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SI voleu participar, proposar o ser membres del CEL, només heu de posar-vos en contacte a través de les  nostres xarxes o enviar butlleta completada. 

Com és ben conegut, els nos-
tres objectius, seguint la senda mar-
cada pels nostres fundadors l’any 
2003, són la defensa, la divulgació i 
la recerca de la història, la cultura, les 
tradicions i el patrimoni de la nostra 
localitat.
És ben cert que les nostres activitats 
més conegudes i reconegudes, en-
tre d’altres, són les que tenen lloc a 
la tardor, com ara, l’acte per la pau 
el primer de novembre al cementeri 
municipal, la setmana de les lletres 
valencianes, al voltant del 20 de 
novembre, i les de primavera amb 
la setmana republicana o, a l’es-
tiu, amb els nostres premis Nit de 
Sant Elies. Totes elles tenen com a 
comú denominador el donar suport 
a la investigació, la recuperació i la 
divulgació de la història, la cultura i la 
memòria de l’Eliana i  a la recupera-
ció del patrimoni social i cultural del 
nostre poble per tal que els nostres 
veïns i veïnes el coneguen i puguen 
gaudir-ne.
Pensem que, amb ganes de treballar 
i amb molta estima pel nostre poble, 
és possible fer realitat allò que deia 
el mestre Estellés… Allò que val és la 
consciència, de no ser res si no s’és 
poble. I el CEL, greument, ha escollit 
i camina decididament.
És per això que, a més de totes 
aquestes accions més conegudes, 
en portem d’altres, podríem dir, de 
portes endins, però amb els matei-
xos objectius i la mateixa fermesa 
–en ser totes elles peticions enregis-

trades a l’Ajuntament– que entenem 
que també han de ser conegudes per 
la ciutadania. Com ara, l’exigència 
de la restauració total del Molí de 
la Lluna, perquè esdevinga un bon 
museu etnològic; estar pendents de 
les restes que poden aparéixer quan 
s’enderroca una finca, per tal que si-
guen classificades i arxivades. Per-
què entenem que el patrimoni d’un 
poble va molt més enllà dels edificis 
singulars i les construccions històri-
ques, també exigim la creació d’un 
Arxiu Municipal. I, per recordar la 
historia contada pels nostres majors 
i conservada en imatges, documents 
que també són part fonamental de la 
història i el patrimoni d’un poble, hem 

reclamat la figura del Cronista Ofi-
cial. Reiterada és la petició de donar 
a algun lloc emblemàtic el nom del 
professor Sanchis Guarner i des 
del CEL pensem que aquest podria 
ser el centre de formació de perso-
nes adultes, que passaria al catàleg 
d’edificis municipals com Centre de 
Formació de Persones Adultes «Ma-
nuel Sanchis Guarner», retent així  el 
nostre petit tribut a qui tant va fer per 
la nostra llengua. I parlant de la nos-
tra llengua, també és petició reitera-
da del CEL que l’Ajuntament i els 
representants de la Corporació fa-
cen servir la nostra llengua en tots 
els seus actes públics, tant en els dis-
cursos com en els documents escrits.
Moltes són les tasques pendents i 
moltes les ganes de seguir treballant 
pel nostre poble!

COSES DEL NOSTRE POBLE 
Cap de Ceba i Cap de Suro
Com que el temps passa tan de pressa, ja fa més 
d’onze anys que Vicen, Joana i Pilar, dues sòcies i 
una bona amiga del CEL, ens el van regalar. Cap de 
Ceba i Cap de Suro és un d’aquells llibres que no po-
den faltar a la prestatgeria de cap elianer.
El 2008 feia cinquanta anys de la segona indepen-
dència del nostre poble i, amb aquesta excusa, les 
nostres mestres van inventar-se la història de la Cap 
de Ceba, una xiqueta que al 58 tenia cinc anys i par-
ticipava del goig col•lectiu d’un poble que sempre ho 
havia sigut i que tornava a ser-ho oficialment. Cap de 
Ceba recorre la nostra història i el nostre patrimoni, 
des de l’ermita dels carmelitans, passant pel palau 
dels marquesos, el molí de la lluna, la torre del virrei, 
el barranc... i s’enamora del Cap de Suro, un grauer 
que recorda que el nostre poble acollí els refugiats del 
Marítim que fugien de la barbàrie de la guerra i que 

tant estimen encara el nostre poble.
En una edició preciosa, amb text de Vicen Córcoles, 
il•lustracions de Vicen i Joana Galdón, que inclou un 
CD amb música de Pilar Silvestre. Un llibre per a me-
nuts i grans. I una bona manera de recordar qui som 
i d’on venim.
                                                                     Robert Fuster

 
 LES NOSTRES PARAULES

Continuem amb la sèrie de paraules referides al treball dels nostres llauradors a l’horta i que no podem deixar 
perdre.
GUARET: Terra de conreu que es deixa sense sembrar durant un o més anys per a deixar-
la reposar. (Cast: Barbecho)
Segur que heu sentit alguna vegada alguna d’aquestes frases fetes: Estar més dur que pedra en guaret.
Vas a durar més que un cul de cànter en un guaret. El bon guaret pel març que estiga fet.

 
EL CEL S’ADHEREIX  A  L’ALIANÇA PER L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Editorial

El nostre objectiu: 
defensa, divulgació, 
recerca de la his-
tòria, la cultura, tra-
dicions, patrimoni... 



Ester Fernández Martín,  té 25 anys i 
va ser la guanyadora aquest St. Elies del premi de 
cartells anunciadors de la nostra festa. Un cartell cer-
tament senzill i clar que convocava a veïnes i veïns 
a participar del tradicional sopar i 
festa posterior, a la Torre del Virrei, 
que tots els estius, al mes de ju-
liol, és un punt de trobada i colo-
fó del treball dut a terme pel CEL 
de l’Eliana. Ester és de Paiporta i 
ens conta com l’amor la va dur a 
la nostra comarca. Viu a la Pobla 
de Vallbona encara que diu que li 
agradaria viure a L’Eliana i que si 
no ho han fet, és per una qüestió 
econòmica: els pisos ací són més 
cars, tant el lloguer com la compra. 
Però pensa que el nostre poble l’in-
teressa molt perquè té un aire molt 
progressista i un alt nivell cultural.
Es va sentir emocionada i molt 
agraïda quan es va assabentar 
que el seu treball havia estat ele-
git. Perquè la seua intenció era fer 
un cartell minimalista que evocara 
les sensacions que provoca eixa 
nit especial, d’una forma molt neta i simple i on la in-
formació fóra directa i clara.
Va estudiar el Grau de Disseny Gràfic que és la seua 
passió, encara que treballa a l’empresa familiar que 
es dedica al món de la impressió i on ella fa un poc 
de tot, també el disseny. Va descobrir el disseny gràfic 
fent el Batxiller Artístic. 
Per a ella són referents molt importants dones del món 
gràfic que han estat significatives en els seus estudis. 

Ara té interès per Maríadiamantes i P.A.R. (estudis de 
disseny gràfic dirigits per dones). Van deixar empre-
mta  en la seua formació: de Bàrbara Kruger, que allà 
pels anys 60 va prendre consciència del paper de la 

dona a la publicitat, l’interes-
sa i  preocupa la forma en 
què es produeix socialment 
el gust pel consum i utilitzant 
eslògans pegava la volta als 
missatges que es volien 
transmetre amb la publicitat 
sobre la dona. Els seus tre-
balls han estat significatius 
per a la formació d’Ester. I 
també ho ha estat Carolyn 
Davidson, la creadora de la 
marca Nike. Dones que han 
fet dissenys transgressors 
que han canviat el món de la 
publicitat.
Però Ester també té altres 
passions. La primera, el ball, 
del que diu que és l’esport 
perfecte. I balla i balla unes 
quantes hores a la setmana. 
La segona, viatjar. Ja sabem 

que el viatge és una eina fonamental per canviar les 
nostres mirades i comprendre el món d’altra manera.
I com a persona inquieta per augmentar i millorar el 
seu saber, aquest curs va a estudiar el Màster de Se-
cundària per poder dedicar-se a la docència i compar-
tir amb més persones la seua gran passió: el disseny 
gràfic i fer que el món de l’art estiga ben present a 
l’Educació Secundària.  
                                                     Conxa Delgado i Amo

UN CEL DE DONES

El Centre d’Estudis Locals 
(CEL) de l’Eliana organitza, com 
cada any, la Setmana de les Lletres 
Valencianes. Ho fa al voltant del 20 
de novembre,  Dia de les Lletres 
Valencianes, sumant-se 
a l’escriptor de l’any de 
l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua per a 2019. El 
seu president,  Ramon 
Ferrer, en l’acte de pre-
sentació definia, el sant  
valencià més universal, 
dient: «Vicent Ferrer va 
ser més que un sant. Més 
enllà dels aspectes més 
populars i tradicionals, cal 
considerar-lo com un gran 
intel•lectual, un extraordi-
nari predicador i un home 
compromés en les grans 
qüestions del seu temps».

L’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua ha declarat 
Sant Vicent Ferrer (Valèn-
cia, 1350 - Vannes, 1419), escrip-
tor de l’any 2019, coincidint amb 
el sis-cents aniversari de la seua 
mort, amb els lemes «Sant Vicent 
Ferrer, valencià universal» i «Pro-
jecció europea d’un sant valencià». 
L’Any de Sant Vicent Ferrer vol ser 
una celebració acadèmica i cívica 
per a lloar i recordar la trajectòria 
humana, intel•lectual i religiosa 
d’este valencià universal. 

Vicent Ferrer, membre de l’Orde 
dels Predicadors, va adquirir una 
gran formació en lògica, filosofia i 
teologia a Barcelona, Lleida i Tolo-
sa. El jove religiós fou prior del con-
vent de Sant Domènec a València 
entre 1378 i 1392, etapa en què va 
viure el començament del cisma 
d’Occident i va escriure el Tractat 
del cisma modern (1380); ocupà, a 
més, la càtedra de Teologia de la 
catedral de València i va rebre el 
títol de Mestre en Teologia. 

Una part de la vida de Vicent Fe-
rrer va transcórrer entre la cort de 
la Corona d’Aragó (1392-1394) i 
la cúria d’Avinyó (1394-1399). A 
Barcelona va ser assessor prefe-

rent del rei Joan I i confessor de 
la reina Violant i, a Avinyó, cape-
llà i penitenciari apostòlic del papa 
Benet XIII, on escriu el Tractat de 
la vida espiritual. En l’anomenada 
visió d’Avinyó se sentí cridat a cen-
trar-se en la predicació, i va aban-
donar el palau papal. 

A partir de 1399, Vicent Ferrer té 
com a dedicació preferent la predi-
cació per terres valencianes, i tam-
bé en els regnes hispànics i arreu 
d’Europa. Sempre atent als esde-

veniments eclesiàstics i polítics del 
seu temps, intervé decisivament en 
la resolució de la via successòria 
en la Corona d’Aragó (1410- 1412) 
i en les diferents fases del cisma 

d’Occident, que no va veure 
definitivament resolt. 

L’etapa final de la vida de Vi-
cent Ferrer va transcórrer per 
la Bretanya, on va continuar 
predicant fins a la seua mort. 
L’any 1455, el papa Calixt III 
el canonitzà i sant Vicent es 
convertia en el primer sant 
valencià de la història.

Vicent Ferrer era un escrip-
tor que parlava, un intel•lec-
tual de referència a l’Europa 
que anava deixant l’edat mi-
tjana i un polític fonamental 
per a la història de la Corona 
d’Aragó en particular, i la de 
l’Occident catòlic en gene-
ral. I clar, també era el sant 

de verb encés que va predicar a la 
seua terra, a Castella, Savoia, el 
nord d’Itàlia i França, i que hui con-
tinua sent recordat pels múltiples 
miracles que li atribueixen.

No cal obviar la seua importància 
històrica, literària i cultural i el CEL 
el recordarà, del 18 al 22 de no-
vembre, amb l’exposició itinerant 
«Sant Vicent Ferrer, valencià uni-
versal» a l’espai expositiu del Cen-
tre Sociocultural de l’Eliana. L’ex-
posició consta de catorze plafons, 
a través dels quals es repassen els 
principals aspectes de la intensa 
vida, obra i miracles del religiós de 
l’orde dels dominics Vicent Ferrer, 
des del seu naixement (València, 
1350) fins la seua mort (Vannes, 
1419), lectura pública de textos i 
conferència al voltant de l’escriptor 
d’enguany.
Rafa Desco i Coll,  

President del CEL

Sant Vicent Ferrer,  
valencià universal

No cal obviar la seua 
importància històri-

ca, literaria i cultural. 
El CEL el recordarà  

del 18 al 22 de
 novembre 

MANUEL SANCHIS I GUARNER
 

Manuel Sanchis i Guarner 
(València, 1911-1981), fi-
lòleg, historiador i etnò-
graf, fou autor d’una vasta 
bibliografia que comprén 
estudis de lingüística, lite-
ratura, història, etnografia i 
cultura popular centrats en 
el País Valencià, però tam-
bé en la resta de l’antiga 
Corona d’Aragó i la Penín-
sula Ibèrica. Fou també un 
dels principal col•labora-
dors a l’elaboració de l’At-

las Lingüístico de la Península Ibérica i del Diccionari ca-
talà-valencià-balear. Entre els seus títols cal esmentar La 
llengua dels valencians, Gramàtica valenciana, Calendari 
de refranys, Els vents segons la cultura popular, Canço-

neret valencià de Nadal, La ciutat de València, Els inicis 
del teatre valencià modern, Els pobles valencians parlen 
els uns dels altres i un llarg etc. que podeu consultar a les 
biblioteques i pàgines web. Va ser membre de nombroses 
entitats cíviques, com l’Ateneu Mercantil de València, la 
Fundació Huguet de Castelló, Acció Cultural del País Va-
lencià, El Consell per al Foment de la Llengua Valenciana 
i moltes altres. A més va rebre nombrosos premis literaris i 
científics com a  reconeiximent a la seua producció escrita i 
a la seua dedicació a l’estudi de la llengua. El premi Cerdà 
Reig de la Diputació de València els anys 1963 i 1974, eixe 
mateix any el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i al-
tres. No tenim espai ni podem fer una biografia exhaustiva 
de la persona de Manuel Sanchis i Guarner en aquestes 
pàgines, però si fer una crida des del CEL de l’Eliana al 
nostre Ajuntament per a que el nostre poble tinga un lloc 
dedicat a la figura d’aquest important escriptor en la nostra 
llengua i, quin millor, que el Centre de Formació de Perso-
nes Adultes porte el seu nom.
                                                                   Pasqu Martínez 


