
Una vesprada a Les Sitges amb Juan José 

Corria el mes d'agost…i feia 

molta calor. Roc colpejava 

la seua pilota contra el mur 

de la pujà de Sant Roc. 

Dreta, esquerra, pit, cap, 

així una vegada i una altra. 

-Xiquet!- li va dir un senyor 

que per passejava per allí- 

Saps el que estàs colpejant 

amb la pilota? 

-Sí, Les Sitges- va respondre Roc amb total naturalitat.  

-Vine, seu ací. 

Roque va fer cas, semblava un bon home. 

- Saps quantes sitges hi ha?  
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- I saps per a què servien? 

- Per a guardar el gra. 

L'home es va sorprendre que un xiquet 

coneguera aqueixes coses sobre Les Sitges. 

- i saps quan es van construir? 

- No ho recorde, en mil cinc-cents i pico, no? 

- La construcció va començar en 1573 i va finalitzar en 1806. És 

el monument més important de Burjassot, el nostre patrimoni i 

cal cuidar-lo. 



-Jo ho faig senyor.  

- Molt bé, així m'agrada. 

M'he d'anar que comença a 

refrescar. 

Roque també va decidir 

marxar. Era estiu, encara hi 

havia llum, però era hora de 

sopar. 

-Adéu, Senyor Laguarda, a la meua casa tenim el seu llibre. 

Laguarda es va girar, sorprès. Roque l’havia reconegut des del 

principi, per això es va acostar a ell. 

 

Juan José López Laguarda va ser un reconegut metge, músic i 

historiador. Va nàixer a València però va 

passar llargues temporades a Burjassot on- 

segons va deixar escrit- va passar els més 

feliços i tranquils dies de la seua existència. 

Com a historiador va ser autor de 

nombrosos articles i publicacions sobre el 

nostre municipi, mereixent l'honor de 

convertir-se en cronista de Burjassot. 

Com a músic, va compondre el pasdoble 

“Burjassot” en 1943 i va formar part del grup de promotors de 

l'Agrupació Musical Les Sitges, en 1950. 
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