
LLEPOLIES DE LA TARDOR
Records d’infantesa, que mai hauríem d’oblidar.
S’ha acabat setembre i, hui com ahir, cal tornar a escola, perquè com es deia antigament, “Cal ensenyar-se”.
I posats a aprendre, també ens caldrà recordar allò que mai s’hauria d’oblidar, com ara les menges que sem-
pre s’han fet a la Tardor i els costum familiars d’aquella època.
La frescor dels productes d’estiu ha deixat pas als de Tardor, fortes llepolies que en la meua infantesa ens 
reunia, amb els majors, per tal de fer-ne les tasques de temporada, i escoltar les històries i acudits que en 
aquelles vesprades més curtes i fosques ens contaven, aplegats al voltant de la tauleta de bova.
Eren molts els productes que el camp seguia aportant-nos: les Castanyes, les Ametles, el Cacau, les Magra-
nes, les Carbasses, i un seguit més, com ara, les Pomes, els Moniatos, les Taronges, les Figues i sobre tot 
aquella que més ens ajuntava, la Dacsa, la popular Panotxa, també anomenada segons comarques, Panís o 
Blat de Moro. 

Els majors feien unes muntanyetes de Panotxes, que en-
tre tots anàvem pelant, eliminant els pels rojos, al temps 
que les despullàvem del seu vestit de fulles, deixant-les 
a un costat.
Era tota una festa en la que els menuts s’ho passàvem 
d’allò més divertit, al temps que apreníem el què els ma-
jors anaven contant, i jugàvem a la recerca de la pano-
txa roja que duia un premi o també obligava a pagar una 
penyora.
Els grans tendres es podien menjar fregits, però els que 
ja eren secs i durs, servien per al menjar dels animals, tot 
i que com a colofó de la festa, la mare agafava un perol 
vell i foradat, i li abocava uns grapats de grans secs de 
dacsa, una miqueta de sal i un rajolí d’oli d’oliva, posant 
tot al foc fi ns que, entre crits i festa, començava a petar 

una música ben coneguda, i, en retirar el perol del foc, ens repartien les “Roses”, que, veges tu, després ens 
han dut els americans amb el nom de “Cotufes”, com si ens vingués de nou. Llepolies de Tardor, records d’in-
fantesa, que mai hauríem d’oblidar.
Gaudiu d’aquestes llepolies, són la nostra història, la dels nostres majors i la dels que ara ja no som xiquets.
V. Iñurria
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  MUSEU ETNOLÒGIC
Des del CEL seguim insistint en la necessitat de 

la creació d’un MUSEU ETNOLÒGIC 
al nostre poble per diversos motius: 

-Per comprendre les maneres en que la nostra societat elianera 
s’ha diferenciat en les distintes èpoques i llocs, tant en les seues 
formes de pensar com en les d’actuar. I per averiguar com  s’ha 
desenvolupat la nostra societat i els canvis que s’hi han produït. 
-Per a preservar i ensenyar la seua cultura i les seues antigues 
tradicions, i, així,  evitar que aquestes acaben desapareixent.
-No sols per arreplegar i guardar objectes pertanyents als nos-
tres avantpassats, sinó també per a incorporar elements actuals,  
contemporanis, que facen de la futura exposició una mostra més 

completa i interessant per als visitants.
-En conjunt, es tractaria de mostrar els variats aspectes de 
la vida dels habitants de l’Eliana i les relacions que entre ells 

s’establixen; per tant, que puga oferir la 
possibilitat d’abordar els problemes que 
afecten o han pogut afectar al municipi, 
al Camp de Túria,  o al País Valencià al 
llarg de la seua història, conéixer quin 
ha sigut la reacció dels seus habitants, 
de quina manera s’han vist afectades els 
seus costums o la seu forma de vida i les 
repercussions que això pot tindre sobre 
les generacions futures. 
Per tot açó i més creiem, des del CEL, 
en la importància d’una futura creació 
del MUSEU ETNOLÒGIC  a l’Eliana. 

Després de la Nit de Sant Elies, el CEL  té 
la sana costum d’agafar unes menudes va-
cances. No vol dir això que no hi haja ac-
tivitat, que el cap sempre està bullint i les 
popostes tocant a la porta. Però les anem 
classifi cant i guardant al calaix per a por-
tar-les a terme en quan comença la Tardor. 
Així doncs, a la primera Assemblea després 
de l’estiu, vàrem acordar diversos actes que 
és faran realitat en aquest trimestre:
El dia 1 de Novembre, com ja és tradició, fa-
rem homenatge-record als nostres caiguts i 
desapareguts en distins fronts de la Guerra 
Civil: ACTE PER LA PAU.

El 15 de Novembre, es farà la 
presentació del llibre “Biogra-
fi es Parcials”,  de Xavier Se-
rra, un ambiciós projecte per a 
entendre la història recent del 
País Valencià, a partir d’entre-
vistes a personatges del món 
cultural  que, des de diferents 
perspectives, han contribuït a 
confi gurar la nostra societat. 
Aquest nou volum, subtitulat 
“Impuls”, aplega les biografi es 
de l’actriu Pepa López, el pro-
fessor de literatura Dominic 
Keown, l’editor Vicent Olmos, 
l’arqueòleg Ferran Arasa, la so-

prano Enedina Lloris i el periodista Vicent 
Partal. Un mosaic que presenta una visió 
amena, irònica i perspicaç sobre alguns 
dels fets més rellevants de la societat va-
lenciana en les darreres dècades.
Intervindran l’autor, l’editor Vicent Olmos i la 
soprano Enedina Loris, en una taula redona 
coordinada per Pura Peris. 
EL 19  de Novembre inaugurarem, en el 
marc de la nostra Setmana de les Lletres 
Valencianes, l’exposició  de l’Acadèmia de 
la Llengua sobre l’Escriptor de l’any 2018, 
enguany dedicada als “Misteris Assumpcio-

nistes – Elx, València i Castelló”. L’acte es-
tarà acompanyat d’un tast  de “A mar”, amb 
música  d’Andreu Soler, a la nova sala del 
Centre Sociocultural i a les 19’30h.
El dia 20 tindrà lloc una lectura pública de 
textos d’escriptors valencians de la Re-
naixença.
El dia 22, conferéncia sobre “L’interés per 
la llengua dels valencians”, de Josep Daniel 
Climent i Martínez, catedràtic de valencià i 
col•laborador de la UOC. Presenta i mode-
ra Antoni Ferrer. Centre Sociocultural, a les 
19’30h.
El CEL col•labora amb LA BIBLIOTECA MU-
NICIPAL en distints projectes. Passat 15 d’oc-
tubre participa en la lectura pública en el Dia 
de les Escriptores.  També s’aporta documen-
tació per l’article dedicat a DOLORES MARI-
MON  editat a la Wikipèdia el dia 20 d’octubre 
en sessió organitzada per la Biblioteca. D. 
Marimon va ser la primera dona regidora del 
municipi independent de l’Eliana durant l’èpo-
ca republicana a l’any 1937.
Finalitzarem el trimestre amb el tradicional 
SOPAR DE NADAL on es lliura Carxofa de 
reconeixement a col•laboradors/es del CEL 
que no són de l’Associació. Tu pots ser-ho 
complimentant la fi txa de l’última pàgina.

Tots sabem que la Lluna 
presenta quatre fases princi-
pals: creixent, plena, minvant 
i nova. Visantet passeja prou 
sovint pel nostre Molí de la 
Lluna i sempre es fa la ma-
teixa pregunta:

 
Per la tardor, no feu festa major

A la tardor, la foscor fa por
A la tardor, ni fred ni calor

A la tardor, sembra si hi ha saó
Amb saó o sense saó, sembra dins la tardor

A la tardor, surt el caçador
Calentures de tardor, parentes de la mort

Del setembre a la tardor, torna la calor
Diarrea tardoral, sovint mortal

Estiu que dura, tardor assegura
Les pluges d’agost duen la tardor

ELS NOSTRES REFRANYS



Un Cel  
de Dones
Al nostre poble existeixen moltes dones importants, 
perquè cadascuna d’elles, en la seua professió i vida, 
van ajudant a conformar la nostra història. Hem volgut 
començar aquest apartat amb una mestra: Xelo Ro-
dríguez Carballo, mestra de Música del CEIP Mare de 
Déu del Carme. És una dona impressionant, de veu 
dolça i calmada, amb qui no t’importaria estar conver-
sant hores i hores perquè t’embolcalla i et transmet 
pau i ganes de viure pausadament. És d’eixes perso-
nes que saben molt, però que són tan discretes que 
cal descobrir-les i fer-les presents. Forma part, també, 
de l’equip que dirigeix l’OVI (Orfeo Valencià Infantil).

.

Xelo va voler ser mestra des de ben prompte perquè 
li agradava molt la relació amb la gent menuda, i va 
voler ser-ho de música perquè quan canta i es sent en-
voltada de música li sembla que el món canvia i l’emo-
ció arriba a la pell. Apassionada docent, narra com  és 
d’important la Música a l’escola i a la vida. Recorda 
quan va arribar a L’Eliana, l’any 2000,  l’equip de mes-
tres tan fantàstic i reivindicatiu amb el que va treballar 
al llarg de molts anys i les transformacions de l’escola, 
que en aquell moment era l’única del poble, totalment 
massificada (tres línies de castellà, dos de valencià i 
en 6è sis unitats). L’escola, dividida en dues zones: 
els barracons a “Les Taules”  i l’escola Montealegre, i 
els mestres especialistes corrent d’una a l’altra. Final-
ment, s’inaugura el CEIP Mare de Déu del Carme i els 
dos nous centres: CEIP L’Olivera i CEIP Montealegre. 
Està molt a gust a L’Eliana, reconeix que les famílies 
són molt col•laboradores i participatives i insisteix a 
agrair la col•laboració, sempre, de l’Ajuntament per 
a la realització de totes les activitats musicals que es 
plantegen des del centre.
Conxa Delgado Amo

Recordar sense 
distinció de 

bàndol o color 
polític, cada 1 

de novembre, els nostres Desapareguts en la Guerra 
Civil és molt més que una civilitat que ens honora 
com a poble:  expressa la nostra voluntat de mante-
nir viva, sense  oblidar, la memòria històrica concre-
ta  -la memòria històrica “de proximitat”- que ens fa 
ser com som i d’on som. Perquè, per molt necessa-
ri, i respectable i digne,  que siga recuperar urgent-
ment una altra memòria, també històrica i dolorosa, 
d’abast més general, més universal, i que igualment 
ens afecta a tots, el nostre modest acte d’home-
natjar, davant la làpida que duu els seus noms, les 
víctimes, per a nosaltres més properes, d’una tragè-
dia criminal i d’un fracàs sociopolític que no s’hau-
ria de repetir, un acte així, tan cordialment local, 
ens és irrenunciable. És el nostre crit concret con-
tra la perduració, encara, de tant d’absurd culpable. 
Antoni Ferrer 

ÉS INEVITABLE LA SUBSTITUCIÓ LINGÜÍSTICA?

SABIES QUE...

La primera pedra que dóna origen a l’Eliana està en l’Ermita?  
L’ Edifici està declarat  Bé de Rellevància Local  i es troba  al centre de la població.  

Actualment  és un local d’hostaleria des de fa quasi  40 anys 
 

Probablement en el seu origen (1594), el motiu de la construcció 
d’aquest edifici no fóra per a destinar-lo al culte religiós, la seua mo-
desta fisonomia sembla indicar que es tracta d’una antiga dependèn-
cia annexa a les propietats dels monjos carmelites, la finalitat de la 
qual era la de servir de magatzem per al gra o altres cultius. Però sí 
que va servir per a funcions religioses, possiblement com a capella, 
després de la desamortització amb l’exclaustració dels monjos i la 
compra de les terres pel marqués de Casa Ramos, a partir de 1847. 
L’immoble és de planta rectangular, d’una altura, situat en un cantó. 
Respon a la típica planta basilical amb accés centrat en planta, en un 
dels seus costats menors. L’estructura és de pòrtics paral•lels a faça-
na amb murs portants exteriors de tàpia. La coberta és a dos aigües, 

de tall àrab. Els murs exteriors estan arrebossats i emblanquinats. L’accés es produeix mitjançant un buit voltat amb 
forma d’arc de mig punt, el qual en permet una gran amplitud. 
La seua estructura no sols té un valor patrimonial per això, sinó per ser l’edificació més antiga de les que es conser-
ven en l’Eliana, testimoni únic d’un passat històric, pot ser considerada com l’origen de l’assentament que generà la 
població actual, la memòria del qual ha de ser conservada.

HUITS I NOUS
 

A L’Eliana s’usa una expres-
sió per a dir que alguna cosa 
o fet o actitud és inutil o sen-
se importància, el que en 
castellà seria “cosa baladí, 
nimiedad”.
Diem “això són huits i nous, 
cartes que no juguen”, fent 
referència a que eixes cartes, 
els 8 i els 9, quasi sempre es 
descarten, es deixen a part, 
no valen res. L’excepció, la 
trobem al joc de la manilla, 

molt popular al nostre poble, on hi juguen totes i el 
9 és la carta més alta, la de més valor.

      En vistes a la represa del nostre 
“curs ciutadà”, potser ens convindria 
reflexionar sobre un problema sócio-
cultural que,  enquistat ja de temps al 
País Valencià, sembla rebrotar de for-
ma cada vegada menys subtil i torna 
a prendre dia a dia  un caire  més pre-
ocupant. De fet, fins i tot ací a l’Eliana 
es poden detectar ja certs comporta-
ments, usos i tics socials que, per 
molt “normals” que puguen semblar, 
estan revelant una creixent substitu-
ció lingüística en la vida quotidiana 
d’aquest poble de parla valenciana. 
Usos com ara el tan estés, incons-
cient i “acceptat” canvi de llengua 
--del valencià al castellà, i “per educa-
ció”, sí, però mai al revés, “ni por edu-
cación”-- en incorporar-se un caste-
llanoparlant a la conversa entre 
valencianoparlants. Coses com ara 
l’absurd i insult a la intel•ligència --a la 
del lector castellà, sobretot-- que és 
quasi sempre la doble retolació, en 
valencià i castellà, de carrers, vies i 
topònims, tot i que el nostre Ajunta-
ment ha fet el lloable esforç de re-re-
tolar en valencià llocs, avisos i reco-
manacions per a veïns i visitants; 
llevat d’aquesta expecció, semblaria 
que una de  les dues llengües

de teatre de nom trobadoresc i  in-
equívocament  vacabés, per a repre-
sentar ací un espectacle en castellà; 
i açò no deixaria de ser una fotesa, 
al costat d’una altra contradicció 
municipal prou més simptomàtica, 
d’acò que venim dient: la celebració 
, sembla que amb suport i empara 
institucional, d’una no dubtem que 
benèvolament anomenada Setma-

na de les Lletres de l’Eliana, 
però que, en realitat, és una 
Semana de las Letras de La 
Eliana, amb  només novel•lis-
tes en castellà com invitats i , 
en les dues edicions hagudes 
fins ara, premiats. Els noms 
de les coses són importants, 
i cal respectar-los si no volem 

crear confusions que van sempre en 
detriment, com en aquest cas, de 
la llengua, ho vulguem o no,  més 
desprotegida pels poders instituïts: 
la nostra. Parlem valencià. Exercim 
de valencians. És la nostra llengua i 
estem en casa nostra. No som una 
colònia, ni un “Levante” de Castella. 
En tot cas, millor seria considerar-nos 
un “Ponent” de Grècia i Roma.  
Resistim.
A Ferrer

(el valencià, clar!) no és, per als 
castellanolectors, una llengua ben 
romànica i ben germana de l’altra, 
sinó sànscrit o finés, o que s’escriu, 
com el rus, amb caràcters cirílics. 
Absurd i insult només comparables 
als perpetrats per un partit polític re-
sidual, la secció local del qual --i en 
un periòdic també local-- solia tindre  
la gosadia d’encabotar-se a defen-

sar, només i sempre “en castella-
no”, la “lengua valenciana”. Coses 
com ara la  castellanització de l’eti-
quetat de productes en un conegut   
supermercat, que ha cedit a la pres-
sió  d’alguna clientela (no valencia-
na, per cert) que s’ha escarotat 
creient --”cosas veredes, amigo 
Sancho...”-- que era català  l’ etique-
tat d’alguns productes en portugués 
. Coses com ara    la contractació 
municipal d’una famosa companyia 

MEMÒRIA HISTÒRICA
LOCAL


