra a dreta són: 
Francisca, María “la guapeta”, José i Amparo Lloréns Bargues. Esta última va morir i li van posar el mateix nom a una altra xiqueta, l’última que va tindre el matri-
moni i que és la que coneixem com Amparo “la xoco”. Falten en la fotografia perquè encara no havien nascut els bessons Fernando i Serafina (cedida per la família)
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CHOCOCOLATES LLORENS

Per causa d’estos pagaments, que els ofegaven, han de 
tancar la xocolateria però segueixen funcionant amb el nego-
ci d’ultramarins que estava situat al mateix lloc que la xoco-
lateria, encara que estaven separats interiorment pel tipus de 
negoci. 

Intenta “Fineta” i jo intente entendre, no em queda clar qui 
o què; explicar-me el procés que utilitzaven en sa casa per a 
l’elaboració del xocolate i en el qual ella també participava. 

En primer lloc, molien el cacau en una màquina que escal-
fava al mateix temps  i, com a conseqüència d’això, n’eixia un 
líquid de color marró fosc amb un gust amarg i fort. Passaven 
este líquid a la mescladora, la màquina més gran de l’obrador, 
que tenia dos corrons de granit i on afegien sucre, mantega de 
cacau i vainilla. Tot això en la proporció de la fórmula magis-
tral que tenia José Lloréns Lloréns, l’avi de “Fineta”. 

CONTINUARÀ…

regnes del negoci, tant a la botiga com en la fabricació del 
xocolate2. L’altra germana, Francisca, coneguda per “Sor Llo-
réns” havia ingressat a la comunitat del col·legi-convent del 
Sacre Cor.

El matrimoni compost per Serafina Lloréns i Eduardo Ga-
lindo va tindre tres fills: Serafina “Fineta”; Eduardo i Fernando 
Galindo Lloréns.  

I va succeir –sense que Fineta ho sàpia amb exactitud, en-
cara que té la seua pròpia opinió, que em comenta i que em 
reserve–, que en aquells temps es patien unes inspeccions de 
l’Estat, des del seu punt de vista un poc exagerades sobretot en 
la comprovació del pes de les barretes de xocolate que fabri-
caven i és que poguera ser que alguna d’elles no complira el 
pes exacte indicat a l’embolcall. I, com a conseqúència d’això, 
els feien pagar unes multes que oscil·laven entre les 500 i les 
1.000 pessetes (estem en els anys 50 del segle XX). 

La xocolateria i la botiga 
d’ultramarins, polleria i ouateria 

estaven ubicades al mateix local. 

Targeta representativa de la xocolateria (cedida
pel Taller d´Història Local de Godella).

Eduardo Galindo Valls i la seua cunyada Amparo Lloréns Bargues, amb les bi-
cicletes amb què efectuaven el repartiment del xocolate (cedida per la família). 

El brioix o barreta de xocolate que es fabricava a l’obrador de la xocolateria 
i on es pot distingir la figura d’un “pardalico” (malnom de José Lloréns), en 

este cas una “oroneta” (cedida per la família). 

Targeta representativa de la botiga d’ultramarins-polleria-ouateria
(cedida per la família). 
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L’Eclipsi de Sol de 1905
Jordi V. Durà Martínez (Àrea d’Arxius)

El gran interés científic es va evidenciar per la presència en 
diversos indrets peninsulars d’expedicions de diferents països 
entre les quals destacarem l’expedició anglesa i nordame-
ricana que es va establir en les proximitats de la cartoixa 
de Porta Coeli. Allí Àngel García Cardona ( València, 8 de 
gener de 1856 - ibíd., 26 de setembre de 1923), pioner del 
cinema espanyol que l’any 1907, rodaria en Godella la seua 
obra de ficció “El ciego de la aldea”, realitzà un reportatge 
sobre l’esdeveniment: “Eclipse de sol”, estrenat posteriorment 
en la sala Novedades de València.

Destacarem també, entre les expedicions estrangeres, l’arri-
bada al port de València, el 20 de juliol de 1905, del vaixell 
de guerra dels EE.UU. Minneapolis, el primer que atracava 
en port espanyol des de la guerra de Cuba, amb científics 
nord-americans que acudiren a diversos observatoris. Aquest 
vaixell, el dia d’autos, 30 d’agost, es va situar a dos quilòme-
tres de la costa a l’alçada d’Alcossebre , considerat un dels 
millors indrets per l’observació, però amb la mala fortuna de 
trobar-se aquell dia amb un estat de la mar inadequat el que 
va impossibilitar-la.

Altres expedicions a casa nostra: en Castelló, Vinaròs, Alcalà 
de Xivert, Dénia… per citar les arribades a terres valencia-
nes. En Espanya cal subratllar la que es va concentrar en 
les proximitats de Burgos, a la Huerta de San Juan. Allí van 
acudir tres globus, el Júpiter, el Marte i el Urano, del “Parque 
Aerostático de Guadalajara”, amb els que es van fer impor-
tants observacions durant l’eclipsi, amb la presència entre 
el públic reunit del rei Alfonso XIII, del president del consell 
de ministres Eugenio Montero Ríos i diversos ministres del 
govern espanyol.

Tota aquesta abundància informativa és conseqüència del fet 
que durant els darrers anys del segle XIX i primers del XX les 
revistes il·lustrades, que ja havien incorporat la fotografia a 
la seua edició, van augmentar significativament les seues ti-
rades. La Ilustración Artística, Nuevo Mundo, Blanco y Negro 
dedicaren especial atenció al fenomen astronòmic incorporant 
interessants reportatges fotogràfics per tal d’acompanyar als 
escrits. En general l’atenció dels principals diaris, que ja venia 
de mesos abans, va ser molt extensa i en les hemeroteques dels 
principals diaris com l’ABC i La Vanguardia, podem constatar 
la gran expectació popular creada que va donar motiu a un 
ric i curiós anecdotari reflectit en les seues cròniques. Diguem 
pel que ens cau més a prop que en València el dia va ser con-
siderat festiu i que la línia trens de la SVT a Bétera va duplicar 
el servei.

Dos imatges fotogràfiques, conservades al l’Arxiu de Ricardo 
García de Vargas, ens donen noticia de l’expectació produï-
da a Godella entre l’anomenada “colonia”, famílies benes-
tants de la ciutat de València que passaven els llargs estius en 
les seues mansions godellenques.

Cantals 38

A la Huerta de San Juan 
van acudir tres globus, el 

Júpiter, el Marte i el Urano, 
del “Parque Aerostático 

de Guadalajara”, amb els 
que es van fer importants 

observacions durant l’eclipsi
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ECLIPSI 1905

En ambdues fotografíes podem observar un grup heterogeni de persones: 
hòmens, dones, xiquets… vestits a la manera ciutadana i protegits del 

Sol amb paraigües, que posen en un entorn aleshores campestre situat 
segurament en l’actual carrer Manuel Oliag, darrere l’Ermita del Salvador.
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Una professió dormida en 
l’oblit: els Serenos de Godella
Pedro Fernando Gálvez Gonzalo

Per a l’investigador tenaç, la història sempre depara alguna 
sorpresa i esta… esta és una d’elles… 

Parlant un dia amb Ricardo Llorens Alonso, el del carrer 
Ample, em va comentar com recordava, sent xiquet, els sere-
nos que passaven pel seu carrer dient a la mitja nit, en veu alta 
i clara, l’hora i el temps que feia. I m’enumera de carrera una 
sèrie de noms, que recorda, entre els qui hi va haver a Godella: 
Colau; Bernat; Faustino, Julián, “El curro”, Paco Penalba, Hi-
lario Aliaga Carbonell... 

Així és que Ricardo, a petició meua, em va portar fins a 
Francisco Serrano, l’únic sereno que viu d’aquells, en 2018.

Francisco Serrano González és d’un poblet de Jaén, va 
nàixer l’any 1941 i va arribar a Godella una vegada acabada 
la “mili”, es va casar amb Emilia, que era de Burjassot i es va 
posar a viure al carrer Ample. 

Francisco feia un torn des de les 23 h fins a les 8 h de l’en-
demà i la seua funció era la d’anar dient les hores i el temps que 
feia: “les dues i amb pluja!”, deia en veu alta.

D’esquerra a dreta segons s’observa la fotografia: Francisco Serrano González (sereno); José Gómez Batanero (policia local) i Julián Herráiz Sevilla (sereno).  
(Fotografia facilitada per Francisco Serrano, presa cap a a finals de la dècada dels anys 60 i principis dels 70, del segle XX). 

Francisco Serrano González de peu, a l’esquerra, entre el públic, durant un pre-
gó de festes a la plaça de l’ermita de Godella. La persona que està a lloms de la 
mula, no m’ha estat possible identificar-la (fotografia cedida per Francisco Se-
rrano, presa a finals de la dècada dels anys 60 i principis dels 70 del segle XX).
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ELS SERENOS DE GODELLA

Solien dir les hores als cantons dels carrers, preferentment, 
però, abans d’iniciar el seu treball i a la porta de l’església, 
just a les 23 h en què començaven el seu torn, havien de cantar 
“l’Ave Maria” com a inici de la seua jornada. 

N’hi havia més d’un i cadascú tenia uns carrers determi-
nats. Arribaven fins a l’ermita i em diu Francisco que la part de 
dalt del poble la feia un altre sereno, Paco Penalba, que era de 
Rocafort, mentre ell feia els carrers del nucli antic: Pintor Pi-
nazo, Ample, Santíssima Trinitat, Salvador Giner, Major, Sant 
Bertomeu… 

    Una peculiaritat d’ells, que més d’un veí m’ha comentat, 
és que durant la seua ronda de vegades cantaven i no, no ho 
feien gens bé. 

    Al nostre Francisco li deien “Julio Iglesias” però no per-
què cantara cançons d’este o ho fera bé, sinó perquè tenia, pel 
que sembla, un gran paregut amb aquell. 

Algunes persones, sobretot els agricultors, deien als sere-
nos l’hora en què havien de despertar-los i ho feien d’una ma-
nera molt peculiar, bastant peculiar.  

Deixaven davant de sa casa un nombre de pedretes: si 
n’eren cinc, desperta’m a les cinc; si n’eren sis, etc. Si a altes 
hores de la nit veien llum en una casa, hi cridaven per si hi 
havia algú malalt  i havien d’avisar el metge o necessitaven, si 
s’escau, anar a la farmàcia, per tal d’acompanyar-los. En una 
altra ocasió en què un veí va deixar, per oblit, les claus de casa 
posades al pany, el sereno cridava o obria, per a entregar-li-les. 

Francisco va començar a treballar a l’ajuntament quan tenia 
27 anys i es va jubilar en 1996. Va exercir la labor de sereno 
entre els anys 1968 i 1976. 

Va passar per tots els serveis: neteja, sereno, conserge de 
l’escorxador, policia i, finalment, conserge del cementeri1. 
També era l’encarregat de dir els bans, de viva veu, als cantons 
dels carrers de Godella. 

També va formar part, en els seus inicis, de Protecció Civil 
de Godella.

Francisco Serrano durant la lectura d’un ban efec-
tuada des de la seua Mobylette  (cedida per Francisco 
Serrano i presa a finals de la dècada dels anys 60 i 
principis dels 70 del segle XX).

Carrer Major de Godella, un dels carrers on exercia la funció
de sereno Francisco Serrano (foto de l’autor). 

Algunes persones, sobretot els 
agricultors, deien als serenos l’hora 
en què havien de despertar-los i ho 

feien d’una manera molt peculiar, 
bastant peculiar.  Deixaven davant 
de sa casa un nombre de pedretes: 
si n’eren cinc, desperta’m a les cinc; 

si n’eren sis, etc.
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Si a altes hores de la nit veien llum en una casa, hi cridaven 
per si hi havia algú malalt  i havien d’avisar el metge o necessi-
taven, si s’escau, anar a la farmàcia, per tal d’acompanyar-los. 
En una altra ocasió en què un veí va deixar, per oblit, les claus 
de casa posades al pany, el sereno cridava o obria, per a entre-
gar-li-les. 

Francisco va començar a treballar a l’ajuntament quan te-
nia 27 anys i es va jubilar en 1996. Va exercir la labor de sereno 
entre els anys 1968 i 1976. 

Va passar per tots els serveis: neteja, sereno, conserge de 
l’escorxador, policia i, finalment, conserge del cementeri. 
També era l’encarregat de dir els bans, de viva veu, als cantons 
dels carrers de Godella. 

També va formar part, en els seus inicis, de Protecció Civil 
de Godella.

És difícil establir amb exactitud quan va començar este ti-
pus de servei. Ës probable que fóra en la dècada dels anys 60 i 
va desaparéixer probablement cap a la dècada dels anys 80 del 
segle XX… 

Em comenta algunes anècdotes, entre estes, una molt cu-
riosa i molt pròpia d’aquells temps del franquisme, i jo li insis-
tisc que si això fou realment així. Resulta que, en una ocasió, 
van aturar una persona vestida de sacerdot (en este cas, n’ana-
va disfressada) i esta els va dir que era “el Lute”. Ell i Faustino 
es van esglaiar i no hi van dir res, es van acoquinar i van veure 
com aquella persona pujava en un cotxe i se n’anava. Per te-
mor, no en van dir res a ningú. Davant la meua insistència en la 
veracitat del fet, em diu: sí, sí, Fernando, fou així!... 

Em conta que en aquell temps l’arma de defensa que por-
taven era…un garrot!

    Il·lustració 6.- Carrer de Sant Antoni de Godella, on exercia la funció de sereno Paco Penalba (foto de l’autor).

Hilario Aliaga Carbonell va ser un altre dels sere-
nos, entre els qui hi va haver allà pels anys 60 i 70 
del segle XX (cedida per Hilario Aliaga Valls). 
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Centenari de Rigoberto Cortina
Enguany es compleix el centenari de la mort de Rigoberto 

Cortina, músic i compositor nascut a Godella el 4/01/1843 i que 
va morir en el seu domicili de la ciutat de València el 25 d’Abril 
de 1920. Va ser soterrat al Cementeri General de València.

Rigoberto va ser un personatge polifacètic: music d’esglé-
sia, intèrpret de trompo i de viola, compositor prolífic i director 
musical.

Va nàixer en una família de músics, tant son pare Pascual 
Cortina Cunyat, com el seu germà Pascual i son tio Tomás 
Sancho Marco, formaren part de la banda del Casino Musical 
de Godella. Estigué casat dues voltes i va enviudar totes dues. 
Tingué una filla (Aurèlia), del seu primer matrimoni i un fill del 
segon (German).

De la seua abundant obra cal destacar:
Obres religioses:  El més conegut és el motet  “Gloria a dios 

en las alturas”  popularment conegut com “la Carxofa” i que es 
representa durant les festes d’Agost a la localitat de Silla. Se 
li coneixen no obstant més de 50 obres diverses (Ave María, 
pregaries, càntics, gojos, misteris, misses, etc.). La major part 
de la seua producció religiosa se conserva al Reial Col·legi del 
Corpus Christi de Valencia.

Com a compositor de música de Camara és autor de “La 
suplica” (1868) i dins la música simfònica:  “Simfonia Diana 
cazadora”

En l´últim terç del segle XIX, és notable la dedicació de Ri-
goberto Cortina al Teatre líric. Es autor de nombroses obres del 
“genero chico” de caràcter costumista, tant en castellà, com en 
valencià o amb text bilingüe. Rigoberto és l’autor de la música 
de 26 sarsueles còmiques i de revistes, i els llibrets estan escrits 
per coneguts autors valencians com Eduard Escalante o Cons-
tantí Llombart. Rigoberto va ser el director musical dels teatres 
Russafa i Princesa de València, escenaris on es varen estrenar 
la major part de les seues obres.

Al mateix temps Rigoberto Cortina, no va abandonar la 
seua tasca com a instrumentista de trompo i de viola en diver-
sos concerts, com a director d’orquestra, com a jurat en diver-
ses edicions del Certamen de Bandes de música de la ciutat 
de València, professor del Conservatori Superior de Música de 
València en el curs 1880-1881, Jurat dels Jocs Florals de lo Rat 
Penat, membre de la directiva del “Circulo Musical de Valen-
cia” i de la SGAE (Societat Generals d’Autors).

En l’etapa final de la seua vida, va patir ceguera i va reti-
rar-se de la vida artística i musical.

Servisca esta breu ressenya com a record i memòria, d’un 
gran autor, molt popular en la seua època però pràcticament 
un desconegut per a les generacions presents. Ha estat gràcies 
a la tasca de recerca de l’autor del llibre Robert Ferrer, de la 
Diputació de València a traves del seu servei de publicacions i 
del nostre Taller d’Història local, que des de la segona dècada 
del present segle XXI, s’ha començat donar a conèixer el gran 
llegat musical del nostre paisà Rigoberto Cortina.

La informació d’este article ha estat elaborada per Genís Ruiz, íntegrament extractada del llibre: Rigoberto Cortina 
Gallego (1843-1920) “Vida y obra a la luz de las fuentes documentales”, el seu autor és Robert Ferrer Llueca i va ser 
publicat per la Institució Alfons el Magnànim en 2015, dins la col·lecció “Compendium musicae”.
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Nou disc d’Apa “Cançons a banda”
gravada conjuntament amb la

Banda del Casino Musical
de Godella

Genis Ruz

Este disc és el fruit de dos anys de 
preparació i assaig. Del treball de 
fusió dels poemes i la veu d’Apa, 
magnífic representant de la mú-
sica popular valenciana, amb la 
sonoritat i l’harmonia d’un altre 
representant de la tradició musi-
cal valenciana, la banda del Ca-
sino Musical de Godella.

Un treball d’arranjament dels 
diversos temes, a càrrec del 
catedràtic Jordi Reig i d’altres 
professionals. Amb la partici-
pació de les veus d’Ina Martí, 
Tatiana Prades, Agus Gamino i 
Antoni Guzmán. La producció 
i mescles han estat a càrrec de 
Ricardo Mestre. Amb l’entusias-
ta col·laboració del director de 
la banda Raúl Martin i del pre-
sident del Casino Javier Llorens.

Este treball conjunt va ser pre-
sentat en primícia al teatre Ca-
pitolio de Godella el passat 
9 d’Octubre 2019, amb gran 
assistència de públic i gravat 
posteriorment al mes de Des-
embre, en el mateix escenari.

Cartell del concert.
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/// Dalt: Gravaciò al Teatre Capitolio 

de  Godella. /// A l’esquerra: Josep 

Aparicio “Apa” i Javi Llorens

(President del Casino Musical). /// 

Baix: El disc.
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COMUNICAT DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL THLG

Assemblees ordinària 
i extraordinària i renovació
de la Junta Directiva

Com segurament recordareu, enguany al mes de Juny, teníem que haver renovat la Junta directiva en una 
Assemblea Extraordinària com així ho manen els Estatuts de l’Associació.

La situació creada per la pandèmia de la Covid19 amb la declaració de l’Estat d’Alarma, el confinament, 
les mesures presses per tal de contenir la propagació del virus incloses les diferents fases de la desescalada 
de l’Estat d’Alarma, feren impossible la convocatòria de les Assemblees a celebrar: la Ordinària de cada 
any per rendir comptes als associats i associades, així com l’Extraordinària en que hauríem renovat la Jun-
ta Directiva, prèvia convocatòria d’eleccions feta un mes abans almenys de la celebració de dita Assemblea 
Extraordinària com ve ordenat als Estatuts en la part corresponent a dits processos.

La Junta Directiva, en un correu/carta enviat als associats i associades el dia 18 de Juny del corrent raonava 
i comunicava el que segueix.

1r.-  L’actual manament de la Junta Directiva hauria de finalitzar,   segons el Estatuts vigents, el proper 
17 del mes en curs. El Reial Decret 463/2020 que regulava l’Estat d’Alarma deia: “los plazos de pres-
cripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo 
de vigencia del Estado de Alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”. 
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ASSEMBLEA ORDINARIA

  A la disposició addicional es diu que els terminis hauran d’estendre’s  tants dies com ha estat en 
vigor l’Estat d’Alarma.

  Les diverses pròrrogues han mantingut aquesta disposició fins el RD  537/2020 de 23 de maig,  que 
al seu article 10 diu: “con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos 
de prescripción y caducidad de derechos y acciones”. Han sigut 82 dies. Per tant, la data de finalit-
zació del manament de la Junta Directiva  serà el 7 de setembre de 2020.

  En votació telemàtica, que serà refrendada a la primera reunió presencial que es puga celebrar, 
s’acordà acollir-nos a aquest RD per prorrogar el manament de l’actual Junta Directiva.  

2n.-  Els nostres Estatuts diuen a l’article 57 que la Junta Directiva podrà prorrogar el seu manament 60 
dies, per la qual cosa l’actual Junta Directiva estarà en funcions aquests seixanta dies. 

   Com a conclusió cal dir que la Junta Directiva ha aprovat, en votació telemàtica, que haurà de ser 
referendada, acollir-se a aquesta possibilitat per tal de poder preparar tota la documentació es-
caient de l’Assemblea General Extraordinària de Socis, en la qual es tractarà el punt de les eleccions 
a la Presidència de l’Associació. Alhora la JD espera no esgotar el termini i celebrar l’Assembleaal 
llarg del mes d’octubre de 2020.

Godella, 10 de juny de 2020.

Així doncs, la Junta Directiva reunida en Sessió presencial el dia 1 de Juliol, va referendar tot 
l’anterior que pren força legal a qualsevol efecte.

L’escenari en que estem ara doncs depèn molt de com vaja comportant-se la Covid19 i nosaltres 
en la contenció o propagació de la mateixa.

En principi la nostra intenció és celebrar les Assemblees durant el pròxim mes d’Octubre. Per 
tant i en temps i forma, haurem de convocar les Assemblees i prèviament les eleccions per a Junta 
Directiva. Pot ser, hores d’ara, quan esteu llegint el present Cantals, ja vos hagen arribat convoca-
tòries i documents per les Assemblees així com la convocatòria de les eleccions. 

Vos anime a donar un pas endavant i formar candidatures o almenys candidatura que puga donar 
relleu a la present Junta. Penseu, pensem, que molts dels membres que la integrem portem des de 
2011, tres legislatures, a la mateixa i arriba un moment, que el canvi de les persones és fa necessari 
per l’esgotament tant d’elles com del projecte que representen. Per això considere que ara és molt 
important que entre saba nova a esta casa de tots.

Si les circumstàncies impediren la celebració de les Assemblees i per tant  l’elecció de la nova 
Junta Directiva, -desitgem que no ocorra- , la Junta Directiva actual romandria en funcions fins 
que puges acomplir-se tot el protocol previst per les seues celebracions fins a la proclamació de 
nova Junta.

Moltíssimes gràcies per la vostra confiança.
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Ismael Llorens
Santamaría

O
b
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El passat 27 de Febrer del corrent, perdíem a Ismael, Ismael Llorens 
Santamaría, quasi d’una manera sobtada perquè tot i què portava 
uns dies ingressat a l’hospital, ningú pensàvem que la cosa anava a 
complicar-se fins aqueix punt i tenir tan trist desenllaç.

Ismael era un exemple del què tothom devia ser en la vida. Aquesta no 
l’havia distingit  per fer-li-la fàcil, però ell home agosarat, intel·ligent i 
lluitador com pocs he conegut, va decidir plantar-li cara i no sols per ell, 
si més no per tots aquells i aquelles que com ell, es veien en situacions 
que no sempre la societat comprenia i acompanyava i atenia com calia.

Al sí de casa nostra, del Taller d’Història, Ismael va suposar un salt importantíssim de 
qualitat en tot l’àmbit relacionat a les publicacions pròpies doncs des de pràcticament la 
seua entrada com a soci, es va oferir a col·laborar en aquelles coses que li encomanarem i 
coneixent la seua habilitat i coneixements en les qüestions de programes de maquetació 
informàtica i la seua facilitat també per poder elaborar un text quan calia, es va ocupar 
molt prompte d’aqueixos treballs i formà amb Julio Montagut, un tàndem que restarà a 
la nostra història, però també amb el pas dels anys, a la del nostre poble doncs mai s’ha 
editat tant sobre Godella com en els anys passats i a les calderes de tot aqueix moviment 
estaven els dos. I la vida, o la mort, en 18 mesos ens ha deixat sense ells.

Crec que en aquest Cantals, algunes persones més escriuran sobre ell i el seu 
compromís en altres vessants del seu dia a dia, perquè ell era molt gran, tant com bo 
i amb un cor on tots cabíem.

Et tirem molt en falta Ismael. Tant de bo l’abraçada que et fem, puges sentir-la tan 
plena d’afecte com va.
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Rafael Falomir
Sancho

El passat 15 de Març marxava Rafa. Portava ja un temps malalt, d’eixa malaltia que a tots 
ens continua furtat gent estimada. 

La meua admiració cap a d’ell, que no era nova, era com ho portava amb tan immensa 
gallardia, ple d’optimisme sempre. Segurament el seu tarannà ajudava molt a la seua 
manera d’encarar la vida i desfruitar-la.

No sóc objectiu a l’hora d’escriure d’ell. Rafa era una de les persones en la meua vida molt 
important. Podíem passar mesos i mesos sense veure’ns, sense parlar, però ens sabíem 
ací. Ens teníem i ben poc necessitàvem per ser conscients d’això.

El compromís social de Rafa era d’antic, segurament de “sempre” i enlloc ens coneguem 
ell i Maite, la seua dona, i un servidor; com tantes altres persones que amb d’ells vàrem 
compartir esforços, il·lusions, sentiments, frustracions, dolors i alegries: vida !!!

Al poc de constituir-se el Taller com entitat, Rafa i Maite, -sí ja sé que es un racó per 
Rafa, però és què ells eren un tàndem en moltíssimes coses i es difícil dissociar-los, a més, 
estic segur que a d’ell no l’importaria, ben al contrari-, deia que a Rafa i Maite els vàrem 
explicar el projecte i de seguida varen associar-se. Estem parlant de 1995. 

En constituir-se la primera Junta Directiva ja amb l’Associació legal de ple dret, en 
Octubre de 1996, Rafa va formar part d’ella amb el càrrec de Vicesecretari fins l’any 1999. 
Tornà a la tercera legislatura a la Junta Directiva, en 2002 i fins 2005 com a Vocal. 

En Juny de l’any 2017, Rafa hauria d’haver pres possessió de la presidència de la Junta 
de Resolució de Conflictes, però les diverses circumstàncies per les que travessa l’entitat 
aleshores, -amb una Junta en funcions fins Desembre de dit any- , i després la malaltia de 
Rafa que desaconsellava qualsevol carrega addicional que no fora que estigues centrat en 
el dia a dia front a d’ella, va fer que mai arribes a constituir-se dita Junta tal i com consta 
a les actes de cada Sessió de la Junta Directiva on queda reflectida aquesta anomalia. 
Podríem dir que Rafa, va ser president in pectore de dita Junta de Resolució de Conflictes 
que l’esperava per constituir-se i que ho fora de facto.

La importància que ell i Maite li varen donar al Taller, no està sols en la seua presència al 
sí de la Societat des de els seus inicis pràcticament i la seua participació als Òrgans d’ella 
i als Grups de Treball, si més no en els legats d’arxius gràfics personals que varen donar 
a l’Associació tot i quan encara la salut els acompanyava i el futur estava entre nosaltres.
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El Taller d’Història Local de Godella posa al teu abast tota la història 
del nostre poble, publicada des de la seua fundació fins avui.
Consta de set llibres denominats Querns. És una ocasió única per a 
tenir tota la història de Godella publicada, al moment i a un bon preu.

2 - 3 - 4 - 5 - 6

i llibre de Corell

8 € 10 € 10 €

7

Pregunta en la teua
llibreria o quiosc
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ADMISSIÓ



 “GODELLA PASO A PASO” 

PRÒXIMA EDICIÓ
DEL QÜERNS MONOGRÀFIC-2 

 de PEDRO FERNANDO GÁLVEZ GONZALO


