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    L’OU DE LA SERP
              Està obrint-se i 

deixant que les 
cries se n’isquen 
i campen lliu-
res:  la mentira i 
la desinformació, 
la manipulació i 
tergiversació dels 
fets, el cinisme i la 
ignorància erigits 
en guia;  la sempi-
terna, racial i pre-
tesament “natural” 
violència contra 
les dones, la cas-
pa del masclisme 

quotidià, el tipisme resclosit de falses essències 
pàtries, com bous torturats, flamenc vulgaritzat, ca-
cera indiscriminada, setmanes santes nacionalca-
tòliques , “Santiago” reconquistant Espanya (això 
sí, al revés: començant per Granada i acabant, 
com ha promés, per Covadonga, i, damunt, amb 
el “boato” afegit dels “Moros-i-Cristians” convertits 
en festa nacional d’Al-Àndalus); ciutadans de pri-
mera... i de rebuig, però ja des de ben xicotets: des 

de l’escola mateixa; el retorn de les “creus dels cai-
guts” i dels mausoleus i criptes catedralícies per als 
vencedors --implícit en l’amenaça de silenciament 
de la “memòria històrica” dels vençuts i, amb ella, 
de les condicions per a una reconciliació autènti-
ca--; l’oblit culpable d’haver sigut aquesta, durant 
tants anys i encara, una  terra d’exiliats i d’emi-
grants forçats, i l’anunciada mort del dret d’asil...
fins a la deportació,  amb estrella groga o –qui ho 
va a saber-- amb llaços grocs si calia, de rojos, se-
paratistes, immigrants, indocumentats, LGTBs... i, 
en general, altres éssers pensants. I així, fins tindre 
una Espanya ben “una”, ben “nacional” i espanyo-
litzada: com toca, ben “normal”: perfectament banal 
i adotzenada. Amb la banalitat del mal: amb la mal-
dat de la banalitat instituïda i d’obligat compliment. 
I és que la fletxa del temps serà tot l’irreversible 
que es vulga, sí, però la democràcia i les seues 
conquestes i avanços no ho són, d’irreversibles,  i 
poden desaparéixer: es poden desmantellar, com 
s’ha demantellant l’anomenat “estat del benestar”, 
que no és un estat gens “natural” ni davallat del cel, 
sinó que ha costat molts esforços d’aconseguir, i 
que ací només s’ha tastat un poc. Les generacions  
més jóvens haurien d’adonar-se’n: si no estem a 
l’aguait de la serp i de les seues cries, se’ns pot fer 
tornar molt enrere.
-Antoni Ferrer-

Les  Nostres 
Paraules

Encetem una secció de paraules que es troben en 
perill de desaparició per falta d’ús, L’Eliana ha deixat 
de ser un poble dedicat a l’horta i per les paraules 
d’aquesta comencem:

BOQUERA. Part de l'hort per on ix l'aigua de reg des 
de la sèquia. Es diu boquera per la boca d'aigua.
Estar de boquera, expressió utilitzada en el joc de 
cartes, quan estàs de mà.

SOLÀ. És l'altra banda de l'hort, respecte de la bo-
quera, el cap, on arriba l'aigua.

DITES D’HIVERN
Tradicions, experiències, 
religió…els refranys va-
lencians constitueixen el 
reflex de la forma de vida 
dels nostres avantpas-
sats. El refranyer valen-
cià té un ampli repertori 
de dites, fidel reflex de la 
saviesa popular i que han 
passat de generació en 

generació, transmeses moltes d’elles en ambients 
rurals de forma oral i que resumeixen l’experiència 
i la forma de vida de milers d’homes i dones. Ací en 
teniu una mostra...

-A l’hivern, bona taula i vi calent.
-A l’hivern el millor amic un bon abric.

        -Per Nadal allarga el dia un pas de pardal 
          i per Sant Vicent de la Roda, una hora.
              -Si la Candelària plora, hivern fora,  
                           si riu, hivern és viu.

-Hivern gelat, fruita a grapats.
-El foc a l’hivern és el millor aliment.

-Amorets de gener, per Nadal bolquers.
-El vi de Nadal ni emborratxa ni fa mal.

-Per Nadal, el porc en sal.
-Per Nadal sembra la ceba i l’all.

CARXOFA D’HONOR
En el transcurs del tradicional 
Sopar Nadalenc del Centre d’Es-
tudis Locals, enguany es va fer 
lliuramnet de Carxofa Amics del 
CEL a Nelo Juste, director el Cor 
de l’Eliana i que sempre ha estat 
disposat a col·laboració amb la 
nostra Associació

PRIMAVERA, HIVERN...?

Segons diu el calendari i canta Joan Manuel Serrat, 
la primavera arriba el 20 de març, o el 21; i a ve-
gades el 22, segons disposició dels astres i el sol. 

Però a les nostres  terres mediterrànies arriba molt  
abans. Amb la foguera de Sant Antoni ja estan els 
ametlers esclatats de flors i, els palputs, vinguts de 
terres llunyanes, preparant els seus nius: Preludi in-
equívoc de la incipient primavera. Avançat el mes de 
febrer, els pobles de València ja fan olor de pólvora 
i música festiva: les falles s’apropen i la primavera 
també. Els fallers desperten amb quatre trons a la 
primavera, que no sap de calendes i solapa amb l’hi-
vern donant-li festa i sang alterada. -J.G.-



     Bàrbara Gascó Comeche 

És elianera. Estudià Filologia Catalana i la Diploma-
tura de Biblioteconomia. Si passeu per la nostra bi-
blioteca municipal per les vesprades, la trobareu fent 
feina. Us atendrà amb molta energia i ganes. T’acon-
sellarà, et suggerirà i eixiràs d’allí amb un somriure. 

I tot és perquè ella és una apassionada de la seua 
professió. 
De la Biblioteca parla amb molt d’afecte i planteja mol-
tes idees innovadores, com per exemple la Bibliowiki. 
La considera com un centre de cultura obert a tota la 
ciutadania i amb una funció social molt important. Par-
la de Ia Biblioteca com a tercer espai de vida (família, 
escola/treball i biblioteca) insisteix en que és pública 
i gratuïta. I és veritat. Si ho pensem bé, és dels pocs 
llocs on pots anar i no et costa diners: cultura gratuïta! 
I, a més ofereix multitud d’activitats adreçades a totes 
les edats, des de contacontes a presentació de llibres, 
espais per a la lectura i l’estudi, espai per al joc tranquil 
i la relació familiar, espais de reunió... Bárbara dóna 
molta importància al fons local, perquè considera que 
és l'element diferenciador de les biblioteques i  consti-
tueix la memòria local del poble. També li plauria que 
la Biblioteca es poguera ampliar per poder oferir més 
activitats. I, entre els desitjos, també té el de poder fer 
més xarxa, almenys comarcal, per poder tindre més 
recursos. És una enamorada del col•lectiu, pensa en 
ciutadania, en xarxes públiques, en associacions,... 
perquè creu que el futur està en caminar junts.
Creu que el llibre continuarà sempre viu, en paper o 
digital. I de la lectura ens recomana un llibre que està 
llegint ara: “La sociedad literaria y el pastel de piel de 
patata de Guernsay” escrit per Mary Ann Shaffer. Tam-
bé a Almudena Grandes. I molts altres de les quals 
podreu gaudir anant a la Biblioteca. -Conxa Delgado-

 UN CEL DE DONES

COSES DEL NOSTRE POBLE
   RESTES DEL PALAU DEL MARQUÉS DE CASA RAMOS (segle XIX)  Localització: C/ Puríssima, 7

 
Es tracta de les restes de construcció del palau del Marqués de Casa Ramos, que es conserven integrades 
en una edificació d'ús residencial. Estan inspirades en els corrents historicistes 
de l'època. S'hi conserva una porció del mur del palau amb la seua rematada 
merletada. Aquesta rematada ocupa, aproximadament, la meitat de l'ample 
de la façana de l'edifici on estan integrades. També s'hi conserven els buits 
originals, de component vertical dominant, flanquejats per pilastres amb 
capitells simplificats i rematats amb una llinda, també amb motlura sim-
plificada. La façana està remolinada i conserva la morfologia originària 
de mur de maçoneria.

Edifici situat en un dels carrers principals de la població, amb una vorera l'am-
plària de la qual permet arbratge als escocells i està elevada por damunt del 
nivell de la resta de voreres. (De la Guia Municipal. 2003) - Fotos Ricardo Abad 2019

La festa de Sant Antoni Abad o 
també dit del Porquet és, ara per 
ara, una de les més difoses per  tot 
el territori valencià, on més de 300 
pobles celebren algun tipus de fes-
teig al voltant de la figura de Sant 
Antoni, patró del animals i més 
concretament dels animals que 
ajudaven al treball de l’horta. 
Si les festes de L’Eliana són sem-
pre al carrer, obertes a tot lo món, 
la festa de Sant Antoni encara ho 
és més. Des que el poble és poble, 
es celebra la festa.
Cròniques del carrer diuen que 
aquesta festa era inclús més im-
portant i celebrada que les de les 
Festes Majors del mes de juliol. 
També es diu que durant la dicta-
dura es volgué canviar per la festa 
de Sant Isidre, cosa que, com es 
veu, no va quallar.
 Una tradició que es va 
perdre cap als anys 60 del segle 
passat ens diu que els Clavaris 
de Sant Antoni compraven un por-
quet, de pocs mesos, el deixaven 
solt pels carrers. La gent del poble 
era l’ama de l’animalet. Entre tots 
l’alimentaven. El porquet duia una 
cinta roja al coll i una campaneta. 
Quan el veïnat la sentia eixia a do-
nar-li de menjar. Qualsevol podia 
donar-li refugi al seu corral o esta-
ble en cas de mal oratge, Al cap de 

l’any, a la festa del Sant, era rifat 
pels Clavaris i així treien diners per 
a la festa següent i per al proper 
porquet.
Els actes de la nostra festa són 
molts, alguns han desaparegut 
com el tir i arrossegament i la ca-
valcada i altres s’han anat afegint, 
com els dimonis, el correfoc i les 
cordaes. 
En el temps de les haques i els ca-
rros, no faltava mai, la vespra, el 
concurs de tiro. Els carreters del 
poble es conxavaven amb els dels 
pobles de la  contornà i muntaven 
una competició que durava tot lo  
sant dia. Encara queda la pista en 
el Barranc de Mandor. Ara ja no hi 
ha ni carreters ni haques...

La foguera
S’ha habilitat en la plaça un espai 
a propòsit per col•locar els troncs, 
les branques... per a la foguera. 
Açò ens pot donar idea de la di-
mensió que ha aconseguit la festa. 
Fesolà.
Mentre estem calfant-nos per fora, 
els clavaris tenen el costum d’ofe-
rir-nos calfar-nos també per dins. 
Fesols per a tots. Amb orella, ca-
reta, morro, botifarra, llonganissa, 
nap, penques ... No cregau que 
són només fesols. I en fan a muntó 
per a que no en falte. 
I els fan com toca, que el tre 

 
llat està en fer les coses al seu rit-
me. Juanito el Guarda s’ha enca-
rregat 52 anys de preparar-la, ara 
ja en fa 5 que la prepara el seu fill, 
també Juanito, el fill del Guarda.
Benedicció d’animals. 
El dia del Sant, després d’esmor-
zar, ja està la Banda esperant els 
clavaris per a córrer el poble anun-
ciant la missa en son honor. Missa 
cantada amb un bon sermó, com 
Déu mana. A continuació, la plaça 
plena de gent que porta tot tipus 
d’animals per a ser beneïts: gatets 
i gossets, serps i pardalets, haques 
i porcs i algun conillet. Ve el senyor 
retor amb l’hisopo i els arruixa a 
tots tal com van passant.
Panets.
 I beneïts també els panets, que 
han sigut donats pels forns del po-
ble. I els clavaris van repartint-los a 
qui s’acosta, sense posar pegues 
si en demanes un o dos o quatre. 
Que hi ha panets per a tots.

“Xocolatà”
Imprescindible com final de festa la 
tradicional i multitudinària xocola-
tada amb ensaïmades per a fruició 
de menuts i grans

Fotos Vivaleliana-Ricardo Abad

  LA FESTA DE SANT ANTONI


