UN ANY DE CEL OBERT

Bon dia tot el dia
Als valencians que tenim més de 40 o 50 anys, segurament, els nostres pares, quan ens van ensenyar a
parlar, mai no ens van dir «bona vesprada» (ni «bona
vesprà» o «bonasprà»). Probablement, això no ho
recordem i creiem que la nostra mare ens deia, «bon
dia», «bona vesprada», «bona nit». Més encara, la
vostra mare si li ho preguntàveu, és possible que us
diguera alguna cosa com «de tota la vida s’ha dit bon
dia, de matí, bona vesprà, per la vesprà, i bona nit,
per la nit.
Però no és cert. El que passa és que la memòria
ens juga males passades i de vegades canviem els
nostres costums (entre els quals, la forma de parlar),
sense adonar-nos-en, i oblidem que no sempre
hem fet el que fem ara (o que no sempre hem parlat
com parlem ara). La forma tradicional, genuïna, en
la nostra llengua, de desitjar amablement a la gent
que ens trobem que li vaja bé és «bon dia», des que
ix el sol fins que es pon, i «bona nit», quan el sol ja
s’ha post. Perquè el «dia» s’oposa a la «nit»: o és de
dia o és de nit. «Vesprada» és el període del dia que
segueix al «matí»; així que, si no diem «bon matí»,
no hi ha cap motiu per dir «bona vesprada» (en anglès fan això, oposen «good morning» a «good afternoon»: «bon matí/bona vesprada»).
Si, des de fa uns anys, s’ha generalitzat això de

«bona vesprada» (o «bona tarde/bona tarda», al
nord del nostre País i a Catalunya) és per influència
del castellà: conscientment o inconscientment, sentim la necessitat d’adaptar al valencià el triplet «buenos días/buenas tardes/buenas noches» (sembla
que a Mallorca diuen «bones tardes»!). Les llengües
no són impermeables, així que quan estan en contacte, s’influeixen mútuament, la qual cosa és bona
unes vegades, i dolenta unes altres. Però quan una
llengua es troba en situació d’inferioritat respecte a
l’altra, quasi totes les influències són dolentes.
Així que ja ho sabeu, com que els valencians som
gent ben educada, quan ens trobem algú pel carrer,
si no és de nit, el saludem amb un sonor «bon dia!».

Benvolgudes i benvolguts amics i amigues, fa ara un any s’obria una nova finestra d’informació
al nostre poble. Des del Centre d’Estudis Locals (CEL) publicàvem un butlletí informatiu que
anomenàvem “Cel Obert d’estiu” i puntualment cada tres mesos, quan canviàvem d’estació,
apareixia un nou CEL Obert.
Ha passat un any des que el butlletí “Cel Obert” va eixir a la llum. Un any en què la nostra publicació ha anat fent xicotets passos per arribar als lectors amants de la nostra terra.
Consolidar una publicació nova no és gens fàcil. Però amb iŀlusió, empenta, motivació i, sobretot,
amb el vostre suport, som capaços d’anar endavant, d’anar articulant un gran projecte en el qual hem posat
moltes esperances. Quan escric aquestes línies, el número quatre està del tot enllestit i a punt d’eixir.
M’omple d’una enorme satisfacció poder dir que hem superat la primera i més important prova: la de l’empenta, duta a terme amb l’eixida dels primers quatre números: “CEL Obert d’estiu”, “CEL Obert de tardor”, “CEL
Obert d’hivern” i “CEL Obert de primavera”; i d’un especial “CEL Obert de República”.
Ara ve la tasca de consolidar la publicació. L’esforç i el treball continua.
Aquest és el projecte de tots, i a tots vos dirigisc un enorme agraïment, als que fan possible el projecte i a
tots vosaltres, els lectors.
Rafa Desco Coll.

Robert Fuster

President del CEL de l’Eliana

NIT DE SANT ELIES, La

Hi ha un parell d’articles a la
xarxa que expliquen tot açò
molt millor que
no jo: un del
Gabriel Bibiloni
(http://bibiloni.
cat/ambbonesparaules/bondia.
html) i l’altre de
n’Eugeni S. Reig
(https://www.nuvol.com/noticies/
bon-dia-i-bonanit-pero-mai-bona-vesprada/).
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Nit

Fa dotze anys que l’estimat i mai oblidat soci del CEL,
Rafa Prats, va proposar de fer un sopar festa de reconeixement a persones i entitats que fan poble sense saber-ho ni proposar-s’ho. Dotze anys sense interrupció, atorgant premis CEL a més de 30 persones o
associacions, de les que no n’anem a anomenar cap
per falta d’espai. Al nostre cor estan totes i cada una
d’elles.
Enguany, amb una fi de festa amenitzada per la festiva
i valenciana banda LA ROMÀNTICA DEL SALADAR,
i cerimònia conduïda i presentada per Conxa Delgado
i Clara Martínez, es fa homenatge a Jordi Garcia Vilar, per la seua passió per l’escriptura i la comunicació
a la gent menuda, jove i adulta. A Mª Magdalena Moreno Cabo, Lola Cabrera Piqueras, Carmen Andrés
Tomás i Bàrbara Gascó Comeche, per fer possible
que els llibres arriben a tota la ciutadania i animar-nos
a la lectura. A la llibreria papereria Montaner, per
donar-nos la possibilitat de poder adquirir els llibres que formen part de la nostra vida.
La Nit de Sant Elies...La Nit per a gaudir amb amics i premiats del nostre poble, bones
menges i bona música. I per molts anys!!!

Un Cel
de Dones
Mar Dolz Costa, una
doneta de 13 anys que
és una lectora voraç.
Ha acabat 1r de l’ESO
a l’IES de l’Eliana i,
encara que té altres
aficions (li agrada
molt la música i toca
el piano d’ençà que tenia vuit anys) n’hi ha
una altra que li arriba molt fondo i és la
seua passió per la lectura. Des de ben menuda està llegint. No
perd ni un minut del
seu temps, en quant
té una estona la podràs trobar llegint. Aquest curs ha llegit molts llibres: els obligatoris de l’institut i la meitat dels
recomanats pel seu professorat. Però és que, a més a més,
forma part del Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca de
l’Eliana i ací ha descobert un nou filó de lectura. Perquè
us en feu una idea, el passat curs va llegir uns quaranta
llibres.

ELS ÚLTIMS
LLAURADADORS

Després de travesar les muntanyes dels Serrans, el
Túria rega una vall que sempre ha segut molt bona
per l’agricultura; per a quasi tota mena de cultius.
Per alguna raó té el nom de Vallbona i pertany a la
nostra comarca Camp de Túria. Els Carmelitans,
quan el nostre poble no era ni en la imaginació, establiren ací les seues terres de cultiu, i, al mateix
temps, donaren nom a l’Eliana. La tradició de l’horta a l’Eliana ve, doncs, de temps. Era l’economia
principal de tota la zona. Besavis, avis, pares, oncles, germans i germanes (les dones també participaven en les tasques agrícoles) han estat lligats a
la terra: arant, sembrant, escardant, collint, trillant,
voltejant… Tot el poble mesurava el seu temps segons marcava la terra les feines a fer.
Però el temps avança i canvia economies, treballs i
tradicions. L’Eliana, a meitat del segle passat, canvia cultius per xalets i pous i séquies per piscines.
Els llauradors es converteixen en jardiners, obre-

Torre del Virrei
Em conta que llegeix perquè en sa casa tot el món llegeix.
La mare, el pare i ara comença també el germà. I la mare
conta que ella llegeix perquè en sa casa els seus pares i la
germana eren gran lectors. No és casualitat. Però també
és veritat que una escola lectora potencia aquest costum i
una Biblioteca que funcione, també ho fa. Al Club de Lectura el que es fa és recomanar un llibre que han llegit dels
proposats per les bibliotecàries. Aquest curs han llegit sobre l’holocaust: Maus, La Ola, Quan Hitler em va furtar
el conill rosa, El secret de la mare i El niño con el pijama
de rayas. I això ha fet néixer en ella l’interès pels temes del
genocidi ètnic, polític i religiós. I això li fa reconèixer la
importància d’haver-se apuntat al Club.
El llibre que fins ara li ha semblat més interessant ha estat Maus (un còmic) i el recomana, però també proposa,
per a gent que té menys passió per la lectura, La Ola i La
quinta Ola. Ha començat a indagar en la novel•la negra,
la novel•la històrica, la d’investigació i és un camp que li
obri nous camins fascinants. També intenta llegir poesia,
encara que li costa un poc més perquè “desprès de llegir
un poema necessita un temps” de reflexió per poder comprendre’l. Ara mateix, ho intenta amb A.M
Tretze anys molt ben aprofitats, molta cultura i moltes
ganes de créixer. Un futur de saviesa.

Conxa Delgado Amo
bres, fusters o llanterners per atendre les necessitats dels nous xalets. Tan sols alguns romàntics
continuen treballant la terra.
A l’any
2012 El
Centre
d’Estudis Locals de
l’Eliana
–CEL- fa
homenatge
als
últims llauradors que queden al poble i que han dedicat vida
i suor a treballar la terra. En l’acte de lliurament de
premis Nit de Sant Elies V Edició es fa reconeixement a José Mª Coll “Cotra” i Ismael Molina “El Gallo”. Cotra va morir a l’any 2014 i el Gallo la primavera passada. La terra ha quedat òrfena. Esperem
que els joves reprenguen l’herència
Janto Gil

, Torre Trigona o Torre Babà

La Torre del Virrei (o Torre de Babà) forma part d’una finca que es troba a poc més de mig quilòmetre
del nucli urbà de l’Eliana. Està al costat de la via del ferrocarril i del límit amb el municipi de la Pobla
de Vallbona, partida del Gallipont. Està catalogada com a Bé d’Interès Cultural des de l’any 2001.
Té els seus orígens cap als segles XVI-XVII. Es tracta d’una torre de vigilància i defensa de la casa
agrícola i la zona rural on se situa, que li dona aspecte de fortalesa. Al conjunt, s’hi van afegir diverses
cases rurals, formant un xicotet caseriu.
Un dels seus primers habitants fou el senyor Joan
Baptista de Babà, tresorer general del producte de la
Butla de la Santa Croada de València i el seu antic
regne. La família Babà la va tindre en possessió des
de l’any 1724 fins a finals del segle XVIII, moment en
què va ser comprada pel senyor Vicent Tamarit Pastor
i la seua esposa, la segona marquesa de Sant Joaquim Pastor.
L’aspecte actual de la finca, incloent-hi la torre, data
de la primera meitat del segle XIX, quan va adquirir-la, com a residència estival, Félix María Calleja del
Rey (1750-1828), comte de Calderón i virrei de Mèxic.
Amb la compra, la masia i la torre de Babà es reconstrueixen totalment, combinant els estils gòtic i clàssic
segons el gust de l’època.
Durant el segle XX, la Torre del Virrei es va anar deteriorant, situació que es va agreujar cap als anys
setanta amb l’ensulsiada del sostre i part d’una paret de la torre. És a partir de 1991, i ja sent propietat
de l’Ajuntament de l’Eliana, quan a través de la seua
Escola Taller, es duen a terme les primeres obres de
restauració, les quals es van allargar fins a la primera dècada del segle XXI. Actualment, en els mesos
càlids, el pati central de l’edifici es fa servir per a fer
concerts i altres esdeveniments i la capella per a la
celebració de casaments.

El conjunt arquitectònic, del qual forma part la torre,
presenta una planta quadrangular i està format per
un cos rectangular amb coberta a dos aigües. La torre, element principal del conjunt, on destaca el seu
coronament, es troba adossada en una de les cantonades, és de planta quadrada i construïda en obra
de maçoneria, amb huit finestres bessones amb arcs
dovellats de mig punt situades a cadascuna de les
quatre façanes.
L’edifici ha sigut anomenat de diverses maneres, segons el nom del seus propietaris. Els més coneguts i
populars són Torre Trigona, Torre de Babà i Torre del
Virrei.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Virrei
http://www.leliana.es/va/page/torre-del-virrei-baba-0

LES NOSTRES PARAULES
En aquesta secció continuem cercant i recordant paraules que
han format part de la nostra cultura i parla quotidiana del poble.
L’Eliana, de sempre, ha estat lligada al camp i les seues feines.
La paraula que hui ressuscitem era molt comú entre els llauradors.
RASTOLL: Aquesta paraula és molt curiosa. Buscant al Diccionari General de F. Ferrer Pastor, trobe “restoll i rostoll” que significa residu de
les canyes o tiges dels cereals que queden al camp després de segar.
En castellà, rastrojo.
Però investigant un poc més trobe que ve del llatí vulgar “restuclu” que podem traduir per “palla” i al nostre
poble i a l’Alguer, mireu si està lluny, diem rastoll.
( Andreu Bosch: “Lèxic alguerés de l’agricultura i la ramaderia”)
-On vas Vicent?
-A cremar rastolls.

Pasqu Martínez

