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A

mb l'arribada de l'estiu, vivim temps
d'alegria i de major parsimònia i,
després de tot, aparent normalitat.
Ens ve bé a tots i totes després de
mesos molts durs. Però no ens enganyem, la
batalla contra el virus encara no ha acabat. Al
contrari, és ara, amb la campanya de vacunació treballant a ple rendiment, més important que mai respectar les mesures de
seguretat que ens traslladen des de les administracions per a eixir d'estes circumstàncies
de manera adequada. Tots som conscients
que venim de viure temps complicats en el
pla social, econòmic, laboral i, fins i tot, anímic, però això no ens pot llevar la il·lusió
d'afrontar un futur junts, sostenible i completament brillant per
al nostre

municipi. Amb eixe fi hem treballat sense descans durant els últims mesos i per a això continuarem treballant tot el que siga necessari.
Tot això no ho podríem materialitzar sense la
ciència, l'únic camí per a cuidar la nostra salut
davant esta pandèmia. És vital seguir ordenadament la campanya d'immunització i acceptar la vacuna per a construir una societat
conscienciada dels grans reptes que se'ns
han plantejat. Hem de continuar avançant per
a poder dir ben alt que la Covid-19 ja és passat. Un passat que, lamentablement, s'ha emportat massa vides per davant i que, només
pel record dels quals ja no estan, ens obliga
a mantindre els nostres nivells d'alerta al
màxim fins al final.
Com ja vam anunciar, degut a la Covid-19 enguany no celebrarem les nostres Festes tal
com tenim per costum fer, esta situació ens
obliga, per prudència i responsabilitat, a extremar les precaucions i per tant, hem decidit
conjuntament en les Festeres i Festers
ajornar la festa a l’any que ve.
No obstant això, enguany hem programat alguns actes culturals
com ara les Jornades de Musica als Claustres Rafael Sanz
Espert, o el concert d’estiu de
la Nostra Banda, així com
una sarsuela i altres esdeveniments culturals.
Benestar, ambició i prosperitat són els conceptes que
mouen este Equip de Govern per a portar el nostre
municipi a la completa recuperació i, segur, que amb
l'ajuda de tots els veïns i veïnes de Llombai ho aconseguirem molt prompte. Disfrutem
ara de l’estiu però pensem que
la responsabilitat és necessària.
Un abraç molt fort a totes i tots.

salutació

alcalde de Llombai
José Forés

C

on la llegada del verano, vivimos
tiempo de alegría y de mayor parsimonia y, después de todo, aparente
normalidad. Nos viene bien a todos
y todas después de meses muy duros. Pero
no nos engañemos, la batalla contra el virus
aún no ha acabado. Al contrario, es ahora,
con la campaña de vacunación trabajando a
pleno rendimiento, más importante que nunca
respetar las medidas de seguridad que nos
trasladan desde las administraciones para
salir de estas circunstancias de manera adecuada. Todos somos conscientes de que venimos de vivir tiempos complicados en el plan
social, económico, laboral e incluso anímico,
pero eso no nos puede quitar la ilusión de
afrontar un futuro juntos, sostenible y completamente brillante para nuestro municipio. Con
ese fin hemos trabajado sin descanso durante
los últimos meses y para ello continuaremos
trabajando todo lo que sea necesario.
Todo eso no lo podríamos materializar sin la
ciencia, el único camino para cuidar nuestra
salud delante de esta pandemia. Es vital seguir ordenadamente la campaña de inmunización y aceptar la vacuna para construir una
sociedad concienciada de los grandes retos
que se han planteado. Debemos continuar
avanzando para poder decir muy alto que la
Covid-19 ya es pasado. Un pasado que, la-

mentablemente, se ha llevado demasiadas
vidas por delante y que, solo por el recuerdo
de los que ya no están, nos obliga a mantener
nuestros niveles de alerta al máximo hasta el
final.
Como ya anunciáramos, debido a la Covid-19
este año no celebraremos nuestras Fiestas tal
como tenemos por costumbre hacer, esta situación nos obliga, por prudencia y responsabilidad, a extremar las precauciones y por
tanto, hemos decidido conjuntamente con las
Festeras y Festeros aplazar la fiesta al año que
viene.
No obstante, este año hemos programado algunos actos culturales como las Jornadas de
Música en los Claustros Rafael Sanz Espert, o
el concierto de verano de Nuestra Banda, así
como una zarzuela y otros acontecimientos
culturales.
Bienestar, ambición y prosperidad son los
conceptos que mueven este Equipo de Gobierno para llevar nuestro municipio a la completa recuperación y, seguro, que con la
ayuda de todos los vecinos y vecinas de
Llombai lo conseguiremos muy pronto. Disfrutemos ahora del verano pero pensemos
que la responsabilidad es necesaria.
Un abrazo muy fuerte a todas y todos.
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salutació

regidor de festes
Javier Bisbal

Benvingut poble de Llombai,
Com a regidor de festes i joventut em dirigisc a tots vosaltres per a agraïr el recolzament rebut en la millora del
nostre poble en aquests temps tan complicats.
Un any més, la situació en la que vivim no nos permet
celebrar la setmana de festes en honor a Sant Francesc
de Borja com sempre hem fet, tot i això, i si la situació
ho permet realitzarem una serie d'actes culturals en les
mesures de seguretat pertinents, per a fer honor a les
festes majors del nostre poble. Agrair d’antemà l'incondicional treball i la col·laboració de totes les associacions
del poble i especialment, m'agradaria fer especial menció als festers i festeres que per segon any consecutiu
no podran gaudir d'aquest càrrec.
Finalment, solament em queda desijar-vos un bon estiu
i que gaudiu, en la mesura de lo possible, dels actes que
hem preparat.
VISCA LLOMBAI!
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L

a Esperanza es el gozo y la verdadera fiesta. Marcados por la
certeza de la fe nos encontramos en tiempos donde ver el rostro de los que están en pie aún con vida es motivo de acción
de gracias. Llombai es un pueblo que sabe dar gracias a Dios
reconociendo su historia y viendo siempre mas allá de las noches oscuras el gran amanecer esperanzador. Este es un año de nuevas luces,
de vidas que aprenden a mirar de manera diferente y que aprenden a
valorar como nunca antes. Es cierto que nos inunda muchas veces las
preguntas acerca del por que algo no es como antes, sin embargo seguimos caminando dejándonos sorprender y es el la oración del Padre
Nuestro la que nos hace comprender eso "Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo" por eso más allá de un anhelo de fiestas como
años anteriores, lo que nos sigue uniendo es la alegría de una voluntad
firme que Dios tiene de hacernos felices y de permitirnos disfrutar con
lo poco pero llenos de sentido y verdadera alegría. Este es un año en el
que muchos niños han recibido a Jesús por primera vez en su comunión, un año donde algunos jóvenes han reafirmado su fe en la confirmación, es un año donde en los próximos días habrá un sí verdadero
de amor conyugal en medio de algunas relaciones que recibirán el sacramento del matrimonio, pero también es un año donde muchos se
han atrevido a reír después de tanta desesperanza y donde muchos han
recuperado la salud después de sus dolencias, es un año donde la fe
debe aumentar sostenidos en un gran santo que ha pisado nuestras
tierras llombainas, San Francisco de Borja cuyo Año Jubilar comenzará
en el mes de octubre.
Es un año de gozo espiritual entre la apertura de la Puerta Santa, peregrinaciones a diversos pueblos valencianos, conferencias espirituales,
exposiciónes de trascendencia histórica y por supuesto indulgencia reconciliación y gracia porque un pueblo no puede ser más bendecido y
edificado que reconociendo que el paso de los Santos es la búsqueda
de nuestra propia Santidad. Demos gracias por este 2021 y de todo corazón reciban mi bendición sacerdotal como sacerdote de esta familia
llamada Llombai cuyos corazones cada día cautivan mi vida con su compañía y cercanía. Dios cuide siempre tus generaciones querido pueblo
del Marquesat.
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salutació

párroco de Llombai
Padre Jhon Emir Duarte
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jutge
de pau
Juanma Lahoz Bono

D

es de l'Ajuntament de Llombai, com a Jutge de Pau, em
dirigisc a tots vosaltres adoptant el major compromís de treballar
desinteressadament pel benestar i la
bona convivència de tots els veïns de
la localitat. Vull comunicar-vos que he
sigut recentment nomenat per a
aquest càrrec durant quatre anys
més. També vull manifestar la confiança i l'agraïment que han depositat
en mi amb el seu recolzament l'Alcalde i tots els membres de la corporació municipal. La missió d'un Jutge
de pau està a ajudar, orientar i tractar
d'instruir un comportament recte,
ferm i imparcial. Molts de vosaltres ja
em coneixeu i segur estic que no us
defraudaré.
Enguany vull recordar més que mai a
totes aquelles persones que, víctimes
del ‘’coronavirus’’ no poden acompanyar-nos en aquests dies i també
a totes aquelles que han significat
molt en les nostres vides i ja no

estan. Les tindrem sempre presents.
Fa ja quasi un any i mig que començàrem aquest mal somni que ens ha
privat quasi de tot. Hem aprés a voler
més a les persones i sobretot hem
aprés, si cap, a viure més intensament el dia a dia. També a canviar els
nostres hàbits i a corregir tot allò que
ens afavoreix. Amb el nostre esforç i
el de totes aquelles persones que
componen la màquina sanitària, hem
aconseguit una taxa de vacunació
excepcional. Ara sí que puc dir que
aquesta guerra que va començar
contra nosaltres la tenim quasi vençuda.
M'agradaria des d'ací enviar-vos la
meua salutació més cordial i, sobretot, recordar a totes les persones que
necessiten la meua ajuda, que estic
a la vostra disposició.
Us acompanye amb els meus millors
desitjos per al futur i d'una forta abraçada o, millor dit, d'un xoc de colzes.
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Vislumbrem una
esperança propera
Emilia Guirado (Metgessa)

Quan me digueren que plasmara en unes línies el que està supossant
per a mi la pandèmia que estem vivint , me vingueren al cap noms de
persones. Persones que ja no estan, o que actualmente estan patint les conseqüències econòmiques d una situaciò sanitària difícil, i altres la patologia
de les quals ha mermat a causa de molts factors. També, com no, d aquells
que han superat una hospitalitzaciò per covid 19 i venen a la consulta amb
un somriure que me il.lumina el dia.
Volia donar desde ací tot el meu suport a tots aquells que han perdut
un ésser estimat a les seues famílies i molt de ánim als que encara estan recuperant-se de la infecciò.
Heu de saber que dia a dia estic trevallant de valent per a donar-vos la
millor asistència posible.
Si faig introspecciò i me pare a pensar, jo ja no soc la mateixa persona
que abans de declararse el estat de alarma. Dins de mi han canviat moltes
coses. Les prioritats ja no son les mateixes.
Valore cada moment amb la meua familia, els amics i com no, els
pacients.
No vaig a dir que no a sigut dur, física i psicològicament. Però ja vislumbrem una esperança propera , amb la vacunaciò i la concienciaciò de la
gent i això me impulsa cap avant amb força.
El 2020 i principi del 2021 han sigut sense dubte un dels temps mes
difícils i estranys , però també he aprés molt respecte a la vida, el
comportament humà i les nostres prioritats.
Un dels valors, que ens han de quedar com a ensenyança principal es
que el benefici del grup front al individual prima en aquestes circumstàncies.
Es moment de donar a l altre. Eixa generositat ens salvarà a tots d aquesta
pandemia que anem a superar amb responsabilitat i civisme.
Gràcies, molt de ànim i cuideu-vos LLombains meus.
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Voluntariat
ambiental Llombai
Un any més tenim el plaer de poder comunicar-nos amb tot el veïnat de Llombai
a traves d’aquest “llibre de festes” que
tot i que, com bé diu el nom, te com a
objectiu principal informar de les activitats programades per a celebrar les tradicionals festes d’estiu, es també un
finestra oberta a les associacions.
Malauradament, per segon any consecutiu, degut a les restriccions per la pandèmia del COVIT-19, van a ser més bé unes
“no festes”.
Com no, aquestes restriccions també
ens han afectat com a Grup Local de Voluntariat Ambiental de l’ajuntament de
Llombai, si més no respecte a les activitats de cara al públic.
Tot i això, no hem estat de braços plegats. A més de realitzar la nostra tasca

principal de vigilància i prevenció d’incendis forestals, hem aprofitat per progressar en la consolidació d’aquest grup
de voluntariat.
Gràcies a la bona predisposició de l’actual equip de govern de l’Ajuntament,
l’any passat vam aconseguir millorar
considerablement la nostra infraestructura tant física com organitzativa.
Pel que fa a infraestructures, ja comptem
amb una oficina equipada amb internet,
un ordinador i un telèfon mòbil, que se
sumen a la emissora i el walkis que ja disposàvem, lo que suposa una considerable millora en el servei que podem oferir
al poble.
Ens vam dotar també d’un nou uniforme,
que ofereix una fàcil localització dels voluntaris en la muntanya per a tot aquell
que necessite dels nostres serveis.
En l’apartat organitzatiu, se va crear la figura del Cap del Voluntariat, que s’ocupa
de coordinar les tasques dels voluntaris.
Enguany, apel·lant també a la bona voluntat de l’equip de govern, a més de
dotar a l’oficina del mobiliari necessari,
ens hem marcat com a un objectiu rellevant, pegar un nou i definitiu pas en la
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consolidació del Voluntariat Ambiental a
Llombai, alhora que tirem endavant amb
les diverses tasques que tenim encomandes.
Aquest any, com a novetat, hem ampliat
el Projecte Emys d’Acció EcologistaAgró també al terme de Llombai. Es
tracta d’una iniciativa de ciència ciutadana per a conservar i recuperar poblacions de tortuga de riu autòctona,
Mauremys Leprosa que encara queden al
nostre riu.
Aprofitem per a recordar-vos que no
deveu alliberar al medi natural ninguna de
les vostres mascotes, especialment, les
tortugues. Generen un desequilibri als
ecosistemes que, generalment, acaba
perjudicant a les espècies autòctones.
En l’aspecte organitzatiu, es tracta
d’aconseguir crear un marc normatiu que
done forma jurídica a aquest grup en la
seua vinculació amb l’ajuntament, prenent com a referència el compromís del
Consell de la Generalitat Valenciana expressat al seu DECRET 40/2009, de 13
de març del Voluntariat:
Vista la bona voluntat del equip de govern actual, estem convençuts que finalment l’ajuntament en ple, govern i
oposició, faran seu el compromís que en

2009, sota la presidència FRANCISCO
CAMPS va assumir el Consell i finalment,
Llombai podrà comptar amb un Grup
Permanent de Voluntariat Ambiental amb
una normativa municipal que regule les
seues funcions i atribucions.
Volem felicitar doncs a l’equip de govern
per la seua ferma voluntat de potenciar
el voluntariat ambiental, i especialment a
totes les persones que visiteu els nostres
paratges naturals.
En les nostres rondes de vigilància en
prevenció d’incendis forestals, hem detectat una considerable millora en l’actitud tant dels visitants com dels usuaris.
Tot i haver augmentat exponencialment
la presència de visitants, hem detectat
menys actes vandàlics i a l’hora d’escriure aquestes línies, no hem tingut que
lamentar cap conat d’incendi.
Tot i això, encara queda molt per fer i fan
falta mans per a fer-ho. Vos animem a
participar en el voluntariat ambiental de
Llombai. Podreu gaudir de la natura, alhora que presteu un servei social per al
vostre poble, protegint aquests Paratges
Naturals Municipals que tant estimem.
Que passeu bones festes i esperem
que al 2022, superada ja la pandèmia,
puguem celebrar unes festes com cal.
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Protecció civil

Llombai

Desde la Agrupacion de Voluntarios de
Proteccion Civil de Llombai , en primer
lugar damos lasgracias al Ayuntamiento
de LLombai por las lineas de este libro de
fiestas. La agrupación de Protección civil,
colabora con cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos y otros estamentos en
favor de la convivencia de los ciudadanos, en este año de pandemia en el reparto de mascarillas etc, así como
tambien en la vacunación, ya que como
se dice el ayudar a los demás en ayudarte a ti mismo, son un grupo de perso-

nas que lo dejan todo por ayudar a los
demás altruistamente y las gracias que
reciben por parte de vecinos y autoridades es el premio más importante de
nuestra labor, la sonrisa de los demás.
También aprovechamos estas líneas para
pedir la colaboración de los vecinos que
estén dispuestos a formar parte de nuestra famila de voluntarios, así como también que disfruten del verano y
vacaciones con salud.
Buenas fiestas y mejor verano

protecciocivil@llombai.es

14

Don Vicente Bisbal
Del Valle
llombaíno de pura cepa

Arturo Climent Bonafé
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Valencia

Me han pedido que escriba sobre D.
Vicente Bisbal y lo hago con mucho gusto,
desde pequeño éramos amigos, yo era monaguillo junto a su hermano
Eugenio. En el seminario lo tuve
como profesor de matemáticas
y luego ya nunca hemos perdido el contacto. Hablar con D.
Vicente siempre llenaba de entusiasmo pues era un poso de
sabiduría a todos los niveles.
Si el tema era Llombai, ahí
están sus libros cargados de
historia y amor hacia su pueblo.
Nunca dejó de ser llombaino
por los cuatro costados. Y eso
nos unía fuertemente. Los dos éramos de
Llombai.
D. Vicente nació en Llombai el 14 de
febrero de 1934. En el seno de una familia
eminentemente religiosa, sus padres fueron
Vicent y Fidela. ¡Qué matrimonio más ejemplar! La entrega laboriosa que D. Vicente
Bisbal Sanz que realizó en Llombai a través

de su larga vida y en los compromisos que
adquirió junto con su esposa Fidela, mujer
silenciosa, sencilla y humilde, siempre han
quedado en los anales históricos
del pueblo y de la parroquia.
Para mí, la tía Fidela, que la recuerdo muy bien, fue una verdadera santa; discreta, amable,
callada, eficaz, muy religiosa,
nunca habló mal de nadie, sin
criticar, siempre positiva, siembre buena: ¡gran mujer!
El tío Vicent fue un hombre
macizo, recto, justo, honrado,
también muy religioso; amigo
de los párrocos de Llombai, se
llamasen como se llamasen, eso no era
problema, de D. Ramón Martínez, D. Antonio
Calabuig, D. José Granero, D. Salvador Colomar, D. Enrique Arce. Para él eran el
senyor Retor, el hombre de Dios al frente
de la parroquia.
Vicente fue siempre católico ferviente,
de cuerpo entero, comprometido con la
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parroquia; participaba en los actos, rezaba,
su apodo cariñoso era el resaor. Esto se
debe a que en la República, un domingo
nadie quería rezar el rosario de la Aurora y
el abuelo Miquel, muy coherente con su fe,
dijo: «—Jo resaré el rosari». Y a partir de
entonces, sus hijos heredaron este título
que para él fue un orgullo. Los hermanos
Miquel y Vicent rezaban el Rosario de la
Aurora y cantaban en varios actos religiosos.
Les recuerdo en el Rosario de Difuntos en
la noche de Tots Sants.
Me contó su hijo Vicente que le llegó
el turno de riego en su campo del Algàmer
en domingo y dejó perder la cosecha antes
de regar el campo en el día del Señor. Además, tenía claro la entrega de los diezmos
a la Iglesia. Por eso, al terminar la cosecha
de la uva, riqueza de Llombai, entregaba al
señor cura el diezmo de la cosecha. De ahí
que se pueda muy bien afirmar que el tío
Vicent fuera un cristiano de cuerpo entero.
Y además Vicent fue alcalde en años
complicados de la postguerra donde todo
era difícil por el ambiente reinante. Lo fue
entre el 18 de abril de 1939 y el 5 de mayo
de 1942. Supo estar en su sitio, ejerció la
justicia, fue hombre de paz, curó heridas y
nunca manifestó represalias contra nadie,
aunque durante la guerra no lo pasó nada
bien por ser católico. El tío Vicent fue un
hombre maduro, justo y bueno. Su palabra
siempre clara, perfecta, atinada. Varios párrocos le consultaban muchos asuntos,
pues su consejo era muy valioso y arrojaba
luz, serenidad y paz. D. Antonio Calabuig,
cuando se marchó de la parroquia le escribió
una carta de gratitud que su hijo Vicente
guardaba como oro en paño; en ese escrito
flota la enorme personalidad del tío Vicent
y su valía. D. Antonio sabía de verdad que

podía contar con Vicente.
Vicente y Fidela tuvieron dos hijos:
Vicente y Eugenio. Dos grandes hombres.
Ahora ya no vive ninguno de los dos.
Pues bien, necesariamente debían
salir los dos hijos de mucho calado, con
esos grandes padres. D. Vicente ingresó
en el seminario en 1946 y diez años después
pasó a ser becario del real Colegio de
Corpus Christi. Fue ordenado sacerdote en
1958 y al año siguiente nombrado párroco
de san Isidro de Benageber y profesor del
seminario, donde explicó Ciencias Naturales,
Matemáticas, Física y Química hasta 1965.
En ese intervalo de tiempo fue becario en
Madrid a un curso de Didáctica de las Ciencias y designado profesor del Colegio
Alemán de Valencia.
El 31 de agosto de 1965 el Arzobispado
le concedió una beca para la ampliación de
estudios en Madrid donde hizo unos cursos
de Matemáticas y se graduó en Sicología
al tiempo que fue rector durante un año del
centro “San Francisco de Borja”. Antes de
retornar a Valencia dejó libremente el
ejercicio de sus funciones sacerdotales –
nunca se secularizó - .
Aquí en Valencia estudió en la Escuela
del Profesorado de E.G.B. Por sus buenas
calificaciones ingresó por acceso directo
en el cuerpo de funcionarios de su categoría.
En 1989 fue elegido Director del Colegio
“Antonio Machado” de Torrent.
Por otro lado, en 1982 había ingresado en la “International Sociological
Association” (ISA), y se adscribió a los
“Research Committees RCO4, Socialogy of
Education, y RC16, Socilological Theory”,
a los que pertenece.
En 1983 fue nombrado miembro colaborador del “Institut Valenciá d Investigació
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Social” y participó en el estudio titulado
“Efectos sociales de las inundaciones en la
Ribera del Júcar, octubre 1982”, patrocinado
por Cáritas Diocesana. En marzo de 1987
fue elegido Presidente de la “Asociación
Valenciana de Sociología”
miembro del Consejo Federal
de la “Federación Española
de Sociología. En 1990 pasó
a ocupar, por decisión unánime de los electores, una de
las seis plazas del Comité
Ejecutivo de la citada federación, cargo que ostentó durante varios años.
En 1988 representó a la
Asociación Valenciana en la
organización del II Congreso
Nacional de Sicología Social.
En 1989 convocó, junto con
la ejecutiva citada, el III Congreso Español de Sociología
que se celebró en San Sebastián. En 1990
tomó parte en el Congreso de la Asociación
Asturiana de Sociolgía, que tuvo lugar en
Perlora. Ese mismo año participó en las
actividades y preparativos y en nombre del
Comité Organizador del XII Congreso Mundial de Sociología., presidido por SS. MM.
los Reyes, en el que se inscribieron más
de cinco mil sociólogos del mundo. En
1992 organizó y supervisó el IV Congreso
Español de Sociología; con ocasión del
mismo recibieron distintos homenajes S.A.R.
la Infanta Cristiana, socióloga, y los profesores J.L. López y Salvador Giner Ayala,
premio Cervantes.
Como historiador, D. Vicente Bisbal
fue autor de los trabajos “Juan Luís Vives
y su tiempo” (1992) y de tres estudios vinculados a Llombai: “Un estado de los Borja:

el Marquesado de Llombai”. “Documentos
sobre Aledua, Alfarp, Catadau y Llombai”
(2001) La Baronía i el Marquesat de Llombai”
(2012). Además colaboró en la revista “Madrid”, heredera del diario homónimo.
Bien. He querido relatar
la enorme actividad que D.
Vicente Bisbal llevó a cabo
durante su vida. Creo que es
conveniente que sus paisanos
de Llombai lo conozcan, por
eso no he escatimado fechas
y actos, así como estudios y
trabajos que llevó a cabo con
brillantez.
D. Vicente era un hombre inteligente y bueno. Amante de su familia, de su hermano Eugenio y de sus sobrinos Fidel, Ángel e Isabel.
Para ellos fue siempre como
un segundo padre.
Como vemos llevó una vida entregada
a su trabajo intelectual, sin dejar de ser un
hombre sencillo, educado, amable, respetuoso con todos aunque no pensaran como
él. De verdad que fue siempre una persona
amable, ejemplar, encantadora.
Personalmente siempre he admirado
a D. Vicente por su personalidad tan recia,
por su honradez y temple. Tratar con él
siempre me ha hecho un gran bien.
En la fiesta de la Sagrada Familia de
2020 tuve la gracia de celebrar su entierro y
misa funeral en sufragio de su alma. Fue
para mí un honor. Ni D. Vicente ni yo
habíamos pensado nunca que yo presidiría
su entierro, ni que dedicara este escrito en
su memoria. Pero así son las sorpresas de
Dios.
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Aula de
Naturaleza
La Biodiversidad del “Marquesat”
Francisco Medina Lloret

Abrimos la ventana del Aula de Naturaleza para dar a conocer ciertas aves que
se ven y se oyen por nuestro termino a la
caída del sol y que habitualmente todos denominamos “Mussols” Los vigilantes de la
noche. En realidad, son
diferentes clases de Rapaces Nocturnas, pertenecen al orden de las
Estrigiformes. Como su
nombre indica realiza la
máxima actividad por la
noche (con algunas excepciones).
En nuestro termino, están en lo alto
de la pirámide alimenticia (ya que no hay
grandes depredadores), por encima de las
que se alimentan de vegetales y de insectos.
Su alimentación: Como en las Rapaces Diurnas, se basa en las presas a las que
dan caza, principalmente roedores, también:
pequeñas aves, anfibios e insectos, en función de la especie. Por ejemplo, el Autillo
prácticamente se alimenta de insectos. Se
tragan sus presas enteras. Después del proceso de digestión, al cabo de unas horas
regurgitan, por la boca, lo que no pueden
digerir en forma de bola alargada, que se

denominan Egagrópilas, es una masa donde
están los huesos, pelos, pluma y partes duras que no pueden digerir. Todo esto es debido a una característica especial en su aparato digestivo. Suena algo repulsivo, pero
es parte de la Naturaleza. De la observación
de estos restos se puede saber de su presencia en determinado territorio, ya que son
fieles a sus posaderos de caza, donde a su
vez regurgitan y se acumulan estas bolas,
ya más científicamente con el análisis de los
restos se puede averiguar la alimentación

de cada ejemplar. Como curiosidad el antiguo encargado del cementerio “Pepe la
Gata” las veía y las retiraba, creyendo que
eran cagarrutas de gato. Le dije lo que eran
y le expliqué todo este proceso, así como la
morfología de estos curiosos animales,
esas en concreto eran de Lechuza Común.
Desde entonces y hasta que nos dejó, estuvo
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proporcionándome datos de avistamientos,
qué reportaba al “Programa Mussols”, (una
delegación de la Sociedad Valenciana de Ornitología, a la que pertenezco, que hace seguimiento de Rapaces Nocturnas).
Morfología general de las Rapaces Nocturnas: En general aspecto redondeado y
rechoncho. De plumajes muy miméticos.
Pueden compartir el mismo territorio de caza
y anidamiento, solo ejemplares de distintas
especies. Algunas especies tiene unos penachos en la cabeza. Que, por cierto, aunque
lo parezca no son orejas, sirven para comunicarse visualmente con otros congéneres.
Tienen muy desarrollado el sentido de
la vista (mucho más que el ser humano y
otras rapaces).
Gracias a sus grandes ojos situados
de frente y no en los lados de la cara como
en otras aves, lo que les permite tener una
visión 160º. Con la cualidad de dilatar las
pupilas regulando la entrada de luz, pueden
acoplarla visión de la noche, pero no a la
oscuridad total como se da a entender en
algunas leyendas de ficción, durante el día
tienen los párpados medio cerrados, para
dosificar la entrada de luz, lo que les da la
sensación de que están medio dormidas.
Esto cumple la función de un tercer parpado
vertical.
Ven mejor de lejos que de cerca. Para
eso utilizan su mejor aliado que es el oído,
tienen los pabellones auditivos asimétricos,
un agujero más alto que el otro, lo que les
proporciona una información milimétrica del
sonido que perciben en cada instante de la
noche. Son como mini radares. Pueden de-

tectar una presa bajo la hojarasca de los árboles sin llegar a verla solo por el ruido que
emiten al moverse.
Para maximizar estos dos sentidos
tiene la capacidad de girar al cabeza, tanto
hacia los lados (mirar casi totalmente a sus
espaldas), así como arriba y abajo, como
una antena parabólica (para esta doble función tienen varias vertebras más que cualquier otro vertebrado).
Las alas son largas y redondeadas, las
plumas están desflecadas en los bordes, dejando pasar el aire, para no hacer ruido al
desplazarse por la noche y así sorprender
mejor a sus presas. Los tarsos y los dedos
desde donde acaba el muslo hasta las garras

los tienen emplumados para amortiguar más
el ruido al caer sobre sus capturas.
Los picos tienen forma de gancho, lo
emplean para desgarra, para capturar las
presas utilizan las garras que se cierran sobre sus presas con precisión milimétrica.
No pueden permitirse fallar en las capturas,
ya que el tiempo de alimentarse durante la
noche es más limitado que durante el día.
Una característica peculiar y casi única, es
que uno de los dedos puede ser reversible,
o sea que pueden enganchar con la uña hacia delante como hacia atrás para poder capturar mejor a sus presas. Otra de las pocas
aves que tienen esta peculiaridad es el Águila
Pescadora.
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Reproducción: Las parejas son bastante estables de un año para otro. El macho solo
compite por delimitar y defender su territorio. Tienen paradas nupciales complejas.
No construyen nidos, como los que
estamos acostumbrados a ver en otras aves,
aprovechan huecos de árboles, depresiones
del terreno, agujeros naturales y artificiales.
(como curiosidad en Suecia un naturalista
construyó un pequeño cobertizo, en los meses de verano con el fin de no causar molestias, para camuflarse y filmar Urogallos
(Gallos salvajes) aprovechando la p0ca actividad de las aves en ese periodo, y cuando
en invierno fue a montar el equipo de filmación, se encontró que lo había aprovechado
para anidar una pareja de Búho real. (por
supuesto busco otro emplazamiento).
Los pollos salen del cascaron en intervalos dilatados de tiempo, para aprovechar mejor las posibilidades de presas, que
les aportan los padres, puede haber pollos
con plumón blanco y otros ya con sus colores miméticos. Son de desarrollo bastante
rápido, ya que corren riesgo de ser depredados por otras Rapaces.
Técnicas de Camuflaje: Suelen mimetizarse
con lo que les rodea.
El pequeño
Autillo se posa cerca
del tronco de los árboles para parecer
otra rama más
donde esperar sus
presas.
La lechuza,
que suele estar en
construcciones humanas, pone su
parte delantera contra las paredes para
no delatar el blanco

de su pecho, y gira totalmente la cabeza
para observar.
El Búho real, las crías, cuando se sienten amenazadas hinchas su plumaje para
dar la impresión de ser más grande.
Atreves de los tiempos no han tenido
buena reputación. Una de sus causas puede
ser el poderse desenvolverse perfectamente
por noche y el ser humano no, quitándole
su poder de ser superior a los demás animales. Rara es la película de terror con secuencias nocturnas en la oscuridad de bosque que no se oiga en alguna escena el canto
de del Cárabo o el siseo de una Lechuza.
Utilizados en la brujería, como aves de
mal presagio, etc. Su pose es de estar erguidos (incluso cuando duermen)
dando la apariencia humana
y sus costumbres nocturnas. todo esto ha llevado a
esta mala fama,
Habiendo sus excepciones. En tiempos de la
Grecia Clásica y en el Antiguo
Egipto tuviera un papel importante en la Mitológica. Existen leyendas sobre las Rapaces Nocturnas por todo el
mundo,
En nuestro país, en la antigüedad, se
les atribuía que se bebían el aceite de los
candiles de las Iglesias donde habitaban (en
los techos). Tiene su origen en tiempos de
necesidad, en que los sacristanes y monaguillos se llevaban ese aceite y culpaban a
las Lechuzas.
Incluso, hasta mediados del siglo pasada se llegó a pagar para eliminarlas. También es odiada por pájaros pequeños cuando
atraviesan sus territorios. Desde la década
de los 80 todas las Aves Rapaces están protegidas por Leyes Estatales y Autonómicas.
Cuando un territorio tiene abundancia
de Rapaces Nocturnas, es señal que tiene
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muy buena Biodiversidad.
Existe un programa anual de censo de
Rapaces Nocturnas llamado Noctua. promovido por la Sociedad Española de Ornitología. En Alfarp tenemos uno de sus miembros
que se encargado hacer el seguimiento en
el Marquesat.
Son aves muy especializadas y por lo
tanto vulnerables a cualquier cambio en su
habitad.
Os relato las especies que tenemos en
nuestro Termino.
Para mí parecer la más emblemática
que tenemos en el término, por el aló y misterio que le rodea, es la Lechuza común
(Tito alba). Casi llego a la extinción en la
Comunidad Valenciana. En la actualidad se
llevan a cabo un proyecto de reintroducción
y conservación, en las comarcas del Horta
Nord.
De tamaño medio (Entre el Búho real
y el Mochuelo) sobre 500gr. El pecho blanco,
con las alas y espalda aleonada, cara en
forma de corazón, por lo que es la especie
más fácil de reconocer. Ojos negros, una
excepción con las demás Nocturnas que
suelen ser amarillos o anaranjados. No migra, hace desplazamientos de su zona según
la disponibilidad de alimento.
En el Marquesat, hasta los años 50 habitaba algún ejemplar: En el sobre techo de
la iglesia de Alfarp también en el campanario
de la iglesia de
Llombai (hasta
su restauración
y reforma), en
casas diseminadas de los tres
pueblos y alrededor de los cementerios. Por
esta última razón estaba des-

prestigiada. En realidad, es una aliada del
agricultor por la cantidad de roedores (ratas,
ratones y topillos) de las que se alimenta.
En ingles se denomina Barn owl, traducido
“Búho de granero”, ya que allí al no haber
estado perseguida, habita en establos y graneros.
Hasta la década de los 80 no se volvió
a tener constancia de su presencia en nuestro termino. Hay gente que creé haberlas
oído (pero en realidad lo que puede que oigan la son sonidos de mochuelos, puedo
constar que quien ha oído el canto o más
bien aullido de una Lechuza lo reconoce de
cualquier otro, es un siseo muy estridente,
roto y un tanto tenebroso. Sonido.: sgrieg…
. Sgrieg……

Estos últimos años tenemos de una a
dos parejas que anidan en la partida del Bornaig. Nunca las he podido verlas, se dé su
presencia por los rastros de sus egagrópilas
y plumas de los posaderos en las que
predomina el color
blanco.
Muy complicada de ver si no es
con Cámaras de
Foto Trampeo.
La de más tamaño y peso, de
aves y en este caso
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de las Rapaces Nocturnas que campea por
nuestro termino es el Búho real (Bubo
bubo). Tiene un peso de 4 Kg y 1.70 m. de
punta a punta de ala, puede llegar a vivir 20
años. Juntó con el Águila real (Aquila
chrysaetos) es la mayor ave depredadora
de Europa.
De color pardo rojizo aleonado con
motas blancas. Tiene penachos negros en
la cabeza. El disco. facial no es tan marcado
y característico como en las demás especies.
En la garganta tiene una gran mancha, diferente en cada ejemplar, por la cual se reconocen en la época de celo los machos y las
hembras.
Se alimenta de otras aves.; palomas
torcaces, etc. también de conejos, ardillas,
zorros y hasta de otras rapaces cuando defiende su territorio. Puede campear de 4 a 8
Km. en una misma noche en busca de presas que alimentarse.
Anida en peñascos o en construcciones abandonados o aisladas. En nuestro
termino lo hace en grandes cortados Siempre en áreas inaccesibles lejos de zonas de
paso.
Tiene las crías entre abril y mayo, por
lo general tres pollos, yo he llegado a ver
sacar a delante hasta cinco. Nunca están solos uno de los padres siempre está en las
cercanías del nido, por lo que no es recomendable acercarse, sobre todo si la que
vigila es la hembra.
En nuestro Termino tenemos de 3 a 4
parejas estables, según el año. En los últimos 10 años ha habido incremento de parejas de cría, al no tener la presión que tenía
por la caza. De todas maneras, es muy sensible a las molestias del hombre.
Una de las maneras de percatarse de
su presencia, en este caso oírlos, es en las
noches de diciembre y enero, coincidiendo
con el celo, se puede oír su canto de reclamo, como aullidos en intervalos de 4 a 8

segundos, En condiciones climáticas favorables se les puede escuchar a varios kilómetros. Si se da la circunstancia de escuchar
dos machos rivales y en intervalos contestarles una hembra, puede resultar un poco
estremecedor. Lanza un uuju…uuju…. es
un espectáculo sonoro de la naturaleza
Lechuza Campestre (Asió Flammeus).
De tamaño y forma parecida a la Lechuza
común, pero de colores pardo anaranjados
con listas blancas y más rechoncha. El contorno de la cara es redondeado. Una de las
pocas Nocturnas que se le puede ver incluso
cazando durante el día.
Sele puede ver ocasionalmente en invierno, que es cuando se desplazan del centro y norte de Europa.
En años de abundancia de comida (ratones y ratas), en las partidas cerca del rio”
Cabanyes, Ondara o Escodella” se puede
ver algún ejemplar aislado.
En el pasado ha tenido
algunas bajas
por la caza, ya
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que con poca luz al
atardecer se puede
confundir con alguna especie cinegética por su forma
de vuelo.
Búho chico
(Asió otus). Tiene el
mismo aspecto que
el Real, pero con un
tamaño mucho menor, 300gr. También
tiene penachos en
la cabeza.
Vive en habientes boscosos. Podría
haber algún ejemplar en las partidas del Romeral, la Colaita, entre otras, pero no está
constatado su presencia.
Autillo (Otus scops). El más pequeño
de las nocturnas, sobre los 90 gr. un poco
menos que un Mochuelo, pero más estilizado. Se pueden oír,
más fácil que ver,
en primavera y verano, cuando llegan
de migración, los
únicos que realizan
migraciones largas
(África) los demás
rapaces nocturnas
solo hacen desplazamientos de territorios. De color
pardo oscuro.
Habita cerca de poblaciones y casas
abandonadas. Como el resto de las Rapaces
Nocturnas no construye nido aprovecha huecos
Donde es fácil escucharlo, al atardecer
y las primeras horas de la noche es por la
zona de La Ponderosa, La Atalaya y por Beniali. Emiten un silbido aflautado tiu…tiu…
tiu… Parecido al sonar de un submarino.

Cárabo común (Strix aluco) Es otra de
las rapaces nocturnas. De tamaño intermedio entre el Búho real y la Lechuza, En nuestro termino no es corriente verlo.
Mochuelo (Athene Noctua) He dejado
en último lugar la descripción del típico Mussolet, es el más abundante en el término
está presente en todas las partidas que circundan al pueblo y las urbanizaciones.
De tamaño pequeño y rechoncho sobre
120 a 180 gr. (como un palomo). Color
pardo grisáceo, con motas negras de cabeza
importante respecto al cuerpo. Ojos grandes
amarillo limón.

Un 60% de su alimentación es de pequeños roedores. No es tan fácil de localizar
sus egagrópilas ya que tiene muchos posaderos.
Al ser un ave relativamente abundante
han tenido abundante literatura. En la antigua
Grecia se acuñaron monedas con su silueta,
de hay le viene el nombre científico de (Athene). También un refrán muy conocido es
cada Mochuelo a su olivo aludiendo a los
cantos en la parada nupcial.
De mediados de febrero y marzo a últimas horas de la tarde y al anochecer, en el
Bornaig, por el camino del cementerio al rio
ruta del colesterol es fácil oír su reclamo de
celo kiuu…kiuu… parecido al de un gato.
Desde estas páginas he querido trasmitir el importante papel Ecológico que tienen las Rapaces Nocturnas que campean
por nuestro territorio.
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AVE DEL AÑO
Año tras año la Sociedad Española de
Ornitología elige un ave por su vulnerabilidad
o descenso. Este 2021 ha sido el Vencejo
(Apus apus).
Voy a nombrarla ya que la vemos habitualmente en los meses de primavera y
verano cuando llegan de la migración de
África. Es uno de los pájaros que conjuntamente con el Avión común se pueden confundir por su aspecto y tamaño con la Golondrina.
Es un poco mayor
que esta última totalmente negro y las alas
con forma de guadaña.
Como la Golondrina y el
Avión común se alimenta
exclusivamente de pequeños insectos, que
caza al vuelo. De los tres
que he citado es el que
más altura vuela para
buscar alimento, solo
baja al nivel de las casas
cuando desciende la presión atmosférica y a la
vez los insectos con los
que se alimenta.

No hace nido como las otras dos especies, aprovecha huecos de las fachadas.
En el pueblo, aparte de verlos sobrevolar,
se les pude ver entrar y salir de sus agujeros-nido en.: c/ San Roque, El Pozo, Mayor,
Pl. De la Cruz, enfrente del Instituto de Catadau en una granja abandonada anida un
grupo importante, entre otros emplazamientos.
En el mes de junio una vecina encontró
uno herido de un ala se dio aviso al Centro
de Recuperación de Fauna (al ser un ave
protegida) desde donde se lo llevaron para
su recuperación.
“Oroneta de cua blanca”
Para finalizar, dentro del censo que se
lleva acabo de los nidos de Avión común
oroneta de cua blanca, de los primeros en
ocuparse este año ha sido en la c/ Eufemiano
Sola, 1 en la fachada de Lolita la del Llumener.
En este periodo se ha notado un descenso de ejemplares que nos han llegado,
esperemos que no vayan a menos en próximos años. No habrán podido viajar por la
pandemia.

24

Modernisme
popular a Llombai
Gerard Juanes i Peris

El Modernisme, l’Art Nouveau, Modern Style, Liberty o Jugenstil són diferents
denominacions d’un moviment d’arquitectura i disseny que s’inicià a finals del segle
XIX i estigué vigent durant el primer quart
del segle XX. Si atenem a les característiques que li confereixen una singularitat
pròpia són el predomini de la corba i de les
formes ondulants, les composicions dinàmiques i, sobretot, els motius naturals: vegetació exuberant, fulles, flors i tiges
sinuoses. El Modernisme també mirà cap
al passat, cap a l’edat mitjana i el gòtic i va
estar fortament influenciat per l’art japonés.
L’estètica modernista destacà pel seu
refinament perquè es va integrar a l’arquitectura el treball artesanal de la fusta i el
ferro forjat, els vidres emplomats, la ceràmica vidrada o l’ús de la rajola. Va ser un
estil que incorporà l’art a tots els aspectes
de la vida diària, des de l’estructura de l’edifici fins a l’últim objecte d’ús quotidià: el
marc d’un espill, un moble, una porta, uns
taulells o una joia, sent molt important

també la seua influència en el gravat, l’enquadernació i els cartells publicitaris.
La seua estètica tingué un gran ressò
internacional destacant a Europa, però
també fou important a Estats Units, Cuba,
Argentina, o Xile, aplegant al nord d’Àfrica
i Turquia. A Catalunya destacà el Modernisme, sobretot a l’eixample de Barcelona
on la burgesia erigí nombrosos edificis distingint-se tres arquitectes de renom internacional: Antoni Gaudí, Domènech i
Muntaner i Puig i Cadafalch. A les nostres
terres també estigué present el Modernisme, sobretot a l’eixample de València, la
Malva-rosa, Sueca, la Plana de Castelló,
Alcoi, Alacant, Novelda...
Al passejar pels pobles del Marquesat, si parem atenció als detalls arquitectònics podem trobar elements d’estil
modernista en el ferro forjat d’alguna reixa,
en motllures d’escaiola, en els taulells d’una
brancalada o en diversos objectes usats en
la vida quotidiana.
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DETALLS MODERNISTES A LLOMBAI

Sòcol de taulells. Placeta de Nelo, 2.

Brancalada de taulells que imiten el
trencadís. Carrer de València, 17.

En la quotidianitat trobem diversos objectes d’estil modernista que adquiriren i usaren llombaïns i llombaïnes de finals del segle
XIX fins la dècada dels 30.

Gotet de
minetes.
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Llum i llàntia d’estil
modernista.

Pitxer modernista
elaborat a Manises.
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Llibret d’oracions amb nombroses il·lustracions modernistes.

Agulla de pit i marc.

En aquest article hem pogut evidenciar i rastrejar influències del Modernisme
en detalls del paisatge urbà de Llombai i en
l’interior d’algunes cases, i alhora, observar

diferents objectes quotidians d’aquest estil
que magnificà la corba, la sinuositat i exaltà
el món vegetal.
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Paraules a mon tio
Vicent Bisbal Del Valle
Isabel Bisbal Cánovas

Ací teniu l´últim article que va escriure mon tio Vicent uns 20 dies abans de
faltar. Era una vesprada de decembre, quan
en una de les cridades tel·lefòniques que teníem a sovint, em va dir que havia acabat
d’escriure l’article per al llibre de festes de
Llombai. La seua veu, encara que fatigosa,
denotava molta emoció.
Una de les seues preocupacions quan
jo era una pre-adolescent i que va aconseguir inculcarme, era l’afició per la lectura.
Em va assegurar que si trobava algún llibre
que m’agradara, que li ho diguera i ell me’n
compraria. Ho va dir i ho va cumplir. En uns
quants anys, fins la meua entrada a la universitat, em va regalar col.leccions senceres per a que continuara llegint. He de dir
que gràcies a ell i per ell, mantindré esta afició sempre.
Encara que jo li deia que li quedaven
molts anys per davant, i que hi havia molt
que escriure i que contar, se’n anà sense
donar-nos temps a fer-nos a la idea, sense
fer soroll, deixant-nos un buit impossible
d’omplir. L’únic consòl que em queda és

saber que allà on estiga, estarà ben acompanyat.
Amb la millor de les intencions, i sobretot amb molt de respecte, he intentat reproduir el text de la forma més fidedigna
possible. Així i tot, no puc pretendre escriure-ho com ho havera fet ell. Espere que
per una vegada siga indulgent, i em puga
perdonar les faltes o incorreccions que haja
pogut cometre.
Volia agrair a D. Arturo l’article que ha
escrit. Així com al meu cosí Carlos Peris i a
Vicent Viñuelas, el recolzament i atenció
que li donàreu en molts moments. El tio
disfrutava molt (i agraïa) les vostres xarrades.
Les últimes paraules són per a ell,
l’autor d’aquest article: gràcies pels bons
moments que hem viscut amb tu i pels valors que ens has inculcat al llarg de la teua
vida. Te’n anàres més prompte del que volíem, però el teu record i la teua obra perdurarà sempre.
In memoriam.

29

Las aguas pútridas del
Algàmer (1588-1846)
Vicente Bisbal Del Valle e Isabel Bisbal Cánovas.

Paso ante paso, con su lento y arrollador caminar de siglos, la historia se
repite a veces en su “eterno retorno”; como
ya anunciara Heráclito, el filósofo presocrático y repetiría Nietzsche en el siglo XIX:
“ewige Wieder-Kunft”. Como sucedió con
las repetidas inundaciones del Algàmer, de
las que decía el gobernador Benlloch en el
año 1756: “el Algamer, campo pantanoso,
que brolla de sus Cavernas aguas que inundan su terreno, en años Lluviosos”. Como
pasó con las persistentes lluvias de finales
del siglo XVI, que, rebalsadas durante
meses sirvieron de caldo de cultivo y focos
infecciosos que afectaron a todos los dominicos del convento de Llombai. Al igual
que sucedió en la primavera abrileña de
1714, en la que una persistente y violenta
lluvia destrozó el molino situado en las
afueras del pueblo, inmediatamente después
del portal del Molí, que es donde comenzaba
el camino de Requena: quedaron inservibles
durante casi un año sus dos muelas harineras y la muela arrocera. En 1804 y en
1846 todavía se tenía presente en los con-

tratos de arrendamientos de campos la posibilidad de que pudiera “salir el Algamer”.
Y nuestro abuelo y bisabuelo Miquel Bisbal
Sabater conoció cultivar arroz en un Algàmer
pantanoso.
Las primeras noticias que tenemos
acerca de las inundaciones del Algàmer se
las debemos a Jaime Falcó, y las completó
fray Jose Teixidor. Por medio de ambos
conocemos que si el convento de Santo
Domingo de Valencia recibió la ayuda del
de LLombai en los años 1557 y 1558, sucedió lo contrario en 1588 cuando se “salió
el Algamer”. Veámoslo: Narra Falcó que en
el verano de 1557 se adueñó de Valencia
una gran hambruna; y a “la grande hambre
que hubo en Valencia, nos dice, se siguió
una cruel pestilencia que duró los años
1557 y 1558, en el qual tiempo padeció
mucho trabajo este convento (de Valencia),
porque fueron muchos los heridos y murieron 21 religiosos”. Y Teixidor añadía que
en 1557 el prior del convento de Valencia,
fray Miguel de Santo Domingo, alias Arbeche,
ordenó el desalojo del convento de todos
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los dominicos jóvenes que allí vivían: los
estudiantes de Teología se refugiaron en el
convento de San Onofre de Museros; los
de Artes, en Llombai; y los que gozaban de
poca salud, como San Luis Bertrán, en el
de Albaida (Arbeche murió de peste el 18
de junio de 1558). Y por un libro de contabilidad sabemos que el 29 de mayo de
1558 el convento de Valencia envió al de
Llombai 199 libras y 6 sueldos para el
mantenimiento de “los artistas”, como llamaban en su argot a los estudiantes de
Artes; y en un asentamiento del Libro Mayor
consta que “a Lombay, en parte de paga de
costa de los Frayles que allá estuvieron en
las muertes, 63 libras”.
Arte y artistas eran términos cuyo
contenido era diferente del actual. Las Artes
(no el Arte) eran las disciplinas que convertían en libres a los hombres, y por esto
se llamaban artes liberales. Integraban el
primer ciclo formativo. Maestro en Artes y
médico era Luis Almenar, médico que fue
de San Luis Bertrán, el cual afirmaba que
“visitá per deu o dotze anys al Pare Fra
Lluys Bertran de graves enfermetats de
molt dolor y de molt treball”.
Las Artes, un cuadro formativo medieval, fue modificándose durante siglos,
integrándose en el Humanismo, y, como
dijo Eugenio Garin, “el mensaje del Siglo
de las Luces y de la Revolución no fue la
negación del humanismo, sino la afirmación
de que sólo se puede hablar de educación
humana en una sociedad de hombres libres”;
para los autores de la “Enciclopedia” francesa
el problema educativo era también un problema político. Y ahí sigue, añade Garín,
anclado “en la base de tantas polémicas de
nuestro tiempo en torno a las partes más
convenientes para llevar a cabo una edu-

cación (humana) del hombre”.
Nos recuerda fray José Teixidor, citando
a Falcó, “que todos los religiosos del Convento de Santa Cruz de Lombay cayeron
enfermos a ocasión de unas aguas muy
dañosas y pestilenciales, que suelen salir
en ciertos tiempos en el término y muy
cerca de esta Villa, y no quedando quien
pudiese servir a los enfermos, embiaron
de este Convento de Valencia algunos religiosos para servirlos, y luego cayeron enfermos”.
Entre otros, el Hermano Fray Gabriel
Roca, que también enfermó y murió”; también falleció “Fray Christoval Escrivá y de
Mir”, el cual, “ siendo Regente de estudios
en el Convento de Lombay, enfermó con
los demás religiosos de la corrupción y
malignidad de las aguas del Algamer, como
dije en el número antecedente, y murió allí
en el año 1588”. Antes de adentrarnos en
este año de 1588, cuando todavía el convento
de Llombai era uno de los centros religiosos
y culturales más importantes del Reino de
Valencia, queremos recordar a un eminente
prior del convento: el venerable fray Lorenzo
López. Decía Falcó de él que era natural de
Ocaña, del Reino de Toledo i hombre muy
dado a la predicación, se desplazaba a pie
para visitar pueblos lejanos; su alimento
se reducía con frecuencia a pan y agua; y
en una de las hambrunas que padeció el
Reino, “para remediar los pobres vendió
su biblioteca, que era muy buena”. Como
lo sería asimismo la de fray Tomás Maluenda.
Demos un corto paseo por el Llombai
y Aledua de estos años. Nos servirá como
introducción la personalidad del antedicho
Jefe de Estudios, fray Cristóbal Escribá,
que murió “por la malignidad de las aguas
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del Algámer en 1588. El 6 de febrero de
1580, de buena mañana, sonó la campana
convocando a capítulo a los dominicos.
Allí estaba también el notario, quien levantó
acta en latín de cuanto se trató en la reunión,
junto al prior Jaime Sender, fray Cristóbal
Escrivá; presentado en Sagrada Teología,
que estaba preparando su oposición a
Maestro en Teología, el máximo grado de
esta disciplina, y otros dominicos como
fray Francisco Lluvis, también presentado
en Sagrada Teología, fray Francisco Mados,
fray José Aliaga, fray Bartolomé Quesada y
fray Jerónimo Mas, cuyo retrato al óleo
podemos ver en el Museo de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia, y que regaló el
convento de dominicos de Valencia a la
antigua Academia de Bellas Artes de San
Carlos, como agradecimiento al cuidado
que dicha entidad prestó a las obras del
convento depositadas allí durante la Guerra
de la Independencia contra los franceses
(el retrato apellida Mos a quien fuera Jerónimo Mas, prior en Llombai).
El 11 de febrero de 1585 se reunió en
Capítulo la comunidad de dominicos para
nombrar procurador al magnífico Vicente
Anguerola, caballero, vecino de Gandía. Y
allí estaba el notario levantando acta también
en latín, junto al antedicho fray Cristóbal
Escrivá, maestro ya en Sacra Teología, así
como el precitado fray Jerónimo Mas, fray
Bartolomé Quesada, fray Pablo Endura,
fray Jerónimo Conca, fray Martín Roses y
fray Tomás Maluenda, que sería muy conocido en el resto de Europa gracias a la
publicación de sus libros en Roma y en
Lyon, a quien leyó también (y es una primicia) nuestro Francisco de Quevedo y Villegas, quien escribió obras festivas, como
“ Carta de un cornudo a otro” o “Gracias y

desgracias del ojo del culo”; o bien novelas
picarescas, como “Historia de la vida del
Buscón llamado don Pablos, ejemplo de
vagabundos y espejo de tacaños”, pero
también autor del “Tratado de la inmortalidad
del alma” y “ Política de Dios y Gobierno
de Cristo”, libro luminoso en el que deja
patente su profundo conocimiento de la
Biblia. Y en un rinconcito olvidado, de un
librito también olvidado, cita una de las
obras de fray Tomás Maluenda, que él leyó
en latín, porque nunca se tradujo al castellano.
Fray Tomás Maluenda era muy joven
cuando empezó a escribir libros y libritos
(“libellus”), y coincidió en el convento de
Llombai con Fray Jerónimo Mas cuando
éste era prior del mismo el 25 de agosto
de 1587. El 10 de junio de este mismo año,
escribía fray Tomás lo siguiente al finalizar
su librito acerca del vocablo “Hosanna”:
“Lo escribí en el monasterio de Santa Cruz
de Lombay, en el año del Señor 1587, en el
día décimo del mes de junio, a mis 22
años y cinco y medio de mi profesión religiosa”. El término “hosanna” aparece en el
evangelio según San Marcos (XI, 8-11)
cuando narra la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un pollino.
Estamos todavía en la época de esplendor del convento, cuando era uno de
los focos religiosos y culturales más importantes del Reino de Valencia. Y era asimismo tiempo aún de moriscos o cristianos
nuevos y de cristianos viejos. El prestigio
que entonces tenía nuestro pueblo atraía a
“vasallos de buena ley”: aquí vivían los caballeros don Alonso de Borja, hijo de San
Francisco, don Damián de Villalón, don
Melchor de Borja, don Manuel Pinto y la
noble doña Jerónima de Borja, esposa de
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don Miguel Figuerola, una mujer independiente y avanzada a su época, que tenía su
propio procurador en un contexto rural el
11 de marzo de 1580. En LLombai vivió
también desde 1544 doña Catalina Díaz de
Castellví, después de haber tenido un hijo
natural del padre de San Francisco.
Vamos a pedirle a Don Damián de Villalón, que, como cicerone, nos enseñe algunos lugares de interés de Alèdua y de
Llombai; nadie mejor que él para este quehacer puesto que era quien mejor conoce
el devenir de los pueblos del Marquesado,
dado que había sido Gobernador en 1580.
Así, pues, enfilamos el camino de Alèdua y atravesamos el río por “el pont de la
Pedra”, cercano a la “cequia de Aledua” y
al “fusar” o cementerio morisco. Podíamos
haber ido por el camino de Valencia, pero
además de ser más largo, las aguas del río
cubrían “les paseres” en aquellos días. Lo
primero que observamos fue una fuente
“junt al reiu” y “ab terres de Cilmi Camarell”
y un “Llavador” que da nombre a una
partida. A escasos tiros de piedra están las
eras de trillar, en las que se adivinan algunas
palas, trillos, horcas con las que hacinar
las mieses, levantar la paja y revolver la
parva; en aquel tótum revolútum no parezca
faltar unos garbillos, es decir, una especie
de zaranda de esparto con los que se
garbilla el grano. Éstas eras dan nombre a
las tierras circundantes: “la partida de les
Eres”, en la que Luis Pardillo tiene un campo.
Es forzoso entrar en el pueblo por su
portal, ya que está rodeado por un muro
formado por las paredes traseras de las
casas, por lienzos de muralla, como la que
limita con la casa de los hermanos Vicent y
Antoni Aladip: una casa que “afronta ab la

muralla, tenguda sota directa senyoria del
señor Duch”.
Ya estamos dentro del pueblo, en “els
carrers de la Senyoria” escasos y cortos
porque es pequeño. Todos los servicios se
concentran en su plaza: el porche, la tienda,
la carnicería, el horno, la iglesia y el castillo.
El porche es también más pequeño que el
de Llombai, situado enfrente de la iglesia
de San Juan, y allí se hacen los arrendamientos, se intentan solucionar problemas
relacionados con los riegos de los campos,
y se cierran contratos. La tienda está arrendada a Vicent Curt, vecino de Alfarp; el
horno, arrendado a Batiste Aladip por un
precio anual de 15 libras, muy lejos de las
50 que paga el arrendatario del horno de
Llombai y junto al horno se encuentra la
casa de “Angela Pinena y Luys Pineu, pobils
de Husef Pineu”. En la plaza está asimismo
la iglesia y el castillo: la casa de Ángela Cachop linda “ab la Iglesia” y también la de
Hieron y Mahomi, que “afronta ab casa de
Madoneta y ab la Iglesia”. En cambio, la de
Maria Payet “afronta ab lo castell”.
Cuando salimos de Alèdua, don Damián
de Villalón, nuestro amable cicerone, nos
va señalando algunas partidas del término
municipal. Comienza recordándonos que
además de los conocidos monerales hay
muchos campos destinados a las higueras,
como “una fanecada de terra figueres, junt
al molí, entre les dos cequies”, que posee
Angela, viuda de Vicent Ayet; “una fanecada
de terra sota figueres en la partida des
Molí, cuya dueña es Ángela Cachop, viuda
de Madorret”; y la viuda Anna Pineu es
dueña de “mija fanecada de terra figueresona” sita en la partida del camino de
Llombai. Nos cita las partidas del Araque,
de la Galca, del Bocar, des “barranch de la
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Motaria”, del “camí de Real”, “del Castellar”,
“del Resol”, “del pont de la Pedra”, “ de la
cequia de Alginet”, “del Estepar”, “del Castell
dels Coloms”, “del Trench”, “del Poador” y
“del can dels Tejons”.
Poco a poco, pisando quedito, porque
nuestro anciano cicerone estaba molido y
no podía ir mucho a mucho (como tampoco
Vicente Bisbal), regresamos a Llombai para
que la noche no nos tomase en mitad del
camino. No quedaba tiempo para nada
más, por lo que aplazamos para otro día
dar una vuelta por nuestro pueblo. Pero
don Damián de Villalón, gran conversador,
quiso darnos a conocer antes de despedirnos
a quien era quizá la persona más importante
del pueblo (et de aco es fama”): don Alonso
de Borja, hijo de San Francisco y hermano
del actual marqués don Carlos de Borja.
Vivía don Alonso en la calle Mayor,
entre las casas de Antoni Eximeno, ciudadano, casado con Beneta Ferrandis, y la de
Bautista Martí, que está enfrente de la
herrería de “mestre Felip Martinez”. Don
Alonso había sido Arrendatario de los Derechos Dominicales del Marquesado, pero
era además un destacado comerciante que
gustaba de las compraventas. Y he aquí algunas: vendió 134 ovejas por 164 libras y
3 sueldos a los moriscos Joan Apo, alias
Soltán, de Llombai, y a Miquel Pinet, de
Alèdua; “cent huitanta quatre quintals de
pansa a rahó de vint y quatre sons per
quintal” y un precio total de 220 libras y 16
sueldos; vendió “una casa e terres e rajolar
situat en lo terme de Alfarp” por cincuenta
libras; arrendó a Miquel Ortiz sus campos
de Ondara, situados” davall del molí draper”
y los de las partidas “del Molí, Xubech, del
Peixcaer, del Roll y del cabesol del Guardiá”.
Vendió mulos o “machos” (“muli sire ma-

cho”), que tenían, un precio superior al de
los rocines o caballos: los primeros se
vendían por 30,34, 35 y 38 libras, mientras
que los segundos (“equi sire roci”) costaban
15 y 17 libras.
Don Alonso tenía también casa en
Valencia, y en Llombai vastos servidores:
su procurador Pedro Zorrilla, Pedro Navarro,
Pedro Pérez, Gregori Valero, Diego Ortiz
de Cortasa, (Ambrós Barreros, soldat” y
“Joan Martí, atzembler”; además de las señoras que le atendían, ayudadas por la
niña Anna Corts, de once años, a la que
contrató por 20 libras por sus servicios
durante 9 años, más comida y vestidos decentes y convenientes a su condición.
Veamos ahora lo que pasó en 1714,
en lo que parece ser un eslabón más de
aquel “eterno retorno”, cuyos pasos son
muy largos, como a veces los de la Historia,
muy diferentes de los que frecuentemente
adoptamos, algunos de los que formamos
las sucesivas generaciones, paticortos y
cegatos, como si fuéramos el centro del
mundo.
Sabemos por medio de Andrés Vidal,
apoderado del gobernador don Juan de
Cayo y Ripoll, que como consecuencia de
las inundaciones y estancamientos de las
aguas en el Algàmer, tuvo lugar una epidemia
de la que enfermaron 200 personas en
Llombai (que tenía “unas 90 casas”) y
todos los dominicos del convento, algunos
de los cuales murieron; “y se vio dicha
Villa en tanta estrechez que el Reverendo
Cabildo de la Santa Metropolitana socorrió
con dinero para medicinas”.
El Gobernador mandó hacer un bando
en el que consta que en Llombai hubo en
el otoño de 1714, “más de Ducientos enfermos de tercianas, y otras calenturas ma-
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lignas, de las quales enfermedades quedan
todavía muchíssimos convalecientes y quartanarios”. El diccionario de la RAE dice que
cuartana es una calentura, casi siempre de
origen palúdico, que entra con frío, de
cuatro en cuatro días; y paludismo es una
enfermedad febril e infecciosa producida
por un germen que se desarrolla en el
agua estancada y que se inocula casi
siempre por la picadura de ciertos mosquitos. La terciana es una calentura intermitente que repite cada tercer día. Este es
el panorama que se desplegó entre nuestros
antepasados.
El Marqués ordenó al Gobernador,
dado que “la salud del pueblo es lo primero“,
que publicase un bando en el que se dispusieran las medidas a tomar para eliminar
las pantanosas aguas. Alude a que “por
quanto de las continuadas lluvias que huvo
el invierno passado mil setecientos y catorce
se siguió la inundación de los campos de
la partida del Algamer, inmediata a la situación de dicha y presente villa. Y attendiendo
que en semejantes fatales acontecimientos
de salir las aguas en el Algamer inundando
y haziendo pantanosos los campos de dicha
partida se han experimentado siempre gravissimas enfermedades en esta villa y Marquesado de Lombay originales de la corrupción de las Aguas, que allí detenidas
infectan los aires…). Attendiendo también
que al presente amenaza el mayor peligro
de una total Epidemia por hallarse ya muy
inundados los campos de dicha partida del
Algamer ocasión de haver sido mucho más
crecidas y continuadas las lluvias de este
invierno pasado, que cogiendoles á dichos
Campos assi inundados de lleno toda la
actividad del Estío, se debe considerar que
la putrefacción ha de ser mucha más que

la del año pasado (1714) y por consiguiente
inevitable y con mayor estrago la fatalidad
de las enfermedades de estos pueblos en
el corriente año(…)”, se han reunido los
Ayuntamientos de los tres pueblos con el
Gobernador y han acordado “que los Regaixos principales y mayores se hagan por
los comunes: y que hechos los Regaixos
debidamente, se hayan de hazer inmediatamente por los particulares dueños de los
Campos de dicha partida del Algamer las
proporcionadas zanjas cada uno en su
Campo, que consten al menos de tres palmos de ancharia, y cinco de profundidad
para que assí se consiga el fin que se
solicita de desaguar dichos campos”. Por
lo tanto, ordena que se abran las zanjas
antedichas en un plazo de tres días, bajo
pena de 25 libras. El bando lo hizo público
el 23 de marzo de 1715 “Vicente Pérez,
Ministro Pregonero público de esta Villa y
Marquesado” y el 26 de marzo de 1715 el
Gobernador nombró a dos vecinos como
“expertos y Alarifes” para que reconociesen
si los dueños de los campos había abierto
las zanjas: “Joseph de Roxas y Joseph
Peris, labradores vecinos de esta Villa”.
En el año 1804 todavía se prevenían
contra el peligro de inundaciones: el 13 de
enero, en presencia del notario Eugenio
Sanz (el de la banda de música), los dominicos fray Josef Frades y fray Josef Prades
y fray Mateo Vilanova arrendaron en nombre
del convento al matrimonio Francisco Martínez y Apolonia Gurrea, vecinos de Llombai,
el Huerto de Santo Domingo, “rodeado de
pared y arrimado al convento, que linda
con tierras de Josef Ferrando, tierra de los
herederos de Gerónimo Ballester, camino
de la Ermita de San Antonio y con la acequia
Madre”. Y una de las condiciones del con-
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trato era de este temor: “otrosi: que durante
el presente arriendo, si saliere el Algamer
el pedazo de tierra que tomare de dicho
Huerto no pudiendo por ello plantar ni
sembrar cosa alguna, se deberá Justipreciar
por peritos labradores, y aquella pérdida
que hubiere en el tiempo que permaneciere
dicho daño se les admitirá á dichos arrendatarios en cuenta del precio de este arriendo, lo cual se entiende tan solo el daño del
Algamer y no otros”.
En el Huerto de Santo Domingo, cultivaba la comunidad de dominicos moreras,
trigo, maíz, lechugas, escarolas, perejil,
coles, acelgas, alcachofas, calabazas, granados y “naranjeros chinos”. Se regulaba
también el uso del “lugar común”, es decir,
del lugar donde se depositaban los excrementos de los religiosos y la basura; lo
decía así el contrato: “otrosí: que dichos
Arrendatarios tendrán obligación de limpiar
los lugares comunes siempre y quando
fueren requeridos para ello por cualquier
individuo de dicho Convento, sin que en
dichos Lugares Comunes puedan por pretexto alguno hacer paradas, y caso que no
cumplieren lo contenido en este capítulo
se podrá mandar hacer á sus costas, reservándose como se reserva facultades el

Convento de poder mandar el Lugar Común
á donde les acomode, y en caso de poderse
aprovechar dichos Arrendatarios del excremento y basura como ahora lo executan
no por ello han de pretender rebaja ni moderación alguna”.
En el año 1846 todavía colean los posibles problemas cansados por las inundaciones en el Algàmer, porque en ese año
no se acepta una rebaja caso de producirse
un estancamiento de aguas. Era el caso
que el Gobierno había suprimido en 1835
los conventos y había nacionalizado sus
bienes porque convenía “para la prosperidad
y bien del Estado” dado que se aplicarían
“desde luego á la extinción de la deuda, ó
pago de sus réditos”. Para beneficiarse de
los bienes, el Estado los vendió en pública
subasta, y uno de los compradores había
sido don Eloy Vélez, “Abogado de los Tribunales Nacionales”. Don Eloy arrendó en
1846 a Jerónimo Martínez Noverques,
vecino de Catadau, veintiocho hanegadas
distribuidas en dos campos; y el contrato
especificaba “que el nominado Martínez
Noverques, no pueda pedir descuento alguno
bajo ningún pretexto ni carácter del precio
anuo de este arriendo, a pesar de que tenga
salida dicho Algamer”.
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Els Cortassa

(continuació…)

Ricart Folgado Bisbal, de Cortassa
Est escrit està dedicat a la memòria del magnífic historiador
llombaí En Vicent Bisbal del Valle, professor, sociòlec i
membre de l’ International Sociological Association

L’any passat escriguí una aportació
en el llibre de festes, contant diversos aspectes de ma família, els Cortassa, a lo
llarc de l’història. He d‘indicar que el renom
Cortassa és, sense dubte, el més antic documentat del nostre poble i de tot el Marquesat, i que encara perdura. En un estudi
que se feu en el CEIP Sant Francesc de
Borja en el curs 2016-2017, mereixedor
d’un guardó dels prestigiosos Premis Baldiri
Reixac, se conseguí recopilar més de 375
renoms llombaïns i allí s’indicava també
este fet de l’antiguetat del meu sobrenom
familiar. Mon recordat cosí germà Carlos
Bisbal Sanz, Carlos de Cortassa, havia fet
estudis dels primers llombaÏns que portaren
el malnom Cortassa. Gràcies ad ell, coneguí
que el renom venia dels llinages Ortiz de
Cortázar, d’abans de 1600. Puguí establir
que la primera menció documentada del
renom fon la de Diego Ortiz de Cortaça que
fon el Justícia de Lonbay en 1602 i Jurat
de la vila en 1609.

El 17 de setembre passat, tinguí el
goig de rebre una carta de l’insigne llombaí
Vicent Bisbal del Valle en la que profundisava
en les senyes dels Cortassa. En ella me
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contava com, en un artícul firmat per la
seua neboda Isabel Bisbal Cànovas i per
ell, se demostrava l’intent de que per primera
i única vegada la vila de Lombay fora arrendatària dels Drets Dominicals del Marquesat.
És dir, lo que volien els llauradors del Marquesat era convertir-se en “arrendataris
dels fruits rendes y emoluments pertanyents
a Sa Excelencia el Marques”, que se denominaven Drets Dominicals o del Senyor
(provenent del terme llatí “Dominus”). La
vila de Lombay, reunida en Consell general
“en la esglesia del Glorios Sent Joan”
acordà nomenar a un representant en la
subasta que se celebraria en Gandia per ad
este fi. Actuà com a notari Pere Joan Avellaneda i el 23 de maig de 1682 se li donà
la representació del Marquesat de Lombay
al Jurat de la vila, Juan Ortiz Cortassa, en
presència de Don Diego de Medina, Batle i
Governador del Marquesat.

En la mateixa carta m’indicava dos
documents més antics, escrits en llatí. Els
veïns de Llombai, Catadau, Alfarp i Alèdua
necessitaven diners per a poder comprar
blat, atres cereals i carn, i aixina poder

subsistir (“vitam humanam sustinere”).
S’acordà nomenar representant a Diego
Ortís de Cortasa per a que el Marqués concedira la llicencia que demanaven. I, efectivament, el 24 d’abril de 1602, Don Carlos
de Borja y Centelles, Duc de Gandia, Marqués
de Llombay, Comte d’Oliva i Senyor dels
llocs de Catadau, Alfarp i Alèdua, permití
que se poguera impondre de cens fins a la
cantitat de 4400 lliures. També se celebrà
Consell General els primers dies d’agost
de 1602, en un escrit en llatí, i en ell
s’acordà nomenar procurador i síndic per
a tot lo referent als préstams al morisc de
Catadau, Vicent Turixí (“Vicencius Turixi
maior”), sent Diego Ortís el Justícia dels
cristians vells de la vila de Llombay (“Didacus
Ortis de Cortaça, Justicia christianorum
veterum presentis ville de Llombay”). Hem
d’evocar que Turixí fon ben famós quan se
decretà l’expulsió dels moriscs de tot el
Regne de Valéncia en 1609, puix protagonisà
la rebelió dels moriscs en la Mola de
Corts. És ben recordat el “moro Torixí”.
La carta conduí a unes interesantíssimes conversacions telefòniques, puix recordem que estàvem en estat d’alarma per
la Covid-19, durant eixos mesos, i no
podíem trobar-nos en persona. Ell, orgullosament, me declarà que “era també un
poquet Cortassa”. D’eixe sentiment transmés
són bona prova els comentaris que feu en
dos llibres seus, capitals per a conéixer
l’història del nostre poble: “Un estado de
los Borja: el Marquesado de Llombai. Documentos sobre Aledua, Alfarp, Catadau y
Llombai. Valéncia. Generalitat Valenciana.
2001” i “La baronia i el marquesat de
Llombai. Documents sobre Alèdua, Alfarp,
Catadau i Llombai. Valéncia, ed. Alfons el
Magnànim. 2005”. En ells deixa els comentaris Vicent Bisbal, de que Cortaza i
Cortasa són renoms. De fet, éls únics co-
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mentaris que fa en els llibres explicant els
noms de les llistes, els fa sempre al voltant
del sobrenom Cortassa; i en fa moltes mencions al respecte.

En els transcurs d’eixes dissertacions
me donà referència d’uns fets extraordinaris.
Me donà informació d’una acta de
condena a un morisc, transcrita pel notari
Francisco Martinez en 1587, en la que actuaren de testics, traduïnt al valencià actual,
“el magnífic Diego Ortiz, mercader, l’honrat
Arzís Soler, ciutadà, i Antonio Ximenez,
llaurador, habitadors de dita vila de Lombay”.
La condena se perdonà a la fi, pero també
actuaren de testics en la compravenda
d’unes cases llimitant en la font, la sala de
bany i enfront del castell. Actuà com a
notari itinerant Gamisa ¿?.
Me parlà d’un protocol en llatí, numerat
per ell com EP 23505 (EP = El Patriarca),
en el que se fea menció d’una escritura datada d’entre el 17 de maig i l’ 11 de juny de
1580, en la que se nomenava a Diego Ortis
Cortaça (Didacus Ortiz Cortasa), procurador

del Marqués de Llombay i Duc de Gandia, i
que sent arrendatari dels Drets Dominicals
fon un gran comerciant, posseia una casa
en Valéncia, pero també vivia en el poble,en
una casa en el carrer Major, en la que
contava en una criada i uns atres dos servents. Com a comentari, me digué Vicent
Bisbal que tenia justificacions de que el tal
Diego fon testic de l’acte de beatificació de
Sant Lluís Bertran pel Papa Paulo V en
1608. Sant Lluís Bertran (o Beltran) fon
mestre de novicis del Convent de dominics
de la Santa Creu de Llombay allà pel 1550.
I encara m’aportà el professor Bisbal
uns atres dos documents, un poc més
antics, i en signatura EP 23506, escrits en
valencià i datats el 23 d’abril de 1580, en
els que sent el notari Francesc Martines i
testics de l’acte Antoni Marti e Diego Ortis
Cortasa, habitadors de Llombay, se donava
conte del repartiment de bens entre dos
esposos. Transcric alguns passages…
“Vicent Vendero, cristia xp^ nou de la
present vila de Llombay, collocantse en
matrimoni Angela fustera muller que fonch
en primeres nupsies de Magret etc fa
donació a dita Angela Fustera muller seua
de una lliura reals de Valencia. Media casa
afronta ab casa de Vayo i ab la muralla.
Una faneca de terra horta ab voreres.”
A continuació, se donava conte en un
atre document (testes predictict) de que:
“La dita Angela fustera collocantse en matrimoni ab lo dit Vicent Vendero li fa donasio
de tots sos bens”.
Estos dos últims documents permeten
retrotaure la primera menció d’un Cortassa
al 23 d’abril de 1580 des de la més antiga
alusió fins ara que era la de 1602. ¡S’ha
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trobat per tant informació dels Cortassa 22
anys més antiga! És una senya ben important
per a l’història llombaïna, i, que volen que
els diga… ¡me plena d’orgull!

L’any passat vaig fer un llistat dels
Cortasses, pero per un erro de transcripció,
no aparegué el nom de Jose Mª Corberà
Ferrando, el Cortassa més corredor, que
últimament sempre està per l’estranger.
Quede aixina el llistat complet. Comente
també, que he inclòs fotografíes de dos “libros de cuentas y de lo fiado” de la meua
família que donen raó fil per agulla de totes
les despeses familiar, des de 1755 fins a
1852, i són un extraordinari punt d’informació de fets, llocs i senyes molt interessants.
Vullc acabar indicant que, sense dubte,
haguera ajudat a Vicent Bisbal del Valle a
investigar més coses de l’història de Llombai,
d’entre els 29.064 protocols existents en el
Real Colege de Corpus Christi de Valéncia,
el conegut com “El Patriarca”, on ell fon
colegial de beca per oposició. Malauradament
no podrem fer-ho, pero, a lo manco, no
podia deixar de dedicar-li est escrit.

¡A honrar la seua memòria està destinat, puix
ell ha segut l’autèntic investigador! EPD
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Pere Joan Imperial
i el sermó en alabança al
Beat Francesc de Borja
Vicent Climent Ferrando

L’any 1976 el sacerdot llombaí José
de Paz Puig, donà a la parròquia de Santa
Creu un volum menut que contenia un
sermó predicat pel seu autor, el frare Pere
Joan Imperial, l’any 1624 a la mateixa església de Santa Creu amb motiu de la beatificació de Francesc de Borja. El frare Pere
Joan Imperial havia nascut a València, en
la segona meitat del segle XVI, tot i que era
oriünd de Gènova; i havia ingressat a
l’orde de predicadors el 25 de gener del
1602 en el convent de València.
De família noble, va estar, després de
professar com a dominic, relacionat amb
la família Borja. En el 1620, segons una
acta notarial, Pere Joan Imperial era representant de Magdalena de Castro, germana
del dramaturg valencià, Guillem de Castro.
El document notarial en que apareix del
nom del dominic Imperial, és una cessió
que feia Guillem de Castro a la seua germana
Magdalena d’un usdefruit que aquell havia
rebut del marqués de Peñafiel, Juan Téllez

Girón, fill del duc d’Osuna. Es tractava
d’una heretat anomenada Casablanca en el
terme de la vila d’Arahal, prop de Sevilla.
Guillem oferia a la germana l’ús i l’aprofitament d’aquella heretat que ell havia rebut
per tot el temps de vida del marqués de
Peñafiel, i el document era firmat per Guillem
de Castro i Pere Joan Imperial a Madrid el
5 d’octubre del 1620.
En la dècada dels anys vint del segle
XVII trobem a Pere Joan Imperial sent
lector de teologia en el convent de Llombai.
Segons Vicente Ximeno va obtenir el «Grado
de Presentado à titulo de la Predicacion,
en la qual se adquirio muchos creditos, y
el empleo de Predicador General». D’acord
amb això fou l’encarregat de predicar el
sermó en les celebracions que s’hi feren, a
Llombai, amb motiu de la beatificació de
Francesc de Borja, que havia sigut primer
marqués de Llombai. La beatificació a càrrec
del papa Urbà VIII tingué lloc el 1624 i uns
anys després veié la llum el volum que re-
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collia les paraules predicades per Imperial. El volum titulat Sermon en alabança de el beato padre Francisco de
Borja de la Sagrada Religion de la
Compañia de Iesus, i dedicat a Francesc
de Borja i Centelles, es publicà el 1627,
en la impremta de Iuan Bautista Marçal
de València. S’incloïa, a més del sermó
pròpiament dit, una censura i aprovació
de Joaquim del Rio, rector de Sant
Bartolomé; una llicència de l’ordinari
doctor Ciprià Azcon; una censura i
aprovació de Vicent Noguera, qualificador del Sant Ofici de la Inquisició i
prior del convent de Sant Onofre de
predicadors; una llicència del provincial
de l’orde de predicadors, Jeroni Mos,
que havia estat prior anteriorment del
convent de Llombai; i un parell de dedicatòries, una al marqués Francesc
de Borja i Centelles, i l’altra als lectors
de l’opuscle. En la primera dedicatòria
deixava clar que s’havia documentat
amb els fons de l’arxiu de la família
Borja per tal d’escriure les paraules
que conformaven el sermó, mentre
que en la segona fa una breu síntesi
d’aquelles celebracions amb què es
commemorà el nomenament com a
beat del primer marqués de Llombai, i
que malauradament no van poder concloure feliçment per la mort de la «Duquessa de Gandia, madre del Duque
que oy vive».

Portada del Sermó (1627)

A continuació trobem el sermó,
de 24 pàgines, que coneixem perquè
s’ha reproduït en un parell de publicacions, la primera en una transcripció
Començament del sermó (1627)
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al llibre de festes a Sant Francesc de
Borja i la Mare de Déu del Roser de
l’any 1977; i la segona, en una còpia
facsímil, en el volum Historia de la parroquia de la Santa Cruz Llombai (15441994) d’Arturo Climent Bonafé.
El 1635, li fou encomanada la
tasca de revisar el llibre Expulsión de
los moriscos rebeldes de la Sierra de
Cortes de Vicente Pérez de Culla, per
Martín Dolz del Castellar, vicari general
de València, que havia rebut l’orde directament de l’arquebisbe de València,
Isidoro Aliaga,
Un parell d’anys després, el 1937,
marxà cap a Gènova on aquell mateix
any publicaria en la impremta de Pedro
Ioan Calenzan i Ioan Maria Farron una
nova edició del sermó que havia predicat,
l’any 1624, a l’esglesia de Santa Creu
de Llombai. Aquesta segona edició la
dedicà a Constança Doria, princesa
d’Avella i cunyada del Duc de Gandia,
amb un text escrit al convent de Sant
Doménec de Gènova. El sermó és idèntic,
paraula per paraula, al de l’any 1627 i
al final inclou unes notes dirigides al
lector en què dona algunes informacions
del convent de Santa Creu.

Portada del Sermó (1637)

Durant l’estada a Gènova, segons
Ximeno, «se aplico con suma diligencia
à inquirir Monumentos antiguos de los
Archivos, para escrivir juiciosamente,
y con acierto el libro de los successos
de aquella Republica» és a dir escorcollà
als arxius de Gènova per tal de recopilar
informació per a la seua història de la
República Genovesa. Finalment va
Començament del sermó (1637)
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reunir les seues investigacions en el
volum manuscrit Breve relacion de los
successos de la Republica de Genova
desde su fundacion, y Raza de la casa
de Imperial, una de las veinte y ocho
familias nobles de ella, conservat en
aquell moment en l’arxiu del Convent
de Predicadors de València. L’obra no
arribà a publicar-se. Pere Joan Imperial
va morir el 2 de setembre del 1639 al
Convent de Sant Doménec de València.

Text final del sermó de 1637

44

Per sempre,
uela Pepica!!!
En tot l’amor del seu net Vicente Sanz Viñuelas

Fa ara dos anys que la meua vida va
canviar i es va alterar de nou. I entre altres
coses, deixí de llegir en veu alta...
Este fet que pot semblar irrellevant,
per a mi era una cosa fonamental i del dia a
dia; una costum, i el moment de compartir
unes hores o el ple de mig dia en vostè, uela
Pepica, bé fora a la porta de sa casa en el c/
Major, en el seu comedor o en el camp, baix
dels nostres garrofers... o inclús en ca la
seua Carmen, on passava moltes vesprades.
I sempre llegíem les últimes novel·les publicades o rellegíem les que més ens agradaven.
Que bo era saber, quan venia l’aniversari o
el sant, que un llibre queia segur, primer
perquè m’agradava i després perquè li l’havia
de llegir a vostè. Eixos moments de complicitat
valien tot lo del món, i mentre jo feia una
pausa i vostè continuava fent el punt-degantxo, podien vindre moments de confidències, dubtes o historietes antigues que
tant m’agradaven. Però ara això, ja ha acabat...
i la meua veu al llegir s’ha silenciat, al temps
que una part de mi, encara plora per dins.
Recorde que quan en l’institut o en la
Universitat tenia que llegir o exposar, mai
tenia problema i ho feia de forma clara, vo-

calitzant i fent les pauses corresponents... i
quan alguns dels amics em preguntaven,
sempre els dia que practicava contínuament
en m’auela, mentre que m’auelo em corregia
si no pronunciava correctament, m’embalava,
o no feia pauses. I estes cosetes tan naturals
per a mi, tan rutinàries... ara les trobe moltíssim a faltar i és un buit difícil d’omplir.
I es que fa ara dos estius, mentre
estava de viatge per Galicia, ma mare em va
cridar un dia de bon matí i em va dir que
vostè s’havia ficat mala i que mirara alguna
cosa per a tornar, que la situació en unes
hores s’havia complicat. Jo em vaig quedar
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blanc, de pedra, i mentre tractava de trobar
la forma més ràpida per a tornar, no em
podia creure la realitat. Total feia unes hores
havíem parlat com tots els dies, tan normal i
bé, mentre li explicava les meues aventures
en el viatge, puix eixa vespra havia estat en
les illes Cíes, des d’on li havia cridat. Curiosament, en eixe moment crucial, el net que
més propet solia estar sempre d’ella, en
esta ocasió era el que estava més lluny... i el
que va passar un dia de “perros” fins que
gràcies a la meua germana vaig poder agafar
un avió en Vigo a les nou de la nit, que em
va dur a Manises, on la meua germana
estava esperant-me. D’allí em portà al seu
costat i ja em va confirmar que la cosa no
anava bé. Encara vaig poder despedirme de
vostè, ficar-li a les mans un rosari que li
havia comprat en el monestir de Sant Joan
de Poio i donar-li un bes. Vosté s’esperà a
que jo arribara... i dic que s’esperà, perquè
quan d’ahí m’he n’aní al cap d’un ratet a
casa, a dutxar-me i canviar-me, al moment
cridaren per a dir que vostè havia acabat.
6 d’agost de 2019, una data marcada
que mai se m’oblidarà (curiosament dia de
Sant Justo). Teníeu 93 anys i set mesos,
però no éreu vella. Oberta de ment, guapa,
molt presumida, en el somriure sempre a
punt; en caràcter i decisió fins el final,
intensa, treballadora... éreu molt més que
m’auela... i eixe dia una part de mi es va
trencar per a sempre. D’eixe dia, els mes remarcable va ser quan la vam vore tots, que
pareixia que dormia, guapíssima i rodejada
per infinitat de roses roges, la seua flor preferida, mentre moltíssima gent venia a donar-li l’últim adeu.
Pepica Viñuelas Peiró, més coneguda
com Pepica “la Justa”, filla de José Mª i Rosario; dona de Vicente Viñuelas Boix “el
Bolero”; mare de Pepita i de Carmina; germana

de Rosario, Pepe, Armando, Justo, Carmen i
també de la seua Pepi; tia dels seus nebots i
gran uela de Rosario, Ramon, Ana i Vicente.
Vau tindre una vida intensa, llarga,
plena i jo crec que feliç. Vinguereu al mon la
matinà del 6 al 7 de gener de l’any 1926, als
set mesos, i sempre contaveu que són pare
es va trobar als Reis Mags d’Orient quan ja
se n’anaven i ell eixia de la taverna del tio
Xexa i els deia: -Majestats, no teniu res per
a mi? – i ells li donaren una xiqueta que
resultà ser Pepica.
Encara que éreu la segon filla, pel caràcter sempre vau actuar i ser com la major,
i sempre vau vetlar, mirar i cuidar de tots.
Que fàcil eren la majoria de coses quan
vostè estava... sempre apunt, sempre de tot
en casa, sempre les portes obertes, sempre
clar... Que gran mà teníeu per a la cuina!!!
(jo em sent afortunat, puix si m’auela Pepica
la d’Alfarp era una experta en fer dolços i
pastissos, vosté, ficant la cullera en el perol
ja li donava sabor). A més a més, no li importava explicar i contar les coses, ja foren
de temes culinaris, personals o de qualsevol
tipus, emprant quasi sempre un ocurrent i
meravellós sentit del humor; i encara que en
geni i caràcter, podíeu ser la persona més
dolça de la terra. I altra particularitat seua i
que a mi m’agradava i em feia gràcia, era
que mai eixíeu de casa sense empolvar-se la
cara ni pintar-se els llavis. I això ho fèieu
sempre, encara que se n’anàreu vosté i
l’auelo Vicente al camp al solet, a pegar
voltes pel terme o a comprar.
Quantes vegades anàvem a vore alguna
de les seus antigues amistats d’Alfarp i enseguida sentíem: -Ai Pepiqueta, i que mans
tenies per a fer-nos el monyo!!! T’enrecordes
quan anàvem al Raval a que ens pentinares?
– i ella somreia i recordava eixos moments,
ja que en la seua joventut va treballar molts
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anys de peluquera i eren moltes les que guardaven un gran record d’ella i de la seua
faena. La veritat és que tota aquella gent que
va tindre la sort de conèixer-la i compartir
part de la seua vida, sens dubte la recordaran
i la tindran present!!
Va ser també l’ullet dret de s’auelo
Justo, qui carinyosament sempre es referia
a ella com “pequeña”, a qui moltes vegades
acompanyava en la tartana o el cotxe de
cavalls per a dur a la gent a Carlet, a l’estació
del tren, per a fer-li companyia i ajudar-lo a
pujar l’equipatge quan ell ja era més major. I
també tenia grans versemblances en sa tia
Pepa, així com un fort vincle i sentiment en
sa mare.

Em venen a la ment tantes i tantes històries, tantes anècdotes i tants records...
que difícilment cabrien en un llibre. Però era
precís dedicar-li unes paraules i recordar-la
en el segon aniversari en que ens falta, almenys de forma física, ja que al cor viu eternament. Però que buit més gran ens ha deixat!!!! Hi ha gent que no entén perquè em
va afectar tant la seua partida... però difícilment
ho pot entendre el que no compren com era
la nostra unió, la nostra complicitat i relació

i el nostre sentiment. I es que, per dir-ne un,
no hi havia cap dia que no anara a vore-la, o
si estava de viatge, li tocarà per telèfon per a
sentir la veueta. I ara, la veritat, em costa
molt ordenar estes coses.
Sempre diuen que en esta vida hi ha
una de “cal i una d’arena”, i aixina ho vaig
comprovar fa dos anys. Si en juny celebràvem
la publicació del meu còmic de “El dolç del
Marquesat: el Mostatxó”, en agost ens ficàvem
de dol per la seua partida. I es que a banda
de tot el que vostè era per a mi, vostè era
l’última dels meus uelos que em quedava,
cosa que simbòlicament em deixava desemparat en eixe sentit (i això que soc afortunat
i estic orgullós i content d’haver pogut
disfrutar tant dels meus 4 uelos).
Ara sols queda recordar-la, voler-la i
atresorar tots els bons moments viscuts i
compartits. Algun dia m’agradaria poder
transmetre als meus fills eixe amor per
vostès, a l’igual que vostè va aconseguir
que jo vullguera als seus pares, tios i uelos...
així com que tinguera este sentiment tan
fort per la família, per tots els meus!!!
Sols em queda dir-li que, dins del mal,
m’alegre que no haja tingut que viure la
pandèmia de la Covid-19, ni estar confinada,
aïllada, ni amenaçada pel “bitxo”. Realment,
en una Guerra Civil, dos dictadures i tot lo
que vau viure... ja era suficient. En fi, no se
si algun dia tornaré a llegir en veu alta per a
algú; de moment... la vida continu com
sempre fa, com ha de ser. I de forma clara i
serena s’enfrontarem a tot allò que ens vinga,
tractant de disfrutar de la vida, lluitar pels
nostres somnis i procurant ser feliços, treballant i cuidant de la família, la cultura i el
saber... tal i com vostè i l’auelo Vicente ens
vau transmetre i ensenyar.
Per sempre uela!!!!
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Adeu a un
Gran Erudit i
Humanista
del segle XXI
Vicente Sanz Viñuelas

- La persona dignifica al càrrec i no el
càrrec a la persona!!! - Recorde com si fora
ara estes paraules que em va dir vosté, i es
que vosté era un clar i digne exemple de professor, humanista, erudit i sobretot persona.
Encara que ens separaven més de 50
anys, considere que era un dels millors amics,
amb qui es podia conversar de qualsevol tema,
principalment per telèfon i sempre a partir de
les 10 de la nit... encara que de tant en tant
algun dinar, cafè o una breu conversa quan
venia els dissabtes a dinar a ca u dels seus
nebots no fallava mai.
El passat 26 de desembre ens digué adeu
D. Vicente Bisbal Del Valle, fill de Vicent i
Fidela, germà d’Eugenio i tio de Fidel, Ángel i
Isabel; i més conegut al poble com Vicente “el
Resaor”.
Ara, en estes pàgines del llibret i com a
mostra d’homenatge, el despedisc amb respecte
i admiració, puix fins el final va ser lliure per a
viure com volia, en llibertat, de forma autònoma
i volcat en passió en les seues lectures i escrits.
Treballador infatigable, persona molt lletrada i intel·ligent; senzill, humil i molt respectuós;
rastrejador de la nostra història... Llombai, el
Marquesat, i jo mateix com a historiador, tenim
molt que agrair-li pels seus llibres, dedicació, i
tots els seus escrits als llibres de festes, ja que
sense ells seriem molt més pobres i hauríem
perdut gran part del nostre passat (i això que

encara queda el vostre últim regal a esta terra
que tant vau voler i és un últim llibre acabat,
però encara inèdit, en el que treballàveu fins el
final).
Va ser desig seu ser soterrat ací a Llombai,
junt als seus pares; i encara que amb tristesa li
diguérem adeu, ens queda tot el seu gran
llegat, així com els seus consells, records i reflexions, per aquells més pròxims a vosté. I
aprofitant açò diré que “aquell que és recordat,
viu eternament” i no mor.
Ara, rememorant una de les nostres últimes converses, parlaré d’un personatge singular
del nostre poble: “BOLES”, i d’un tio avantpassat
de vosté “el SORT de TALLÀ”(el “tio de casa”
com l’anomenàveu), ja que encara que vosté
era molt escrupolós en les dades, escrits i fets,
també convenia en mi que les “llegendes” i
histories de tradició oral s’havien d’escriure o
contar, per a que perduren i no s’obliden, ja
que sinó també perdríem una part de la nostra
història passà.
Per sempre don Vicente. Adeu en eixe
any horríbilis de 2020 i de pandèmia, que
també passarà a la història com vosté. Ha
sigut un plaer el poder compartir tants bons
moments i reflexions, i sempre el tindré present,
d’igual forma que tiraré de menys les nostres
converses.
SIT TIBI TERRA LEVIS. In Memoriam...
i per sempre MESTRE!!!!
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“Boles” i
“el Sort de Tallà”
En tot l’amor del seu net Vicente Sanz Viñuelas

Fa 150 anys, concretament l’11 de juliol
de 1871, ocorria una mort violenta en el carrer
sant Vicent d’ací de Llombai, que suposava la
fi d’una vida d’excessos d’un personatge controvertit: Tomàs García Lafuente, més conegut
com: “Boles”

• Tomàs Garcia Lafuente, era fill
d’Antonio i Rosa i va nàixer el 31 de
maig de l’any 1833, ací en Llombai.
Ignore el motiu, però de malnom seria
conegut al poble com “Boles”.

Precisament s’ha conservat, a través de
la tradició oral i d’algunes notes de premsa i
escrits, així com pels apunts del registre parroquial, algunes historietes d’ell i d’un altre
personatge del poble: el “sort de Tallà”.

• Vicente Modesto Tallada Ortiz, va
nàixer en Llombai l’11 de gener de 1837
i era fill de Vicent i Josefa, i tindria una
germana anomenada Vta Filomena (1840).
Degut a que Vicent estava sort, al poble
i als voltants seria conegut com el “Sort
de Tallà”. Ara bé, si li parlaven de cara
s’enterava de tot.

A banda, este personatge també serà conegut fora del nostre poble, ja que el van relacionar amb un intent d’atemptat i el posterior
assassinat del president del govern en 1870, el
general Prim, i apareixerà en el llibre: “El asesinato del General Prim. Estudio del sumario
incoado” de Jose Maria Fontana Bertran (de
la Editorial: Foro para el estudio de la Historia
Militar de España), que si no ha eixit ja, no
tardarà en vore la llum, ja que estava en
impremta (però degut a la Covid-19 s’havia retardat la seua impressió), però que serà publicat
en este any 2021.
Però qui eren estos dos personatges... i
per què apareixen junts en esta història?

En principi no tenien res a veure, ni per
posició social, ni per idees, ni per res. Ara bé,
els distints enfrontaments comuns els convertirien en rivals i antagonistes.
Mentre que el “Sort de Tallà” va ser un
llaurador acomodat que vivia al carrer València
(a l’actual núm.20), Boles no tenia terres i era
jornaler per a guanyar-se la vida. Pel que fa als
caràcters, el primer era una persona prudent,
de talant conservador però tranquil, que no
tenia por de res ni de ningú i era gran de
tamany. Pel que fa a Boles, sembla que era
més conflictiu i de caràcter exaltat (segons al-
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gunes veus, era molt “bord”). Va anar decantant-se cap al republicanisme, però el problema
vingué quan va anar radicalitzant-se i va arribar
a convertir-se en una espècie de facinerós i extorsionador, que inclús atemptà contra algunes
persones.
El segle XIX va ser un segle molt convuls
per les distintes guerres civils, però sens dubte,
el període més inestable seria el conegut com
“Sexenni Democràtic” (de 1868 a 1874), en el
qual es va viure l’Expulsió de la reina Isabel II,
el govern provisional, l’elecció d’Amadeu de
Saboia com a nou rei d’Espanya, la I República
i finalment la Restauració Borbònica en la figura
d’Alfons XII, sense comptar la guerra de Cuba,
la III guerra Carlina o els enfrontaments cantonalistes. I tot això, lligat a la falta d’una autoritat
o un poder fort que controlara la societat. I
seria en este temps quan es va produir un
auge del bandolerisme, dels roders i d’exaltats
per gran part de les comarques valencianes i
per ací pel Marquesat, com son exemples
Pauet, Boles i el tio Joan “de la Marina”,
principalment.
Segons les histories de tradició oral que
han arribat a nosaltres, per este temps seria
quan Boles va anar radicalitzant-se i forjant la
seua llegenda. Encara que el seu talant ja
s’intuïa, i es que s’ha conservat una denúncia
per la qual, en 1857, es va condemnar a Tomàs
Garcia Lafuente, alies Boles, jornaler i veí en
eixe moment de Benifaió, a una multa de 130
reals, més costos del judici, per una estafa a
una dona anomenada donya Rosario Torres.
La seua “gesta” més coneguda ací, seria
l’assalt al casino “Carliste” de Llombai, mes
abans d’això ja va començar a extorsionar a
certs llauradors (sembla que a dos o tres
famílies de Llombai i algunes de Catadau). La
forma de fer-ho era assaltant-los quan estaven
en els camps i amenaçant-los en una navaixa o
trabuc per a que li donaren els pocs diners que
pogueren portar damunt, o la verema en el
menjar, així com fent algunes “fexories”. Alguns
llauradors, “atemorits”, cedien, però altres es

rebel·laven i li feien front. I precisament un
d’ells va ser el “Sort de Tallà”, que no tenia por
a res. La seua rivalitat començà així. En una
ocasió que el “Sort” estava en el camp, li s’aparegué Boles en una navaixa i el va amenaçar,
tractant de furtar-li l’aliment que portava. Ell
l’enfrontà i acabà tirant a Boles a la sèquia
Mare. I encara que Boles ho va intentar en diverses ocasions, en la majoria no va aconseguir
el seu propòsit, fet que va enfurir-lo i marcà la
seua relació futura en el “Sort de Tallà”.
Prova d’esta enemistat la trobem en dos
atemptats que Boles intentaria perpetrar contra
el “Sort de Tallà”, ja que segons contaven,
arribà a extorsionar-lo i demanar-li diners o
sinó “el mataria”, però ell no es doblegá ni va
cedir. Com la germana del “Sort” vivia en el
carrer Sant Vicent (en la que coneixem com “la
casa de les Corberanes”, actual núm.7), una
nit que ell es dirigia des de casa de la seua germana cap a sa casa, a l’arribar a l’altura del
núm. 13 (que era la casa de Boles), va notar
algo en les cames, com una espècie de corda.
En compte de parar-se a mirar que era o tractar
de deslligar-la, va pensar el que va pensar i es
tirà a terra. Al moment, un tir li passà per
damunt i l’autor d’aquell, maleint el no haver
encertat en el seu blanc, va fugir en direcció a
l’horta.
La segon anècdota es va produir en la
pròpia casa del “Sort”, un dia al “ple de migdia”.
Com hem assenyalat, vivien molt prop l’un de
l’altre, encara que quan Boles feia alguna barrabasà o es ficava en plet en la llei, fugia cap a
la muntanya i s’amagava en un barranc, que a
dia de hui encara es coneix com “Barranc de
Boles” ( barranc que naix en terme de Llombai
i entra en terme d’Alfarp, desembocant en el
barranc Fondo, on encara hi ha alguna cova o
cavitat per a refugiar-se). El “Sort de Tallà”
vivia en l’actual casa núm.20 del carrer València
(la que coneguem com la dels “Resaors”) i
tenia la seua habitació a la banda esquerra de
la casa, en una vivenda típica de llaurador valencià. Be, un dia al “ple de mig dia”, quan
Boles sabia que Vicent estaria fent la “siesta”,
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persistir en furtar les “berenes” als homes o
amenaçar-los si no pensaven com ell. I quan
en estos anys convulsos del “Sexenni Democràtic” venien eleccions, Boles treia el trabuc,
es ficava en la plaça i feia ronda “amunt i
avall”. Quan anaven els homes a votar (hem de
pensar que el vot femení no seria aprovat fins
l’any1931), ell els increpava i els preguntava: tu on vas a votar? – i depenent del que li contestaven, ell decidia i els deia: - Tu entres, o tu
no entres!! – Davant aquesta situació que els
coartava, i quan això els havia passat a diversos
homes (generalment de talant carlí o conservador), aleshores exclamaven: -Mone a pel
“Sort de Tallà”, o sinó no podrem votar!!! – i
anaven a buscar-lo i quan este es presentava
en la plaça s’encarava a Boles, i “tant xulo com
era es frenava, ja que li tenia por, perquè l’altre
era més gran i més fort que ell”. Si Boles
entrava en raó s’apartava i, sinó, renyien, es
repartien algunes bofetades i el “Sort” el feia
apartar-se de la porta de la Casa Consistorial
(l’Ajuntament),i inclús anar-se’n de la plaça... i
ja podien entrar a votar els homes, puix tenien
el camí “lliure”. I es que el “Sort” era l’únic o
dels pocs, segons es diu, que li feia front a Boles.

com era estiu i les finestres del carrer estaven
obertes, des de la finestra dreta de la façana li
tirà un tir en direcció a l’habitació, ja que la
porta d’aquesta també estava oberta. Va disparar
en diagonal per fer blanc cap al fons i el tir impactà en el capçal, però no va alcançar al
“Sort”, qui a l’estar gitat es salvà, més quedà
la paret marcada (anecdòticament este llit era
gran, de ferro, en figures decoratives de
ceràmica, pintades a mà, en el capçal i la peuera).

En eixe temps estaven ubicats pràcticament
tots els bars del poble en el carrer Major. Com
hi havia un grup important de carlins al poble,
Josep Noverques havia convertit sa casa en un
casino, anomenat “Círculo Carlista”, instal·lantse allí el centre social dels carlins, on anaven a
reunir-se, fer cafè o el que fora (i que actualment
és la casa de “m’auela”). Ara bé, Boles, contrari
ideològicament als Carlins, una vesprada de
març de 1870 es va presentar junt a altres,
trabuc al muscle i sable en la cintura, en el
casino “Carliste”; amenaçaren als que allí dins
hi havia i tiraren pel balcó tots els mobles i
quadres del local. Després, Boles se n’anà a la
plaça Major, on va presumir i es va vanagloriar
del seu acte.

També conten que, en ocasions, escopeta
o trabuc al llom, causava por a la gent i feia les
“animalades” que se li ocorrien, a banda de

Posteriorment, va ser arrestat i tancat en
la presó pels seus actes, considerant-ho el
jutge de carlet d’incidència política i violació de

Casa del “Sort de Tallà” i actual casa dels
“Resaors”
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viure momentàniament a Madrid.

Casino “Carliste” en 1870

la propietat privada. I inclús en setembre d’eixe
mateix any va ser amnistiat de la causa incoada
contra ell i altres per “rebel·lió”, sobreseientse el cas en la Sala Primera de la Audiència de
València.
A inicis d’eixe any de 1870, Boles s’havia
casat en una dona de Sollana anomenada
Vicenta Córdoba Fortià, i esta vingué al poble a
viure a sa casa (junt a la mare d’ell), quedantse prompte embarassada. Ara bé, això no calmaria les accions de Boles... i amb l’excusa de
la seua faena de “tractant de ramat caprí”, va
entrar a formar part en alguna organització per
a dur a terme una conjura contra el president
del govern, el general Prim, traslladant-se a

Després d’estar uns trenta cinc o quaranta
dies allí, va ser detingut el 17 de novembre de
1870 per un delegat del govern, acompanyat
de la Guardia Civil, per ordre del jutge de l’Audiencia. El detingueren en el cafè Brillante,
mentre es feia cafè i mitja tostà, juntament
amb Ventura Mateo, Celedonia i José Genovés,
qui també era “huesped” en la mateixa pensió
on estava ell, en “la calle del Júcar, número 13,
cuarto segundo, propiedad de Benita”. Quan
feren el registre de la pensió els trobaren dos
trabucs i els arrestaren per estar implicats,
presumptament, en una conjura contra Joan
Prim i Prats (precisament d’ell es conserva documentació en el sumari per l’assassinat del
general Prim). Des de Madrid van demanar informes al rector i al jutge de Pau de Llombai.
El primer, don Melchor Penadés, va enviar una
còpia del bateig i va certificar que es tractava
d’ell. Respecte al segon, el jutge de pau, que
en eixe temps era José Ortiz Sanz (“bisauelo”
de “m’auelo” Vicente), i sembla que era dels
que li tenia simpatia (o bé que feia una bona
temporada que no estava pel poble i per tant
no havia causat cap disturbi), manifestà per
carta, el 20 de desembre de 1870, que Boles
tenia “en esta población una conducta muy
arreglada y conforme, sin que de esta autoridad
haya (ocurrido) el más leve motivo de queja
y siempre aplicado a su industria. [que era
tratante de ganado cabrío]”
A l’endemà estaven presos i incomunicats
en la “Carcel de Villa”, ell i José Genovés, i ja
els havien pres declaració acusats d’haver
tramat l’assassinat del president del govern.
Boles va al·legar que era resident accidental en
la capital, que estava en la pensió ja anomenada,
que sabia llegir i escriure i que no tenia béns.
Digué que es trobava en Madrid per a vore si
aconseguia que el tornaren a ficar en el càrrec
de guarda de montes, el qual havia exercit
l’any anterior a Llombai; i també per a lliurarse de la “fiebre amarilla” que començava a
atacar València i voltants. També va comentar
que en Madrid sols havia estat passejant, sols
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havia tingut relació en José Genovés i que, el
fet de tindre dos armes en la seua habitació,
era perquè les havien adquirit en una tenda de
barri, ell i l’altre, per a protegir-se en el camí de
tornada a València. I els trabucs estaven
carregats perquè volien eixir a les afores de la
ciutat a provar-los.
Respecte a la pregunta sobre si coneixia a
don José López Pérez, don Tomàs Carratalà,
Ruperto Merino, Estaban Sáenz i Martín Arnedo;
i sobre quina relació mantenien, Boles va al·legar
que no els coneixia. No obstant això, li tornaren
a preguntar si havia mantingut reunions en diversos subjectes per a tramar un atemptat contra
el general Prim “armándose al efecto con trabucos los unos y revólveres los otros, esperándolo por las noches, últimamente a la
salida de los teatros y a la del Congreso, colocando un espía en cada uno de aquellos,
para que observase a cuál iba y avisarlo luego
a fin de poder llevar a cabo el indicado proyecto
en la ocasión que se les presentase más a
propósito ”. Esta pregunta l’acompanyaven en
proves verificades d’una reunió en el Prado i
altra en la seua pròpia habitació. Però Boles
digué que no sabia res, que no havia parlat en
ningú ni tenia noticia de cap fet.
Uns dies després, el 23 de novembre,
tornaren a interrogar-lo. En aquesta ocasió i
davant el jutge, Boles va dir que: “ni por un
momento abrigó la idea de atentar contra la
vida del general Prim y si entró en el plan de
los culpables que tiene referido, fue tan solo
por enterarse y descubrirlo para evitar la
consumación del crimen”. Quan li preguntaren
sobre si tenia coneixement que en el mes d’octubre Joaquin Boira i un tal Cayetano Domínguez,
que també estava empresonat, tractaren d’assassinar a Prim, Boles contestà que no sabia
res d’això, ni tenia cap relació amb els implicats.
També va negar saber res de cap conspiració
“Montpensierista” (ideada pel duc de Montpensier), la qual, en teoria, esperava la mort
del president del govern per a col·locar al duc
en el tron; així com cap alçament “Carlista” en
la Mancha. Finalment reconegué que va parlar

de don Enrique Sostrada i don José López,
però digué que desconeixia qui podia estar al
cap d’eixos projectes d’assassinat.
Teòricament, per falta de proves concretes
i després d’uns dies, seria posats en llibertat.
Ara bé, el 27 de desembre de 1870 es va dur a
terme l’atemptat real contra el general Prim, i
este va morir tres dies després, bé per les
ferides, bé per altres causes. Per eixe motiu,
Boles tornà a ser detingut i interrogat, però va
negar qualsevol relació o coneixement respecte
al crim. Si que va admetre conèixer a Fermin
Soto, de Rusafa, qui havia estat en Madrid el
dia 27, al·legant que es coneixien de “cuando
estuvo en las barricadas de Valencia cuando
el alzamiento republicano”, i que l’havia vist
la nit anterior a l’atemptat, en el cafè Forno,
junt a dos més, però ignorava si ja se n’havia
anat de la capital.
Però algo tindria a vore en el crim... ja
que quan li van fer una pregunta concreta
sobre si el seu company Genovés no havia
volgut matar a Prim, Boles va dir que “en los
momentos que estaban apostados, esperándole” Genovés es va riure i “por su parte
como encargado de la dirección del asunto
en cuanto a la dirección material, mandaba
no descargar y así se hacía”. I va afegir que
Genovés arribà a entrar en el teatre “Español”
la nit de la representació de “los Dos Napoleones”
per saber si el general estava allí, mentre la
resta de conjurats es quedava en la placeta
d’enfront. No obstant això, a l’eixir i dir que no
estava, es van retirar. Però totes les altres preguntes les va negar, va adduir que no coneixia
a ningú, ni sabia res de res. Per tot això, davant
la falta de proves i d’interès, el 23 de gener de
1871 van decidir ficar a Boles en llibertat.
En definitiva, l’estudi del sumari del cas,
indica que Boles i Genovés van ser contractats
per promoure disturbis d’índole republicà (al
costat d’altres) a la zona de València. Havien
anat a Madrid a buscar diners i armes, més
una vegada allí, els van complicar en una
conjura major. I a l’adonar-se Boles que Rodrí-
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guez López el que pretenia era estafar a Montpensier, preparant un suposat complot per
matar Prim, este ho va denunciar al coronel
Prats (cosí de Prim). Per aquest motiu estigués
pres mentre s’aclaria l’assumpte (tot açò estarà
molt més explicat i millor detallat, en el llibre
de Jose Maria Fontana).
Quan va arribar a Llombai, Boles coneixeria
al seu fill, ja que la seua dona va parir un
xiquet el 18 de gener de 1871, mentre ell
estava tancat. Este xiquet seria l’únic fill de
Boles, al qui anomenaren Tomàs García Córdoba
(ara bé, després de la mort de son pare ja no hi
ha cap constància ni referència d’ell ni de sa
mare... el que ens fa pensar que se n’anirien a
Sollana i abandonarien Llombai). Ignore si
Boles els següents mesos es va mantenir calmat
i tranquil.
Finalment una nit, mentre Boles sopava
tranquil·lament en sa casa (que segons la
tradició, conten que si és la casa del Faico o bé
la de Tavio-Nevera), tres emboçats “en les
seues mantes i barrets catxos”, apartant la
cortina de la finestra, li pegaren una trabucà i
el van matar. Era l’11 de juliol de 1871 i Boles
tenia 37 anys. Va morir de “mort violenta” i
sense testar, ja que sembla que no tenia béns.
L’endemà la Guardia Civil va detindre,
com a implicats en esta misteriosa mort, als
llombaïns Salvador Ortiz Peris, Vicent Donat i
Joan Garcia (tal i com recull Manel Arcos al
seu llibre: “El tio Joan de la Marina. Un bandoler
d’Ador en terres del Xúquer i el Túria (18511878)”), encara que sembla que per falta de
proves, els acusats van ser alliberats. Curiosament, en un escrit que enviaren des de Madrid
al jutjat d’ací, preguntaven si la seua mort tenia
alguna relació amb la del general Prim... però
es va constestar (en setembre de 1871) que
“de las actuaciones practicadas hasta la fecha
no aparece autor alguno conocido del delito”,
amb el que no podien constatar relació o antecedents.
I es que Boles (tal i com assenyala Manel
Arcos), degué inspirar tantes simpaties com

aversions, ja que sobre la seua persona circulaven opinions de tot tipus. Alguns manifestaven
que no era un “tros de pa” i que tenia tractes
amb el roder el tio Joan “de la Marina”, mentre
que altres defenien que no tenia tracte amb els
bandits i que el seu principal defecte era ser un
“lliberal exaltat”. No obstant això, a Las Provincias
va eixir una nota de premsa que deia:
“El muerto, apodado Boles, ha sido de
vida agitada, habiendo levantado en algunas ocasiones partidas republicanas, y últimamente fue preso en Madrid como complicado en la muerte del general Prim” (14 de
juliol de 1871).
Pel que respecta al “Sort de Tallà”, a diferència de la seua germana Filomena (qui es
va casar en 1867 en Eugenio Sanz i va tindre
tres fills: Carolina, Eugenio i Paco), este es va
casar “ja major” en Carolina Palop Gayà. Neboda
d’un rector que estigué ací a Llombai (deien
que si era de Cocentaina), però sembla que la
relació no acabà bé i ella, en un moment donat,
va decidir anar-se’n al seu poble i ell no va
anar a buscar-la. Per tant, la parella no va
tindre fills.
Ara bé, com era padrí de la seua neboda
Carolina, se la va afillar i se l’emportà a sa casa
a viure en companyia d’ell (cosa que en eixe
temps era freqüent, i en esta ocasió va ser una
forma d’ajudar a la seua germana quan esta es
quedà viuda en 1880, ja que a partir d’eixe moment ja no s’havia de preocupar de la filla ni
del seu dot). En ocasions li preguntava: Xiqueta, estàs contenta? – i ella sempre deia
que si. I quan en 1895 esta es va casar en
Miquel Bisbal Sabater (conegut posteriorment
com “el Resaor”), allí en la casa, junt al tio, es
van ficar a viure, i allí van tindre quatre fills:
Miguel, Vicent, Eugenio i Maria.
Precisament, al seu renebot Vicent (anomenat així en honor seu), com ell admirava la
valentia, per a despertar-li la “bravura” al xiquet
i que sabera que tot costa d’aconseguir i que
es necessita sempre esforç, quan venien els
diumenge i li havia de donar una moneda de
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“paga”, en compte de donar-li-la, la tirava a
terra i la xafava... i si el xiquet la volia, li havia
d’alçar el peu i agarrar-la, o sinó es quedava
sense la moneda.

Fins el final va mantindre bona relació en
la seua germana Filomena i tots els dies anava
a visitar-la, ajuntant-se també en la seua
reneboda Josefina (filla del seu nebot Eugenio),
qui totes les nits anava a gitar-se en “s’auela”
al carrer Sant Vicent.

Com a curiositats, el “Sort de Tallà”
costejà un dels casalicis del calvari de l’ermita,
concretament el núm.7, com encara es pot
llegir en el retaule ceràmic baix de l’escena sagrada. I en l’any 1905 va vendre un camp
d’horta, situat en el Raval de Sant Roc, perquè
es pogueren edificar una casa el matrimoni
format per Justo Peiró i Pepa Gil (rebesavis o
“tatarauelos” meus), per 262 pessetes i 50
cèntims
Vicente Tallada Ortiz, el “Sort de Tallà”,
va morir el 3 d’octubre de 1912 als 75 anys
d’edat, a les quatre de la vesprà. En eixe
moment era viudo i, com no havia tingut fills, li
deixà la casa i la majoria dels béns a la seua
fillola Carolina, a qui “tenia” com a filla.
El dia del seu soterrar, com era un llaurador
ric i tenia diners, va deixar un duro de plata a
tos els “pobrets del poble”. La condició era
que, abans del soterrar, estos havien d’acodir
a la casa a per un ciri per anar a l’enterro, i
quan tot haguera acabat i tornaren el ciri, aleshores els donarien el duro a tots els “pobrets”.
Ell seria soterrat en una caseta en alt, i no en
terra, al cementeri d’ací de Llombai (i com
encara es pot vore, junt a ell seria soterrada la
seua germana cinc anys després).
I esta és la història d’estos dos curiosos
personatges, que visqueren i s’enfrontaren en
una època passada i formen part d’un tros de
la nostra història local, així com de la història
general, puix un llombaí, Boles, va ser sospitós
i estigué empresonat per la seua presumpta
complicació en la mort del president del govern,
el general Prim. La seua mort, fa ara 150 anys,
va quedar envoltada pel misteri. El mataren
perquè callara i no contara res sobre el crim
del president? El mataren perquè ja estaven
cansats i farts dels seus abusos i extorsions?
El mataren per alguna rivalitat entre bandits?
Qui sap... hi ha coses que mai s’acaven d’aclarir!!

Educació,
Cultura
i Esport
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Agència de lectura
municipal Sant Joan
Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España de
2020 publicat a principi de 2021 mostra que la lectura de llibres en España
arribà a un màxim històric durant el
confinament, un 3% més de lectors
setmanals que en 2019. El 81% dels
lectors manifesten que els ajudà a dur 5 de març 2021 Hospital de la Ribera presentació catàleg Lectures per generar salut i benestar per a
de la salut
millor el confinament. Entreteniment, professionals
de març 2021
Hospital de la Ribera
desconnexió, relaxació, alegria, força p
l'experiència i la construcció de la realitat i
mental... són els sentiments que nomenen
per tant facilita una actitud crítica que estimolts entrevistats.
mula a l'individu a un canvi de posició en asEfectivament els beneficis de la lectura
pectes de salut mental, problemes
sobre la salut i benestar de les persones és
emocionals i socials.
un àmbit d'estudi i d'actuació que no és nou,
És dins d'este context on l'ALM Sant
però la pandèmia ha posat damunt la taula.
Joan junt un grup de 13 Biblioteques inquieLa lectura a més a més del seu aspecte edutes de la Ribera en col·laboració amb el decatiu (formar i informar) i lúdic (diversió,
partament de Salut de la Ribera ha començat
tranquil·litat, evasió) també millora la Salut i
el projecte "Biblioteràpia a la Ribera: lectures
el Benestar de les persones.
per generar salut i benestar". Es va elaborar
Per una banda la lectura té efectes preun primer catàleg de llibres de ficció dirigit
ventius perquè pal·lia la soledat, millora la
als professionals de la salut per que trobaren
gestió de les pròpies emocions, evita pensauna ajuda per poder afrontar les dificultats i
ments negatius, ajuda a estar millor amb si
tensions del dia a dia agreujades per la panmateix i amb els altres. La lectura enriqueix
dèmia. El projecte continua amb l'elaboració
la propia vida amb situacions que moltes vede 4 catàlegs més dirigits a la població en
gades no es tindria la possibilitat de viure o
general de la comarca i com a orientació per
pensar. Nodreix en definitiva el pensament,
que des de els centres de salut i consultoris
la vida emocional i social generant recursos
es puga recomanar la lectura com una ajuda
psíquics sostenidors de situacions emocioper superar els problemes de salut.
nals angunioses.
A la pag. web podeu trobar tota la inPer altre costat la lectura també té proformació. https://bibliotequesinquietesripietats terapèutiques més enllà del gaudi que
bera.wordpress.com/
proporciona. Facilita la reflexió al voltant de

57

Agrupació
Coral del
Marquesat
El dia 14 de gener de 2020 la Coral
participà en la gravació de tres programes
“d’Atrapa’m si pots” d’Eugeni Alemany
per a A punt mèdia TV valenciana amb
motiu de les 300 edicions. Comboiats per
Oreto Miquel acceptàrem el repte de versionar el tema de Ximo Bayo “Aquesta sí,
aquesta, no”. L’experiència al plató, en
companyia de la Coral Parroquial de Catadau, fou tot un èxit inoblidable i tornàrem
tan contents amb la perspectiva d’assajar
prompte el nou repertori que ens havia
preparat el nostre director per a celebrar
el 25 aniversari de la Coral.
Qui ens havia de dir que just un mes
després la pandèmia del COVID 19 transformaria tant les nostres vides. Declarat
l estat d alarma el 14 de març, preníem
consciència del malson que començava.

La malaltia i la mort que colpejaren tantes
persones també arribà als membres de la
Coral. Alguns infectats, altres ingressats,
com el nostre director Juan Manuel Lahoz
Bono, i la desaparició de la nostra mare
Rosa Bono Noverques que ens deixà el 6
d’abril de 2020. Havia estat cantant a la
Coral fins els 86 anys i era sòcia fundadora
junt al nostre pare. Des d’ací un homenatge
a totes les persones que han estat afectades
o que han mort. I a les que han patit altres
dolències.
Esperem que esta pandèmia ens haja
fet més forts per a prendre consciència
que som vulnerables i que cal aprofitar
els moments bons que se ns presenten.
Amb el desig que tots els membres
de la Coral mantinguen la il·lusió de tornar
a reprendre
l activitat el
més prompte
possible
i
conscients que
la vida és el bé
més preat que
tenim, demanem MOLTA
SALUT PER A
TOTS!
Rosa María
Lahoz Bono
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CEIP Sant Francesc
de Borja

Carnestoltes

Aquest curs acadèmic 2020-2021
ha estat atípic, sempre, però en especial
aquest curs, ha estat admirable la tasca desenvolupada per tots els professionals de l’educació, acomplint les normes de prevenció i
higiene amb la rentada constant de mans, la
ventilació creuada en les aules, les mesures
de distanciament i sempre vetlant per l’educació
dels alumnes. Admirable ha estat també el
comportament de l’alumnat que durant nou
mesos ha estat a classe amb mascareta, finestres obertes, distanciament i rentada continua de mans.
És obvi que la pandèmia ha condicionat
el funcionament, però s’han fet moltes coses
d’entre les quals volia destacar:
• La creació d’una aula de dos anys.
Dos auletes per al curs vinent.
• El premi Sambori del curs 2019-2020
que va ser entregat a Andreaa Balint-Cupsa.
• L’entrega d’orles del curs 19-20 on
arreplegaren els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’aquest curs: Empar García,

Dia del Llibre

Falla aula 2anys

Ada Joares i Andreea Balint-Cupsa (Aquest
curs també tindrem premis extraordinaris
però a data del present escrit encara no
estaven publicats).
• Celebràrem el Carnestoltes a les aules,
participarem en la decoració de l’arbre de
Nadal, commemorarem el dia de la dona, el
dia de l’esport, contacontes a la biblioteca,
teatre a l’auditori, 4 alumnes de 6é participaren
a l’Olimpíada matemàtica, celebràrem el dia
de l’autisme, participarem en la “Spartan
Race” per a fi de curs, entre altres.
Però ja ha arribat el moment d’acomiadar-se, després de nou anys al càrrec de la
direcció junt amb Núria Sanz com a cap d’estudis i M.ª Dolores Mateos com a secretària
del CEIP Sant Francesc de Borja, és el moment
de passar pàgina. Vull començar agraint molt
especialment, l’ajuda en la meua funció
directiva d’aquestes companyes de les quals
soles tinc bones paraules com a persones i
com a professionals, sense elles no haguera
estat possible portar endavant la direcció. I
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Taller esport i salut

PEAFS esgrima

també agrair a tots els professionals que han
sigut els meus companys al llarg d’aquests
nou anys: Tots i totes peces clau!
Fent un balanç general, estem satisfetes
dels resultats, encara que aquest curs 20202021 ha estat un curs atípic. Com a Coordinadora Covid vaig dissenyar un Pla de contingència per al Centre i junt amb el meu
Equip vam posar en marxa totes les mesures
preventives, adequant, senyalitzant el centre
i informant la comunitat educativa. El nostre
agraïment a l’ajuntament per haver col·laborat
en tot el que hem demanat per a dur a terme
la planificació i fer front a la pandèmia.
Estar a la direcció del centre no sempre
ha sigut una tasca fàcil, però els assegure
que sempre he mantingut igual que les meues
companyes d’equip, la dedicació, compromís
i il·lusió en el nostre treball per aconseguir
que l’Escola poguera créixer en harmonia i
diàleg.
Al mateix temps amb el treball ben fet
de tots i toles les docents, personal no docent,

ajuntaments i famílies hem creat un bon ambient en el qual preval el respecte entre tots
els membres de la nostra Comunitat Educativa.
Els pares amb els seus representants
de l’AMPA, amb la seua tasca i esforç desinteressat ha col·laborat en la vida del Centre
amb activitats extraescolars, aportacions materials, orles, etc. Moltes gràcies per la vostra
llavor.

Premi Sambori

Talle reciclatge

A partir de l’1 de juliol la meua companya
Esther Pastor és la nova directora amb Anna
Lahoz com a Directora d’Estudis i M.ª Carmen
Noverques com a secretaria. Estic segura
que les tres, mestres amb experiència, seran
capaces de consolidar objectius, projectes
iniciats i d’emprendre nous camins de millora
que segur beneficiaran al nostre Centre.
I finalment us animem a continuar lluitant
en aquesta tasca tan difícil i alhora gratificant
que és l’educació i formació del nostre alumnat.
I com deia Paulo Freire “L’educació no canvia
el món, canvia les persones que van a canviar
el món”.
Ens acomiadem com a Equip Directiu,
però sabeu on trobar-nos: al CEIP sant Francesc
de Borja de Llombai. Moltes gràcies per tot.
M.ª Rosa Ferrando Chulvi. Directora 2012-2021
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“Con más ilusión que nunca”
EFA La Malvesía

Todo el equipo humano de la escuela
queremos felicitar al pueblo de Llombai - la
casa de la EFA- por motivo de sus fiestas.
Os deseamos, que en la medida de lo posible,
podáis disfrutar de unas fiestas más ansiadas
que nunca.
En un año repleto de retos para toda la
sociedad, La Malvesía ha contado con la
mejor de las ayudas posibles: un firme compromiso por parte de su comunidad educativa
por continuar, no como siempre, sino con
más ilusión que nunca en el desempeño de
nuestra labor. Así podemos decir que hemos
pasado el curso escolar con cero contagios
en la escuela y una presencialidad en las
clases total. No habría sido posible esta realidad sin el esfuerzo constante de todos.
Muchas gracias.

Podría pensarse que bastaba con haber
cumplido en lo esencial, pero entonces no
seríamos la EFA. Nuestro carisma e ilusión
nos lleva a superarnos cada vez más hasta
ser un foco de luz que irradie a todo el
medio rural al que nos debemos. Así, desde
este año se imparte en el centro el carné de
motoserrista europeo de forma que somos
el único lugar en la Comunitat Valenciana
donde puede obtenerse. La EFA participa en
un proyecto Erasmus+ KA 3, siendo una de
las siete instituciones en territorio nacional
involucradas en alguno de estos proyectos
de tal magnitud.
Además la escuela ha sido distinguida
durante este curso con numerosos premios
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entre los que cabe destacar el obtenido por
parte de Bankia-dualiza por innovación en el
campo de Formación Profesional o el de
Grandes Iniciativas del grupo A3 Media, Planeta y Fundación La Caixa por su innovación
educativa en educación secundaria. Y así
hasta siete premios en un solo curso. La ilusión y la constancia en el trabajo a veces se
materializan.
Sin embargo, de lo que nos sentimos
más orgullosos es de lo que para nosotros
es más importante. Trabajar y cuidar a cada
uno de nuestros alumnos sin descanso hasta
conseguir la mejor versión de cada uno de
ellos.
Muchas gracias a todos y recibid un
fuerte abrazo.
EQUIPO HUMANO EFA LA MALVESÍA
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Enseñanza concertada de
calidad en el medio rural
EFA Torrealedua

De parte de todo el equipo de la EFA
Torrealedua queremos felicitar un año más
a los vecinos y vecinas del municipio de
Llombai en sus fiestas patronales.

Para conseguir uno de estos fines se
dispone de una bolsa de empleo donde se
intercambian la oferta y demanda de empleo en la comarca.

Este año Torrealedua ha cumplido 25
años y continúa trabajando en su incansable empeño por dar formación. Durante
todos estos años ha conseguido formar
parte del municipio, haciendo una gran
labor educativa en nuestra juventud.

La EFA Torrealedua es centro examinador oficial de TRINITY COLLEGE LONDON y durante el curso prepara mediante
clases extraescolares de inglés a sus
alumnos.

Nuestra característica esencial es
la atención personalizada a cada alumno,
protagonista de su propio proceso formativo, y a su familia. En Torrealedua,
alumno, familia y escuela nos unimos para
alcanzar el mismo objetivo.
Somos, por tanto, un centro educativo abierto, centrado en la persona y que
pone en valor la familia, la libertad, el sentido crítico, la participación, la igualdad, la
tolerancia, la convivencia y la paz, valores que se inspiran en el humanismo cristiano, el respeto y la pluralidad cultural.
El alumnado también realiza la Formación Profesional Dual ofertada desde
nuestro centro con la que se pretende que
la empresa y el centro de formación profesional estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos y favorezcan una mayor inserción
del alumnado en el mundo laboral durante
el periodo de formación.
EDUCACIÓ

Para este año nos han concedido
becas de movilidades Erasmus+ para realizar prácticas en el extranjero: 7 becas
para los ciclos de grado medio y 2 para los
ciclos de FPB.
De tal manera que la oferta educativa
del Centro queda configurada de la siguiente manera:
• Una línea de ESO concertada.
• Formación Profesional Básica.
• Ciclo de Grado Medio de Atención
a Personas en Situación de Dependencia
en modalidad presencial y semi-presencial.
• Ciclo de Grado Medio de Auxiliar de
Enfermería en modalidad presencial y
semi-presencial.
• Ciclo de Grado Superior de Imagen
para el Diagnóstico en modalidad presencial y semi-presencial.
CULTURA
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Emple@t al món rural, es uno de los
proyectos seleccionados en las convocatorias de ayudas de acción social en el ámbito rural a nivel nacional de La Obra
Social La Caixa y propuesto por Federación EFA CV. El proyecto surge ante la realidad socioeconómica que nos hace
plantearnos el reto de ofrecer una actitud
activa en el entorno. Las actividades que
se realizan son:
• Tutorías personalizadas, actividades
de información y orientación.
• Actividades grupales de orientación.
• Orientaciones profesionales para el
autoempleo.
• Cursos de formación de apoyo a las
familias.

EDUCACIÓ

Tenemos una página web www.torrealedua.com con actualizaciones periódicas, donde intentamos recoger nuestra
actualidad y desde donde os podremos informar de todas las novedades que vayan
teniendo lugar a lo largo del curso escolar.
Reiterar desde aquí que Torrealedua
está al servicio del municipio en todo lo
que esté en nuestra mano colaborar. El desarrollo del medio rural y la formación de
los jóvenes es nuestro principal objetivo,
y vivir con espíritu de renovación constante en un ambiente privilegiado de cercanía, confianza y cariño, nuestra mejor
recompensa.
¡Felices fiestas a todos y a todas!
Mª Dolores Bañuls Sendra
Directora EFA Torrealedua
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Un any més...

IES Mestre Ramón Esteve

Per educar un xiquet/a, fa falta una
tribu sencera. Possiblement aquest proverbi africà l’haja posat de moda recentment José Antonio Marina en el seu llibre
“Aprender a vivir” i s’ha citat molt des de
llavors. I ho mereix, perquè és francament
inspirador, sempre que ho utilitzem per a
pensar i no sols per a citar-lo.
Més que mai, aquestes paraules prenen rellevància en aquests moments tan
diferents que ens ha tocat viure: la pandèmia sanitària de la COVID-19, situació que
ha posat en escac la pròpia institució educativa.
El mateix José Antonio Marina ens
comenta que:
«Tots som responsables de l’educació dels xiquets/es que es crien en el nostre grup social i; tots, cadascun des del
seu lloc en la societat, ha de reprendre el
seu paper i ensenyar a viure».

EDUCACIÓ

Per això, cada vegada es parla menys
d’escola i més d’entorns educatius. Hui
més que mai, l’escola necessita de la unió
de totes les forces socials.
Aquest any, tots els que conformem
la comunitat educativa de l’IES MESTRE
RAMON ESTEVE hem aprés dues noves
assignatures que afegirem a la nostra motxilla de la vida: resiliència i treball en
equip.
Resiliència: com la capacitat de superar qualsevol circumstància difícil.
Treball en equip: com que el tot, és
més que la suma de les parts.
Ben cert és, que el nostre centre,
d’ençà fa molts anys, ha apostat per una
formació integral de l’alumnat, on els valors han sigut una constant i una llavor de
llarg recorregut. Però, com tots els projectes, més prompte que tard, són sotmesos
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a una avaluació, on es posa de manifest la
seua resposta i fortalesa.
El fet que el SEPIE valore com un
dels millor projectes europeus de mobilitat
escolar d’Espanya el Projecte 2017-1ES01-KA219-038176 “Designing bridges
among European citizens through
STEAM”; que el centre haja obtingut dues
acreditacions en projectes europeus; que
l’UPV, en la seua quarta edició de MAGISTRALES, guardone un membre del claustre; que l’alumnat d’economia estiga
present en la final del “Young bussines
Talent”; que el professorat desenvolupe el
programa “Aules a l’aire lliure”; que el
centre amplie la seua oferta educativa amb
el CFGS DAW (Desenvolupament d’Aplicacions Web)... Són una clara evidència de
la resiliència del nostre entorn educatiu.
Clar exemple de treball en equip és la
implicació mostrada per tots els sectors
que conformen l’entorn del centre: regidories, mancomunitat, AMPA, famílies,
membres del PAS, alumnes, professorat,
empreses... Cadascun, des del seu lloc,
aportant el que s’espera d’ells, amb la finalitat de mantindre i protegir un dels tresors més valuosos que qualsevol entorn
social pot tindre: l’educació, i més concretament, la presencialitat a les aules.

EDUCACIÓ

Indubtablement, les noves tecnologies de l’educació són una eina per a enfortir l’ensenyament i l’aprenentatge,
augmentar les oportunitats per a accedir
al coneixement, desenvolupar habilitats
col·laboratives o inculcar valors, entre altres coses.
Però, Cristóbal Cobo, especialista en
educació i tecnologia, en el seu llibre
“Acepto las Condiciones”, ens diu:
“l’educació presencial no és solament per a adquirir accés a continguts.
Sinó que és també un espai on hi ha innombrables oportunitats per a desenvolupar de manera permanent habilitats
socioemocionals i adquirir valors per a
viure en societat”.
Tal volta, aquestes paraules estan en
sintonia amb les idees del mateix Marina;
i, fent una reflexió seriosa, podem afirmar
sense cap dubte, que l’IES MESTRE
RAMON ESTEVE, a més d’un institut, és
una gran comunitat educativa.
En nom de tots els que conformem
aquesta comunitat educativa sols ens
queda desitjar-los un bon estiu 2021.
RAÜL J. CERVERA SANDEMETRIO
DIRECTOR IES MESTRE RAMON ESTEVE
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Un curs aprovat amb nota
AMPA col·legi públic Sant Francesc de Borja

Des de l’AMPA del col·legi públic
Sant Francesc de Borja de Llombai ens dirigim a tota la població per celebrar que
,tot i que no tenim festes per segon any
consecutiu degut a la pandèmia , estem
ací i a poc a poc anem eixint d’ aquest malson que ens ha tocat viure.

heu fet possible i els nostres fills han gaudit com si fos un curs normal. Ells també
ens han donat una bona lliçó a tots i es
mereixen el nostre reconeixement.

Les Famílies dels alumnes hem assistit junt als mestres i la resta de personal
del col·legi al curs més dur de les nostres
vides, un curs en que tots hem hagut de
fer esforços i sacrificis perquè els xiquets
i xiquetes de Llombai no es quedaren
sense la seua educació formal.

Des de l’AMPA , tant el curs passat
com el present hem continuat a disposició
del centre i hem fet el que s’ha pogut , inclús amb els alumnes que acabarem infantil i primària l’any passat o no havien tingut
cap tipus de celebració. Sempre respectant les normes que la pandèmia ens ha
imposat hem intentat que ningú es quedara sense els actes que considerem importants per als nostres fills i filles.

La por i la incertesa ens han acompanyat cada dia , però entre tots hem
aconseguit completar el curs 2020-2021 i
ara que ja estem gaudint de les merescudes vacances podem mirar enrere i dir que
hem aprovat i amb nota.

Esperem que el pròxim siga ja un
curs on la normalitat torne a les nostres
vides i els xiquets i xiquetes puguen gaudir
de les activitats que tant els agraden com
El dia de la bici, Halloween , Carnestoltes
o el festival de Nadal .

Des de la directiva de l’AMPA volem
agrair a l’equip docent del centre la seua
tasca , perquè enguany més que mai ens
han demostrat que deixem cada dia els
nostres fills en les millors mans i sabem
que no ha resultat fàcil mantindre una presencialitat del 100% a les aules i continuar
amb el serveis de menjador, tot i això ho

Des d’ací agraïm a la direcció que del
centre, que tanca ara la seua tasca , el seu
treball colze a colze amb les mares i pares
durant tots els darrers anys i donar la benvinguda a la nova direcció. Entre tots seguirem treballant per oferir els nostres fills
i filles una educació pública i de qualitat.
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SOS animalades
Som cinc xiques unides pel nostre
amor als animals que voluntàriament ajudem als ajuntaments dels nostres pobles
a portar el control de les seues colònies felines mitjançant el mètode CES (captura,
esterilització i solta). Com podeu imaginar
són moltíssims els gats i gates que necessiten ser atesos i esterilitzats per a poder
millorar la seua qualitat de vida i reduir el
seu número perquè no hi haja tants malvivint i patint al carrer. No recollim animals, però si algú es troba algun i vol
rescatar-lo nosaltres podem orientar-li en
el que sapiem i ajudar-lo en la difusió
d'aquest animal perquè trobe una llar. Som
persones amb les nostres pròpies vides
que de manera altruista ajudem en el que
podem però cal entendre que això no ens
obliga a recollir a tots els animals que la
gent es troba. Aclarit
aquest punt, us
direm que estem
molt satisfetes que
malgrat les circumstàncies que ens ha
tocat viure a tots en
darrer any 2020,
hem pogut esterilitzar a 85 gates i gats,
donar en adopció a
67 gates i gats i a 14
gossos i gosses.

Gràcies, milions de gràcies a aquestes famílies que han adoptat i a totes i cadascuna de les persones que ens feu arribar
algun donatiu o d'alguna forma ens doneu
suport.
Aprofitem l'ocasió per a demanar
ajuda, necessitem voluntaris, ja que com
vegeu som poques mans, si algú pot
col·laborar de qualsevol forma, es pot
posar en contacte amb nosaltres a través
dels canals de Facebook i Instagram. Si alguna persona vol fer arribar el seu donatiu,
podeu fer-ho mitjançat el compte bancari:
ES45 0081 130272 00011 29622
Des de SOS Animalades us desitgem
un bon estiu.

Com sempre
diem #continuemsumantperapoderrestar, i per a això
necessitem l'ajuda i
comprensió de tots.
EDUCACIÓ

CULTURA

ESPORT

68

Grup d’acció mediambiental
del marquesat
Portem dos anys amb aquest virus
que ningú de nosaltres podem controlar, i
aquest any es tornen a celebrar les festes
de Llombai, encara que no podem gaudir
amb tota la plenitud de les nostres tradicionals festes d’estiu en honor a Sant
Francesc de Borja. Pero nosaltres continúen treballant voluntariament per a la
conservació del nostre patrimoni natural.
Per a nosaltres es un plaer alhora que una
obligació, cuidar de la salut del nostre patrimoni natural, tant d’Alfarb, de Catadau,
com de Llombai.
Els cientifics ens acaben de demostrar que per culpa de la perdua de la biodiversitat dels animals i dels vegetals, están
afectant-nos als humà noves enfermetats
i nous viurs, que ens podrien dur a l’autodestrucció total de la humanitat. Estem
destruint la natura acceleradament i no pareix que els governs dels països mes forts
del mon, que segurament son els que mes
contaminen, vulguin ficar remei. La natura
per a ells es un negoci i fins que no quedin
totalment esgotats tots els seus recursos
naturals, no pararan.
Com a societat deguem de fer algo,
ja no sols per nosaltres si no tambe pels
nostres fills i nets, hem de deixa-los una
societat i una natura millor de la que nosaltres ens hem trobat.
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Per a fomentar la biodiversitat, tant
animal com vegetal portem molt anys fent
reforestacions de plantes autòctones tant
en zones cremades com no, mitjançant
jornades de repoblacions forestals en les
quals hem plantat Carrasques (Quercus
ilex ssp. rotundifolia); Roures (Quercus
petraea); Freixes valencians (Fraxinus
ornus); Xops (Populus alba); amb plantes
produïdes per nosaltres mateix, en un
viver propi, a partir de llavors recollides
per la nostra zona, per tal de garantir que
no estem introduint cap planta que no correspon a la nostra àrea geogràfica.

Reforestacions al Marquesat del 2021

A una de tantes reforestacions del
2021, plantarem 21 Xops a la vora del riu
Magre al seu pas per Llombai. Per a introduir noves espècies autòctones al Marquesat i fomentar la diversitat de flora.
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Al 2020 amb la col·laboració del Voluntariat Ambiental de Llombai, el Grup
Scout Marquesat, el Club Senderisme de
València, i l'ajuntament de Llombai, vam
poder gaudir d'una gran jornada conjunta
de sensibilització, i reforestació en el Paratge Natural Municipal del Tello.
PROJECTE EMYS 2021. En col·laboració amb Acció Ecologista-Agró, amb el
Grup Aventurer de Carlet, i el Voluntariat
Ambiental de Llombai, duem a terme per
quart any consecutiu el Projecte EMYS
2021, un control sobre la població de tortugues aquàtiques al riu Magre al seu pas
per Alfarb i Catadau i enguany anem a fer
tambe un tram del Magre al seu pas per
Llombai.
En 2020 va ser capturat un Silur (Silurus glanis) de 65 centímetres de llargària al Riu Magre. Concretament, al seu pas
per la subcomarca del Marquesat (La Ribera Alta, València). El Silurus glanis és
una espècie exòtica altament invasora i,
EDUCACIÓ

com alertem, pel seu caràcter ictiòfag
(s’alimenta d’altres peixos) suposa una
greu amenaça per a la fauna aquàtica autòctona
Participem tambe al Projecte LIFE
SAMFIX 2021. En 2019, des de la Universitat d’Alacant, van sol·licitar col·laboració
en tasques de camp per a fer el seguiment
i control d’un xicotet escarabat conegut
com "Ambrosia". Una espècie invasora detectada entre Picassent i Llombai, que
ataca, preferentment, als garrofers.
Es un projecte anomenat SAMFIX,
amb finançament europeu en el que porten
treballant des de 2018.
El voluntariat de neteja al riu Magre
una de les nostres principals preocupacions és el lamentable estat en què es
troba el nostre estimat riu Magre. El riu al
costat del qual es van assentar els nostres
pobles, que ens ha proveït d'aigua, peixos
i altres recursos, avui dia sembla més aviat
un femer, i ens fa molta pena com li hem
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pagat tots els beneficis que ens ha aportat
i la deplorable imatge que oferim al tenirho en aquestes condicions. Una ribera que
podria ser un lloc idíl·lic d'esplai i un motiu
d'orgull.
Campanya “Mans al Riu 2020”.
Ferem una jornada de neteja del riu
Magre, amb la coordinació de la fundació
Limne i el GAMM, i amb la col·laboració
conjunta dels ajuntaments d'Alfarb, Catadau i Llombai.
Ens complau comprovar com cada
vegada més les nostres accions tenen el
recolzament, tant dels veïns com dels
ajuntaments dels tres pobles, Alfarb, Catadau i Llombai Volem des d’ací, felicitar
als responsables dels tres ajuntaments,
per la seua implicació i esperem que continúen en la mateixa línea o millor.
Encara queda molt per fer i ho tenim
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que fer entre tots, perquè el medi ambient
es cosa de tots, no sols dels ajuntaments,
la conselleria o la confederació hidrogràfica. Es per això que ens hem adherit a la
Plataforma Ciutadana pel Magre, a la Coordinadora de grups mediambientals de la
Ribera, a l’Aliança energética pel canvi climatic de València i a la Coordinadora de
Plataformes Ciutadanes per a la Ubicació
Racional i Sostenible de les Energies Alternatives.
Així mateix, vos convidem a col·laborar amb nosaltres, vos ho passareu molt
bé gaudint de la natura a l’hora que ajudeu
a conserva-la.
VOS DESITGEM A TOTS QUE PASSEU UNES BONES FESTES!!
Grup d’Acció Mediambiental del
Marquesat https://www.facebook.com/AssociacioGAMM/ acciogrup@gmail.com
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Agrupament
Escolta del
Marquesat
Com cada any amb l’arribada de l’estiu l’Ajuntament ens brinda l’oportunitat de dirigir-nos a tots
vosaltres, per compartir la nostra experiència escolta.
L’any 2020 va estar marcat com un dels més
complicats per a l’agrupament, ja que el nostre funcionament amb els xiquetes i xiquets va haver de
capgirar per complet. Però, malgrat els impediments
per la pandèmia, mai deixarem de treballar per construir un món millor i impregnar la societat amb els
valores escoltes.
Començàrem al setembre amb molta il·lusió i
esperançats per continuar amb les activitats presencials. Altre cop, ens vam haver de refugiar darrere
de les pantalles dels dispositius electrònics per mantindre el contacte amb els nostres escoltes. Continuàrem portant la Llum de la Pau, que tant necessitàvem en eixos temps mancats d’esperança, i sempre
que podíem organitzàvem alguna activitat conjunta.
Hem de donar les gràcies al xiquets i xiquets per
participar en aquestes condicions del moviment
escolta i als pares i mares per ajudar-nos a fer-ho
arribar.
Com bé diu un lema escolta “nosaltres somriem
i cantem davant les dificultats”, i així va ser, l’agrupament sencer va celebrar el seu 25 aniversari amb
un emotiu lipdub amb la participació de quasi tots
els membres que el conformem. Tot i que tenim reservada una celebració com cal quan la situació
social torne a una normalitat més segura.
Ara, a les portes de les vacances ens trobem
emocionats per dir finalment que podem retornar a
la nostra activitat reina, el Campament d’estiu. Un
espai reservat per al contacte amb la natura, els jocs
i les rialles amb els amics i amigues escoltes, que
de debò ens feia molta falta després d’aquesta pandèmia.
Només ens queda desitjar-vos a tots els veïns
i veïnes de Llombai unes bones i diferents festes
plenes d’harmonia i bons valors. Els escoltes del
Marquesat, més a punt que mai!
El KRAAL de l’A. E. Marquesat
EDUCACIÓ
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Grup
excursionista
Catadau
Benvolguts llombaïns i llombaïnes, en aquests
dos anys estranys que han quedat enrere, hem
anat adaptant-nos el millor que hem pogut, a les
mesures sanitàries i restrictives a causa de la COVID-19.
Tot i això hem aconseguit fer excursions
per: Montanejos, El Garbí, els Frares de Quatretondeta, Serra de Gredos, Enguera, pic de Mulacén
i pic Veleta (Granada), la Casella (Alzira), Pic de
Javalambre amb raquetes de neu (Terol), río
Grande (Quesa), barranc de la Maimona amb
aigua (Montanejos), Serra de Cullera (Nocturna),
excursions pirenàiques per Lescún (França), Iàtova,
l’Alcalalí, serra d’Espadà, Xera, i pic de la Sagra
(Granada), i com no per la serra d’Alèdua i la
Colaita.
Aprofitem per a felicitar públicament als
membres del grup que aconseguiren grans reptes
en 2019, just abans de la pandèmia: Carles Lliso
per coronar el Muztagh Ata Peak amb 7.546m
d’alçada (China), César Barberà Roig per completar
la trans-pirenàica de 840 km de recorregut en 38
dies, i a l’equip format per Paco Anyó, Raquel
Canet, Rafa Moscardó, Kikano, Josep Ferrís i José
Vte. Sala, que completaren una travessia de 15
dies per Nepal, coronant el Gokio (4.750m), Kala
Pattar (5.643m) i aplegant al camp base de l’Everest
(5.365m).
Esperem que la propera temporada que començarem en setembre, estiga més normalitzada
i puguen participar de les nostres activitats totes
les persones que ho desitgen; com ha sigut sempre
durant els 30 anys d’activitat del grup, fins que
aplegà aquesta pandèmia.
Vos animem a participar en les nostres activitats i vos desitgem unes bones festes.
Salut i muntanya.
EDUCACIÓ
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AECC Llombai

Estimats veïns i veïnes,
Enguany s'han paralitzat totes les nostres activitats a causa de la Covid-19, ha
sigut un any complicat on se'ns ha posat a
prova, però el qual ha tret el millor de nosaltres, hem aprés a valorar més a les persones, a saber apreciar els xicotets moments
i a ser més solidaris amb els altres, una
mostra d'això és la distinció que la nostra
Junta Local va rebre de mans de l'AECC el
passat dia 3 de juliol reconeixent la nostra
llavor realitzada en favor del càncer.
A poc a poc i amb totes les mesures
de seguretat anirem reprenent de nou
totes les nostres activitats habituals, en
els pròxims mesos celebrarem la qüestació
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anual, nostra ja habitual marxa solidària
així com diverses activitats en favor de la
prevenció del càncer (xarrades informatives,
deshabituació del tabac, etc.)
La prevenció és fonamental per això
el passat dia 12 de juliol vàrem tindre la
visita en la nostra població de la unitat
mòbil de prevenció del càncer de pell, on
un gran nombre de persones van acudir
per a fer-se la revisió, sent tot un èxit.
Des de la Junta Local volem agrairvos tot el suport i solidaritat que sempre
ens haveu demostrat col·laborant en tots
els actes que realitzem i desitjar-vos que
passeu molt bon estiu.
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Societat de Caçadors
de Llombai
En primer lloc la societat de Caçadors
agraeix a l’ajuntament de Llombai tot l’esforç realitzat per la lluita contra la pandèmia perquè tot poguera tornar a la
normalitat. Donem també les gràcies per
contar amb nosaltres per donar les bones
festes a tots els llombains.
En segon lloc, remarcar que enguany hem tingut plutges abundants a l hivern i a la primavera, pel que fa un

abundant creixement de la massa forestal
en les muntanyes del nostre terme. Per
aquest motiu i per donar facilitats a les diferents especies que habiten els nostres
paratges, els caçadors recuperem camps
abandonats per a llaurar i deixarlos a punt
per a sembrar-los allà pel mes d octubre.
D’ aquesta manera, també contribuïm a
llevar vegetació i mantindre més net el
nostre entorn, reduint així el risc d incendis als nostres paratges municipals.
En darrer lloc, els estius són bastant
calorosos, el gra i l’herba tendra s acaben
al secà, i la fauna es veu obligada a dirigirse on hi ha menjar i aigua. Això explica que
algunes espècies passen del seca a l horta
deixant al seu pas danys als cultius. Per
aquesta raó, els caçadors del poble tenim
l obligació de mantindre en condicions òptimes els diferents punts d aigua i menjada, i així, d’aquesta manera intentar que
aquestes poblacions nocives no tinguen

Treballant els camps abandonats
als nostres paratges.

Abeuradors per a la nostra fauna.
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aquesta necessitat d’acudir
a les hortes, reduint així els
danys en el camp. Danys,
que estem posant de manifest sense descans a l administració
pertinent
perquè done facilitats per a
combatre aquestes espècies perjudicials per als
nostres cultius.

Recuperació de camps
Per acabar, aquesta
societat serà responsable
al 100% amb els nostres
paratges
municipals.
Estem contribuint a reduir
les espècies més nocives
per als nostres cultius i netejant el nostre entorn
abandonat per tal de reduir
el risc d incendis i així
poder gaudir tots dels nostres paratges.
Per acabar i com no podia ser d’una altra forma, la societat de caçadors de Llombai
us desitja BONES FESTES. Visca la caça i visca el poble de Llombai.
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Club de Gimnasia rítmica
El Marquesat

El CGR El Marquesat nace a principios del año 2015 con la idea de sentar las
bases de una escuela deportiva y cimentar
la creación de un equipo de competición.
En la actualidad el club cuenta con 30
niñas de edades comprendidas entre los 4
y los 17 años. Para todos los componentes del Club, es un placer poder dirigirnos
un año más a todos ustedes, para desearles unas felices fiestas patronales 2021.
El objetivo y principio fundamental
del Club de Gimnasia Rítmica El Marquesat es que nuestras deportistas disfruten
de la actividad en todos sus aspectos, ha-
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ciendo del deporte un medio de amistad,
diversión, compañerismo y respeto.
Siendo nuestros pilares fundamentales el
esfuerzo, el sacrificio y la superación.
La escuela fue, y es, la piedra angular
del proyecto de Club para fomentar este
deporte, consolidándose actualmente
como cantera de futuras promesas.
El club ha evolucionado a lo largo de
estos 6 años; el nivel de exigencia del
equipo técnico en este tiempo, ha permitido ver el ascenso de alumnas a niveles
más altos, compitiendo en niveles federados.
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TROFEOS
El club organiza todos los años un
trofeo escolar en el IES Mestre Ramón Esteve de Catadau, en el que participan gimnastas de diferentes escuelas de la
localidad de Valencia. Se trata de una competición amistosa en la que nuestras gimnastas aprenden el significado de la
competición y el valor del esfuerzo y el trabajo realizado a lo largo del año. Siendo
así que este año, debido a la pandemia,
nuestras niñas no han podido
entrenar lo suficiente como
para poder asistir a ninguna
competición.

fiado y simpatizado con este joven pero
entusiasta Club.
Para finalizar, invitar a todas las niñas
y niños de los tres pueblos que estén interesados a que se pasen por el club para informarse, y si lo desean, a venir a disfrutar
junto con todas las compañeras/os y entrenadoras de este gran deporte.
Para más información: 633053620
Tamara Miravalls

Agradecimientos
Desde el club queremos
manifestar de forma expresa
nuestro agradecimiento a
quienes han formado parte de
esta entidad, como gimnastas, entrenadoras, familiares
que nos han apoyado en este
año un poco caótico y en definitiva, a quienes han conEDUCACIÓ
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La porte fresca

Sembla que queda molt llunyà, sembla que fa molt temps de el decret d'estat
d'alarma, d'aquell 14 de març de 2020,
aquell dia en què ens van dir, no podeu
sortir de casa. Coronavirus i medi ambient:
les dades Descens dràstic dels desplaçaments en cotxe. Frenada de la producció
industrial. Baixada de el nombre i frequència de vols. Suspensió de grans concentracions de gent com esdeveniments
esportius, socials i culturals. Aquestes són
alguns dels causants d'aquest respir al
nostre planeta. • A Espanya, la contaminació de l'aire s'ha reduït un 64% de mitjana.
Barcelona ha estat la més beneficiada
(83%) seguida de Castelló (76%) i Madrid
(73%). Són dades d'aquest estudi realitzat
per la Universitat Politècnica de València.
• Espanya és el país en què la població ha
reduït més els seus desplaçaments per
acudir a la feina i llocs d'oci. I és el segon
(després Itàlia) a acudir a centres comercials per comprar alimentació. Dades que
s'han conegut gràcies als informes de Mobilitat Comunitària COVID-19 que ha fet
públiques Google. Però, ens deixem eclipsar ... podria haver un efecte rebot quan el
confinament acabi. És paradoxal que una
malaltia que afecta les vies respiratòries
com és la COVID-19 suposi una alenada
d'aire per al nostre planeta. Les mesures
de confinament decretades a Espanya i tothom per frenar la pandèmia han suposat
una reducció dràstica de l'emissió de CO2
a la nostra atmosfera. En la nostra mà està
EDUCACIÓ

que, després de la fi de el confinament pel
coronavirus, el nostre medi ambient deixi
de patir les consequències del nostre estil
de vida. Aquests són dades publicades en
“ Ajuda en Acción” el 6 d'abril de 2020 i

així és, l'efecte rebot
s'està produint
Des del Club esportiu La Porte Fresca
volem fer una crida, volem que la proporció que ens toqui, a tots i cadascun dels
habitants d'Alfarp, Catadau i llombai, que
les dades que sorgiren en el confinament
siguin una realitat ara.
Cada dona i cada home que pertany
aquest club continuarem fent el que
sabem fer, practicar el nostre esport que
no es altre que RESPECTAR EL MEDI AMBIENT, practiquem l esport de recórrer
les muntanyes, de vigilar, de netejar, i
fins i tot i ho fem per que entenem que
es de tots, tots ho podem fer.
Cal dir que estem d'enhorabona, les
curses tornen als carrers i les muntanyes
al nostre país!! Estem adapta'n-se aquesta
"nova normalitat" no sé si nova o no, el que
si és segur que tornar a veure curses, tornar a veure gent omplint les inscripcions
és una bona notícia, bona perquè en el
ambit estrictament organitzatiu estem davant un sector que començava a menejar
un cert nivell en diferents estructures, organitzar una cursa en un poble significa
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posar aquest poble al mapa, i per tant fer
valdre tot el que comporta el esdeveniemt,
tot això estava parat, estem davant del començament, amb mesura si cal, amb totes
i més normes de seguretat, però era molt
important tornar a posar-se en marxa. És
també un bon moment per fer una crida a
les administracions per abastir d una vegada una normativa que regule el sector,
una normativa que pense en els practicants d'aquest esport, en tots y cadascú,
donar veu a tots els clubs i associacions
que en molt poques ajudes posen en
marxa aquesta "maquinària".
En el ambit estricte del nostre club lamentablement poc hem de dir, sols que ha
sigut, o millor dit esta sent un any, mes
d un any molt dur, que durant aquest
temps, i els que puguen vindre, hem estat
i estarem recolzant-se, estan als nostres
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pensaments els que ja no estan, i continuarem treballant per animar a la gent dels
nostres pobles i del nostre voltant a practicar aquest meravellós esport i "practicar”

una vida saludable.
Sols cal dir que desitgem que per al
2022 puga m tornar a organitzar la nostra
cursa, el nostre ALEDUATRAIL, així com
totes les curses festes d estiu, si això es
produeix sols dir que tornem al punt on
ho deixarem, que tornem a tindre festes
als nostres pobles.
Bon estiu i cuideu-se i per damunt de tot
VACUNAT, la ciència es la solució.

Jacinto Parrilla Sanz.
Club Esportiu La Porte Fresca.
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U.E.Mancomunitat
Arriben dies de festa i
germanor i des de la U.E.
MANCOMUNITAT volem desitjar-vos a totes i tots unes
molt BONES FESTES.
Com sabeu aquest any
ha segut un any difícil per a
tots, per al mon del futbol
també, però creguem que des
de la directiva hem treballat de
valent per a que tots els nostres jugadors/es hagen pogut
entrenar i competir amb la
major normalitat possible.
Així, podem dir que, uns dels
nostres objectius més importants, que és disfrutar del futbol, pensem que s’ha
aconseguit.
Agraïr a les mares i
pares la confiança depositada
en la U.E. MANCOMUNITAT i
l’esforç que han fet en temps
de pandèmia, ja que sense ells
tot açò haguera segut tot molt
més complicat.
Donar l’enhorabona a
tots els jugadors, entrenadors,
delegats de tots els equips
per la temporada que han fet,
però sobretot destacar l’equip
Benjamí que s’ha proclamat
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campió de la seua categoría i com no,
al nostre Juvenil i a la seua afició. El
Juvenil ha estat a un gol de fer història, ja que l’ascens ens haguera dut a
pujar per primera i única vegada a la
categoría de Juvenil Preferent.
Per tan una vegada més ENHORABONA!! i MOLT BONES FESTES!!

JUVENIL

BENJAMÍ
dia que
foren
campions
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Club frontenis Marquesat

El Club Frontenis Marquesat de Llombai aprofita l ocasió per a comunicar als
tres pobles el balanç d aquest últim any,
on com ja venim fent sovint, ha estat participant en diferents competicions tant
l equip amateur, i l escola, que com ja
saben és un pilar fonamental en el nostre
club, sempre en passat, present i futur.
En primer lloc voldríem agrair a les
institucions que ens han recolzat al llarg
d este any, Ajuntament, Mancomunitat i
patrocinadors, ja que sense el seu suport
ens seria molt complicat seguir realitzant
el nostre treball i poder gaudir d aquest
esport.
A nivell de competicions, este any
hem estat competint en dos categories;
en primer lloc en Divisió d Honor, categoria
de prestigi on l equip ja s ha consolidat
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obtenint uns magnífics resultats, a pesar
de ser l equip més jove de la categoria. I
després també tenim a l equip de Tercera
divisió, on la mescla de joventut i veterania
ha fet que hàgem finalitzat la lliga en una
molt meritòria 3a plaça.
A nivell de l escola, sobren qualificatius, perquè els nanos no deixen de progressar i deixar el nom del club i del Marquesat ben alt allà on competixen. Des del
club és un gran orgull vore com el treball
dels monitors, famílies i sobretot els
xiquets, dóna fruits i no deixa de millorar
any rere any. Intentarem que açò no pare,
i que puga seguir creixent els pròxims
anys, encara que veient la situació actual
del club i l escola de frontennis, i sent realistes, el més important serà mantenir
l excel·lent nivell mostrat els últims anys
en totes les competicions que hem afrontat.
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Tenim l assignatura pendent de poder fer
un equip femení, ja que de moment les
nostres jugadores participen en competicions mixtes, i seria un orgull poder aconseguir-ho.
L’escola ha participat en nombroses
competicions a nivell escolar, destacant
que hem sigut campions provincials, autonòmics i nacionals en diferents categories.
- Jose Maria i Pepe han sigut subcampions cadets provincials i campions
de la Comunitat en la modalitat de preolímpica.
- Jordi i Alberto han sigut subcampions provincials infantils i tercers classificats en l autonòmic.
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- Aaron i Izan han sigut subcampions
benjamins provincials i campions de la
Comunitat.
- Jordi, Alberto i Jordi Boluda han
quedat subcampions provincials i autonòmics en la modalitat d olímpica.
- Jordi i Alberto medalla de bronze al
campionat d’Espanya infantil.
- I menció especial este any, al nostre
jugador Jose Maria, que ha quedat també
campió d Espanya en la seua categoria de
cadet en la modalitat de preolímpica.
La Junta directiva i tots els membres
del Club Frontenis Marquesat de Llombai
vos desitgem als veïns de Catadau, Llombai
i Alfarp un molt bon estiu.
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UDP Llombai
SUBSISTIM
BENVOLGUTS AMICS i AMIGUES:
Despres d’una pandemia (que encara dura),
continuem açí. Pense que hem passat una pandemia que gràcies als avanços tecnológics i per
que no diro també als encerts dels nostres governants a nivell local, autonòmic i nacional hem
pogut superar els conflictes que hem tingut en
el Covid-19.
Nosaltres som persones majors democràtiques, independents i pluralistes sense anim de
lucre que sois volem donar suport a este col.lectiu
de i dones i homes que formen tota l'estructura
de la U.D.P. de Llombai.
Les cifres dels nostres socis son les següens
al any 2020.
78 majors de 85 anys, 256 cobrats, 34
baixes i 27 per cobrar. Sumen un total de 395.
Recordar tambe que I'ultim trimestre d'este
any, la mancomunitat fara la setmana cultural
2021 i espere que acudiu tots als actes.
Sense més i en nom de tota la junta i en el
meu propi, que acabem del tot en 'esta pandemiai
que passem un estiu feliç i en molta salut
Un fort abraç.
Paco Juanes Llorens
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Nosaltres som Orgull Rural, l'associació
LGBT+ del Marquesat. Aquest és el primer
any que ens podem dirigir a totes i tots al
llibre de festes, encara que enguany no
seran unes festes com les que estem acostumats a celebrar. També volem desitjar-vos
el millor, sobretot a aquelles persones que
més mal ho estan passant en aquests moments tan difícils.
Volem aprofitar també per parlar de la
nostra lluita en contra de l'odi i per la igualtat
real.
Enguany fa 52 anys des que van tindre
lloc a la ciutat de Nova York els fets d'Stonewall, quan un grup de persones trans i
drag queens racialitzades es van alçar contra
les autoritats de la ciutat, en protesta dels
abusos per part de la policia dels que ja estaven acostumats a sofrir. Encara que ja han
passat 5 dècades, a dia de hui el nostre
col·lectiu segueix patint tota mena de discriminacions, com per exemple l'assassinat
de Samuel, l’agressió homòfoba que va patir
un jove de 17 anys a València o les agressions
verbals a un altre jove de 16 anys a Carcaixent
entre altres. Només al 2019, es van donar
1706 agressions a Espanya per delictes d'odi
contra persones LGBT+, el 17% foren agressions físiques. I es que aquests delictes
d'odi son patits per el simple fet de no
entrar dins de la cis-heteronormativitat establerta per la nostra societat.
Per tot això i més, és necessari aportar
visibilitat i normalitzar les realitats de les
persones LGBTI+ i sobretot al nostre àmbit,
EDUCACIÓ

el del Marquesat, un àmbir rural. Pel fet
que, a aquest tipus d’entorn, és més complicat
desenvolupar-se com a persona LGBTI+ per
la manca de referents i per la falta de acompanyament per part de professionals entre
altres motius.
Moltes vegades per a recórrer a atenció
o acompanyament professional, moltes persones han d’eixir del poble ja que ací no
saben on acudir. Volem aconseguir que totes
les persones del col·lectiu es senten segures
als nostres pobles i no tinguen por a desenvolupar-se lliurement. I açò només es pot
aconseguir visibilitzant i normativitzant les
nostres realitats. A més el respecte a la diversitat ha de ser un dels punts més importants en l’educació dels nostres xiquets i
joves per a crear una societat plural i lliure.
És per això que any rere any la nostra associació participa fent xarrades i tallers a
l’institut IES Mestre Ramón Esteve, a qui
aprofitem per donar les gràcies.
En conclusió, nosaltres pensem que la
nostra presència és necessària per fer veure
a casa nostra que les nostres realitats existeixen i estan ben presents i més orgulloses
que mai. A més, també volem servir de punt
de suport per als joves LGBTI+ que necessiten
de la nostra ajuda i recolzament.
Els nostres millors desitjos i PER UN
MARQUESAT LLIURE I DIVERS!
gmail: orgullruralmarquesat@gmail.com
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¡

Caritas

Desde el colectivo de Caritas de Llombai, aprovechamos esta oportunidad que
nos da el Ayuntamiento, para agradecer a
todas las personas que desinteresadamente
colaboran, para que nuestra labor no sea
aislada, y podemos ayudar al bienestar de
los vecinos y vecinas del pueblo, especialmente de aquellos/as que pasan por
¡
una crisis económica,
actualmente más
acentuada, en consecuencia de la situación
derivada por el coronavirus.
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Los recursos de Caritas provienen
de la caridad de sus donaciones y con la
ayuda del Señor saldremos adelante.
Finalmente queremos agradecer en
estas líneas al Ayuntamiento de Llombai y
distintos colectivos que nos permiten llegar
a todas las familias que lo necesitan.
¡Gracias por vuestra generosidad!
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Falla de Llombai

Des d'aquestes línies la falla de Llombai vol saludar a tot el poble, i a tots els
forasters/res que ens visiten en les nostres
festes patronals en honor a Sant Francesc
de Borja. És un altre any dificil per a tots,
però a poc a poc estem fent-nos en esta
pandèmia que tan ens ha separat de familiars i amics.

fallers i falleres que tan ens han recolçat.
S'obri una llum per al món de les falles, i és per això, que volem comunicar
que al mes de setembre, i si les autoritats
sanitàries ens ho permeten, podrem celebrerar el nostre mig any faller i fer "l'arrancaora "per a les falles del 2022.
Bones festes i bon estiu.

Des de la falla de Llombai volem
donar les gràcies a l'ajuntament pel suport
que ens ha donat, als socis, i com no als
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La Junta fallera
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Societat Unió Protectora
musical de Llombai
Una pàgina més!

social amb els seus companys i amics, a
més de continuar aprenent.

Havien passat les festes de Sant
Antoni 2020, amb un gran Concert on interpretàrem Rhapsody in Blue de Gershwin;
l’escola de música anava a bon ritme i ja
havíem fet alguns actes de Falles 2020,
quan, casi de sobte, aparegué la pandèmia
en les nostres vides. En una reunió amb
els mestres de l’escola de música, el dijous
12 de Març 2020 havíem de prendre la
decisió de suspendre tota activitat presencial
i començà un nou capítol en la llarga
història de la nostra banda.

Des d’ací volem fer un agraïment molt
especial a les mares i pares, alumnes, mestres, que van aconseguir mantindre l’Escola
de Música, en unes circumstàncies molt
difícils i que anàvem comptant dia a dia: “ja
hem pogut acabar un altra setmana!”, “va,
que amb sort acabem el curs...”, etc.

Es feren familiars entre nosaltres els
programes de videoconferències, fent classes en grup, individual. Totes i tots ens
adonàrem compte de com d’important era
que les xiquetes i xiquets tingueren contacte
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També un agraïment molt especial
als músics de la banda, que amb paciència
i tenacitat han estant adaptant-se a cada
circumstància amb la finalitat de poder fer
el que més els agrada: fer Música. Començaren a propagar-se eixos vídeos plens
de finestretes amb persones tocant un
pasdoble o una xaranga; tot valia per ajuntar-nos i tocar, encara que fora virtualment.
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I així poguérem arribar a l’estiu 2020.
Es reprengueren els assajos de la Banda
en el pati de les escoles a l’aire lliure, després del confinament, i es pogué fer un
concert d’estiu que es va retransmetre per
les xarxes socials en directe amb una
àmplia acceptació. Ah, i el més emocionant:
vam poder fer un passacarrer pegant la
volta al poble, en què alguna llagrimeta
se’ns escapà.
Durant el curs 2020-2021 hem pogut
mantindre una certa normalitat en l’escola
de música i el curs ha acabat molt satisfactòriament, ens hem adaptat a les successives onades que ens han colpejat. En
la Banda de Musica, hem représ l’activitat
i estem preparat amb molta il·lusió el concert de festes 2021 que esperem gaudir
totes i tots en estos dies.
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Volem agrair també a les institucions
que col·laboren amb la nostra societat, a
l’Excm Ajuntament, i en definitiva, a tot el
poble de Llombai, perquè la societat musical
és de tot el poble i tot el poble està en la
Música.
Aprofitem estes línies per a recordar
la figura de Vicente Bisbal del Valle, sociòleg
i historiador llombaí que ens ha deixat
este any. Ell va ser el descobridor de l’acta
notarial que corrobora l’existència d’una
Música, l’actual Banda de Música de Llombai, des de l’any 1818. Continuarem fent
història per ell!
Ha sigut un època complicada, però al
final, el més important és el que ens posa
en moviment el cor: el desig d’ajuntar-nos,
fer música i disfrutar de la bona companyia
Que la cultura i la festa continue en el poble
de Llombai, com des de fa 202 anys!
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Ames de casa Tyrius

Tras este año de clausura obligada,
retomamos la actividad con toda la prudencia del mundo, adaptándonos al devenir
de la situación sanitaria que nos ha tocado
vivir.
Nuestro recuerdo hacia aquellas personas que tempranamente nos han dejado
a causa de la pandemia, y toda nuestra
estima a sus familias.
A todo Llombay, y en especial a todas
nuestras asociadas, ánimo y entusiasmo
para recuperar la normalidad perdida.
Esta situación de encierro obligado
nos ha afectado a todos, de diferente manera, pero lo que está claro es que necesitamos vernos.
Reunirnos, interaccionar, realizar actividades comunitarias en hermandad…
en definitiva estar entre todos, con los
nuestros.
Todos necesitamos garantías para
participar en actividades con la seguridad
sanitaria preceptiva, y son las vacunas
con la inmunidad que nos confieren, las
que nos servirán de referencia.
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Toda la población no está vacunada,
aún queda un porcentaje elevado sin recibir
la vacuna, a todas estas personas sólo
cabe pedirles prudencia y “coneiximent”.
En colaboración con la concejalía de
cultura, y la de salud y bien estar social,
desarrollaremos una serie de programas
de actividad física y social que redunde en
el bien estar de todas las personas que
participen.
Cumplimos 44 años, con el mismo
entusiasmo de los inicios, pues ahora nos
toca a todos reiniciar, y emprender, tomar
la iniciativa y recuperar nuestra libertad.
Lo merecemos. La dureza del último
año ha puesto de manifiesto lo frágiles
que somos, por ello, bien merece que
aportemos lo mejor de nosotros mismos,
nuestro mejor esfuerzo por construir un
entorno social más auténtico y libre.
La Junta de la Asociación, os deseamos que estéis bien, y que os pongáis en
modo participativo. Os esperamos con los
brazos abiertos.
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Associació de veïns
La Ponderosa
En primer lloc volem fer un sentit record a les persones que han patit les conseqüencies de la pandèmia, als que ja no
estan i a les seues famílies. Paraules de
solidaritat i força.
Agraïm moltísim l’ocasió que ens
proporciona l’Excm Ajuntament per a saludar en aquest temps que sembla que ja
estem eixint del malson. Ara fa un any estavem totes les persones a casa i no
sabem exactament, a hores d’ara, con
seran les festivitats al nostre poble, però
desitgem molta salut, que a la fí és el que
més importa.

EDUCACIÓ

Si, a més a més, podem gaudir de
trobades i encontres socials, gaudimlos, però amb les mesures sanitaries adequades.
Desitgem que prompte ens pugam
abraçar sense restriccions amb totes les
persones vacunades.
Continueu tenint molta precaució,
per favor !!!, i bon estiu.
Salutacions.
Antonia Rodriguez Agredano
(Presidenta Associació de Veïns La
PONDEROSA)
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Associació veïns “La Talaia”

Un poble molt bonic
Un diumenge com qualsevol altre, la
meua família es junta per a dinar, per a dinar
paella quasi segur, a casa dels iaios. O
aquest diumenge en concret, a la caseta
dels iaios, a la muntanya. La meua germaneta
i jo estem desitjant pujar a la caseta.
A més, este diumenge, també han pujat
els iaios de Catadau! Així que estic que ni
més content. El iaio prepara la paella, ací la
fem amb cigrons com feia el iaio de la mare;
la iaia com sempre ens ha preparat el seu tiramisú de postre i també han vingut els tios
i les ties, i a poc que estem només la família,
hi ha un gran comboi!
Després de dinar, com sempre, fem el
cafenet a la terrassa...
Veieu eixa muntanya d’ací en front?
Sabeu com es diu? – preguntà el pare-. És
el piquet de la Talaia. Un altre dia, anirem
d’excursió fins dalt del tot, voleu?
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Sí! – Van cridar els xiquets encantats.
I també algun del tios que es va voler unir a
la festa i a la pròxima expedició.
Voleu que vos conte coses de la Talaia
i de tot el que veurem?
Per aquesta senda que es veu, pujarem
dalt del piquet de la Talaia. El piquet de la
Talaia està dins d’un Paratge Natural protegit
des de 2005. Sabeu el que vol dir protegit?
Que allí no es pot tocar res: no es poden
construir cases noves, ni talar els arbres, ni
obrir sendes ni modificar gens el paisatge.
Sí, sí, ho sé. Qui voldria canviar res, quant
tot és tan bonic?
Este Paratge Natural es diu “Els Cerros”
i té una superfície de més de 240 hectàrees.
La part més alta, és esta que veguem ací, la
Talaia amb 270m d’altitud, i també hi ha
més cims, com la Carraira amb 254m o Els
Cerros amb 276m.
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Voleu saber què fa tan especial
este lloc?
Hi ha una cova amagada, la cova de
les Meravelles, que és un Lloc d’Interès
Comunitari. És la casa, el refugi, de moltes
espècies de rates penades – algunes catalogades com en perill d’extinció- i este és
un dels pocs llocs on encara en viuen. Fa
molts anys, els iaios van entrar dins la
cova, però ara està tancada, per a no molestar a les rates penades que viuen ahí
dins, a banda, del perill que pot tindre
entrar en una cova tan gran com aquesta!

Però no només estan les rates penades, a més a més, per ací hi ha ratetes,
gavilans o el càrab comú. I entre els espessos matorrals s’amaguen perdius, conills, alguns rèptils o inclús sargantanes i
culebres.
Quant dic matorrals em referisc a
plantetes com bruc (brezo), el llentiscle,
la coscolla, el romer, el margalló i l’estepa
blanca, que vestixen tota la muntanya. I
per supost, els pins i els bancalets de garroferes, que podem veure a tot arreu.
Vale, sí pare, un dia hem de fer una
ruta per ací!
Clar que sí! - va dir la mare.- Podem
pujar al piquet i després al baixar anar a

EDUCACIÓ

“les Fontanelles” o bé, baixar pel barranc
de muntanya, que és un dels meus preferits!
Però... no vas dir això mateixa del
barranc de Ferrando la setmana passada?
- Va preguntar el pare per punjar a la
mare-.
És veritat, és que aquell també és
molt bonic! Sabeu que aquell barranc està
dins d’un altre Paratge Natural que té el
nostre poble? Sí, sí, Llombai és el poble
de la Comunitat Valenciana amb més superfície protegida als seus 3 Paratges Naturals: El Tello, La Colaita i Els Cerros– va
comentar molt orgullosa la mare.
Els meus pares i la meua família,
son del Marquesat, de Llombai, Catadau i
Alfarb, i com podeu veure, es senten molt
feliços i orgullosos de pertànyer a este
trosset de terra tan privilegiada.
Espere que jo quan siga major, puga
ensenyar tots estos paisatges i transmetre
este sentiment tan intens d’amor a la terra.
Veïns de Llombai, Catadau i Alfarb,
gaudiu de les festes i de tot el que tenim
en els nostres pobles!
Judith Márquez Climent.
Filla del President de la Talaia, Manuel Márquez
Rodriguez
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Recuperem el futur!
Estimat veïnat:
Moltes calamitats, provocades o naturals, ha patit la humanitat al llarg del temps.
Però la pandèmia que ens ha tocat viure, a
més de les desgràcies personals, ha sigut
un colp a la salut, l’economia, el treball i les
relacions personals. Ens ha posat a prova
com a societat i s’ha demostrat que en situacions com esta ens necessitem més que
mai. No podem prescindir de ningú ni a
nivell local ni mundial. Les administracions
públiques, el sistema sanitari, les institucions
científiques, els cossos de seguretat, l’exèrcit,
protecció civil, les ONG’s, la solidaritat i la
responsabilitat de la ciutadania han fet
possible que ara comencem a albirar la llum
al final del túnel.
Per altra banda, l’estreta col·laboració
entre científics i epidemiòlegs, governs estatals, institucions supraestatals i empreses

farmacèutiques ha aconseguit, en un temps
rècord, descobrir les vacunes per a combatre
este virus tan letal. Tot açò ens ha de fer
pensar que, com a individus socials que
som, hem d’afrontar conjuntament els problemes que ens afecten com a societat, per
a intentar previndre les pandèmies i les catàstrofes en la mesura que siga possible.
Un gran repte que se’ns presenta, a
més de les malalties infeccioses, és el canvi
climàtic, que està més que demostrat que ja
està afectant el nostre planeta i les nostres
vides. Un fenomen que, segons totes les previsions, anirà a més. Tot el món estem convocats en esta causa i tot el món pot aportar
el seu granet d’arena per a mitigar-lo i procurar
revertir la situació: les administracions públiques, les institucions científiques, els diferents
sectors econòmics i, per suposat, la ciutadania.
Tots tenim coses a fer:
- La reducció del volum de residus, el reciclatge i la reutilització dels materials que
ho permeten.
- L’estalvi del consum d’aigua i d’energia.
- El respecte a la natura i la recuperació
d’espais naturals.
- Desestimar el consum de coses supèrflues
i innecessàries.
- L’aprofitament sostenible dels recursos naturals.
- La disminució de la contaminació ambiental.
Esperant que passe prompte este malson, vos desitgem molta salut. I vos animem
a implicar-vos en la vostra vida quotidiana
en esta gran tasca de treballar per la nostra
mare Terra i per recuperar el futur.
Associació de Veïns de Llombai
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Quinta del 46

75 AÑOS DE RECUERDOS
Corrían los años del NO-DO, del blanco y negro, de los pantalones cortos,
incluso en el frío invierno, del capazo de
paja, de las alpargatas de esparto, del
tabaco en la andana y la colada en el río.
Que el 1 de enero despegara el primer
vuelo civil de Reino Unido a Buenos Aires
quedaba muy lejos de las calles de nuestro
bien querido Llombai, donde el transporte
que primaba no viajaba precisamente por
aire.
En aquél 1946 nacieron un grupo de
niños y niñas que este año cumplen 75
años, tres cuartos de siglo vividos, intensos,
de batallas en las calles sin asfalto a los
relojes inteligentes, de llevar al colegio un
solo libro, a llevar a los nietos cargados
con sus densas mochilas, y, de mandar a
la ordenanza un paquete a la lejana Valencia,
a recibir un paquete en casa más rápido
que se ha pedido, sin moverse de la silla.
Pero la huella del tiempo está presente, se percibe en los surcos que ahora
dibujan su piel, en los cabellos teñidos de
blanco, en su andar pausado pero agradecidos de seguir avanzando, y, por supuesto, en su sabiduría, que la experiencia
es un grado, y lo que acorta la edad la
vista se amplía con la perspectiva del paso
del tiempo.
Nos quedan los recuerdos de la inEDUCACIÓ

fancia que ahora son las anécdotas que
contamos a los nuestros, con el afán de
que no se pierdan esos recuerdos que
formaron nuestras vidas.
Y en nuestros corazones para siempre
aquellos que perdimos en el camino y
que demasiado pronto nos dejaron huérfanos de su compañía.
Sentados cualquier tarde de este verano, ojeando las hojas de este libro de
Fiestas, nos evadiremos del mundanal
ruido, y volveremos a esas calles repletas
de niños jugando, de los campos labrados,
del olor a vid y a naranjo, del blanco de
las sábanas almidonadas y de los pedazos
de remiendos, y por un momento sentiremos el abrazo del pasado.
Con la mirada puesta en la mesa que
se está preparando nos vendrán al recuerdo
nuestros padres, aquellos que eran los
que nos miraban mientras corríamos a
por el trozo de pan que faltaba para
empezar a comer, y nos damos cuenta de
que ahora los que miran somos nosotros,
y así será con nuestros hijos, el ciclo de la
vida que no se detiene nos reconforta.
Disfrutemos de los momentos que
se nos brindan para seguir guardando en
la memoria los recuerdos que nos regala
la vida.
Gracias, Llombai.
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Quinta del 71
En fem 50! Live is life

“Cada minut del futur és un record del passat.”

Mes de juny de l’any 1985. Viatge de
Fi de Curs d’octau a Mallorca (sense cap
risc de possible contagi ni macrobrot pandèmic). Probablement la primera vegada
que viatjàvem, fora de la península i sense
els pares.
Na- na naaa- na ra na; Live is life!
La - mi faaa -fa sol do; Live is life!
(Per als músics).
Esta cançó sonava una i altra vegada
en la improvisada pista de ball en què es
convertia el bar de l’hotel a la nit.
El viatge marcava el final d’una etapa
de la nostra vida:l’escola, l’EGB.
Sí, perquè nosaltres vam estudiar l’EGB.
Bolis BIC (com amb que he escrit l’esborrany
d’este text; el mateix que gastàvem per a
llançar boletes de paper). Aprendre les
capitals del món (Reykjavik capital de…
Segur que ho recordeu. Menuda tocata ens
pegava Don Ángel!). “Quelle heure est-il?”:
EDUCACIÓ

som de francés.
Jugàvem a la goma, a la corda, al
ferret i a les caniques. Caçàvem dragonets i
furtàvem albercocs caninos. Menjàvem Apolos
i sàndwitxs de nata d’Avidesa del Musical,
Chimos i escalofrios del quiosc i jugàvem a
les maquinetes dels marcianets…
I per damunt de tot jugàvem, vivíem al
carrer, al camp i al riu.
I els mestres! Passàrem de Don Carlos,
Don Ángel, Don Jose Luís i Maria Luisa a
Mer i Manolo. La manera de concebre l’educació i la vida canviava i nosaltres amb ella.
Després de l’escola tot va ser diferent.
Els nostres camins es separaven un poc
més. Encara que sempre quedaven eixos
meravellosos sopars de quintos --sobretot
el divendres de la festa del camp de futbol
de Catadau--: Imperdonable no assistir!
Hem continuat vivint, fent-nos majors,
cada u amb les nostres coses. Fins que un
any s’inicià la tradició del sopar de quintos
de festes. Hem recuperat una vella tradició i
s’ha convertit per a nosaltres, com per a la
majoria de quintes, en un sopar de retrobament: alguna cassalleta i, records, anècdotes,
riures, balls... Tot per l’aire!
Som una quinta ben avinguda, no excessivament gran. No hem sigut problemàtics.
Així és com ens definix una amiga. La veritat
és que no som sorollosos. Compartim records, anècdotes de menuts, de jóvens…
Però la principal característica que ens relaciona és Llombai. Tant per als que vivim al
poble, com els que no, Llombai ha significat
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i significa una manera de viure. La tranquil·litat,
el benestar, els coneguts, els amics i les
amigues, els familiars, les festes, els carrers,
els paratges… EL POBLE.
En fem 50!
Estem en la maduresa de la vida. Des
de l’experiència que dona l’edat encara ens
podem permetre el luxe de plantejar-nos
reptes i projectes de futur que de segur
faran de Llombai i, sobretot, de les nostres
vides, un lloc millor.
En fem 50!
Enguany no ho podrem celebrar com
voldríem, però no es lliurareu, en un futur
pròxim, de vore’ns de passacarrer pel poble
celebrant els 50 i els que facen falta.
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Live is life
Viure és vida!
Alça’t i balla!
Si voleu conéixer un poc millor els
membres de la quinta, repasseu les fotos i
pregunteu-vos de qui és fill/a o pare/mare.
A més podeu escanejar el QR i escoltar
les cançons que han
marcat la nostra vida.
La pròxima vegada que
parleu amb algú de nosaltres pregunteu-li quina cançó trià i perquè.
Segur que vos ho conta
ben a gust!
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Quinta del 96
Fem 25 anys
Ja estan ací els esperants 25 anys per
a tots nosaltres.
25 anys que marquen molts moments
de les nostres vides, i fent la vista enrere
ens adonem de tot allò que hem aconseguit:
independitzar-se, un nou treball, descobrir
nous pobles, ciutats, i fins i tot, països, conèixer gent nova…
Ja no és qüestió de jugar a ser majors,
ara ja som majors. Als anys ja no hi ha excuses, de nosaltres ja s’esperen coses grans
i comencem a tindre pes en les nostres esquenes, i la responsabilitat de ser cada dia
un poc millor, per nosaltres i per tots els
que ens envolten.
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Aquests anys han sigut de risses, llàgrimes, però sobretot d'amistat i alegria
cada vegada que ens ajuntàvem. Els amics
van i venen, les vides canvien i nosaltres
sempre portarem al nostre cor a la nostra
companya Alba, que ens guia i brilla des
d’allà dalt i que estem segurs que sempre
ens acompanya a cada pas que peguem
tots junts.
Som diferents, però a tots ens uneixen
les mateixes coses: ser de la quinta del 96,
les ganes de festa i passar-ho bé, i sobretot
l’orgull de ser de Llombai.
Bones festes i a gaudir dins del que es
puga.
VISCA LLOMBAI!!!
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Programació estiu 2021
dijous
12 d’agost

divendres
13 d’agost

20:30h.
SARSUELA.
“Antologia estelar de la
sarsuela”, amb l’actuaciò
de ZARZUÉLIKA, en
l’Avinguda Marquès de
Llombai.

19:00h Presentació del llibre “LA
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ,
HISTORIA, ARTE Y FE”, de l’autor ARTURO
CLIMENT BONAFÉ, canonge de la Santa
Església catedral de València.
Presenta el llibre M.I. SR D. VICENTE PONS
ALOS. Canonge Arxiver i Bibliotecari de
la Catedral. A l’Església de la Santa Creu
de Llombai
A partir de les 20:00h abans de les
Jornades, actuará “Locomotora Jazz
Band”, per amenitzar l’acte amb música
dixie.
20:30h. IX JORNADES DE MUSICA ALS
CLAUSTRES RAFAEL SANZ-ESPERT.
Amb l’actuació de PURPURA PANSA, en
l’Avinguda Marquès de Llombai.

dissabte
14 d’agost

diumenge
15 d’agost

20:00h.
Presentació del llibre HAROLT
SENSE POR, de l’autor Vicent
Josep Escuder i Bisbal. Als
Claustres de l’Església.

12:00h.
EUCARISTIA solemne en
honor a SANT FRANCESC DE
BORJA. En l’Església de la
Santa Creu de Llombai.

21:00h.
Concert TRIBUT A JARABE DE
PALO I PAU DONÉS.
Cal traurer ticket a l’Ajuntament,
preu liure (“la voluntat”).
La recaudació anirà destinada a
la lluita contra el cáncer.
En l’Avinguda Marquès de
Llombai

20:30h.
CONCERT D’ESTIU, oferit per
la nostra banda Unió
Protectora Musical de Llombai,
en l’Avinguda Marquès de
Llombai.

COVID-19 Si la situació generada per la Covid-19 ho fa necessari, l’aforament serà
limitat i caldrà treure tiquet per als diferents concerts i actuacions a l’Ajuntament.
En eixe cas, s’avisarà amb antel.lació pel ban municipal i xarxes socials.

