EDITORIAL
CREACIÓ I PRIMERES PASSES
DE LA COMISSIÓ PER LA LLENGUA

la regidora, i entenem que l’equip de govern de l’ajuntament, a les qüestions relatives a la llengua, però
lamentem l’escàs pressupost que aquest ajuntament
té previst destinar-hi: creiem que sense una despesa
més gran serà molt difícil obtenir resultats satisfactoris. Per la nostra part, vam exposar les nostres idees,
els objectius que ens hem fixat i algunes possibles iniciatives.

L’objectiu fonamental del CEL és la preservació del
nostre patrimoni. I és per això que insistim en la defensa i la recuperació de tot allò (o del poc, malauradament) que encara podem evitar
que desaparega; o, en el cas del
L’objectiu fonamental
que ja ha desaparegut, almenys
del CEL és la preservació
mirem de preservar-ne el record.

Hem de dir que estem satisfets de
del nostre patrimoni. I la constatar que algunes d’aquestes proAixò, però, no es refereix només al nostra llengua és un dels postes ja han començat a donar fruit,
com es va veure al lliurament dels prepatrimoni físic. El nostre patrimoni
més
principals
mis Escrits a la Tardor, on l’alcalde va
immaterial no és menys important.
explicar que està en estudi la inclusió
I el nostre
patrimoni immaterial
d’una nova categoria, d’àmbit local, en
més important és la nostra llengua:
valencià;
una
altra
qüestió que havíem comentat amb
l’Eliana és, primer de tot, un poble valencià i la nostra
la
regidora,
el
fet
que,
tot i que tots els documents del
llengua és el nostre tret d’identitat principal. Per això,
web
tenen
una
versió
en cadascuna de les llengües
al CEL hem constituït una Comissió per la llengua,
oficials,
els
enllaços
acaben
dirigint-nos a la versió en
que formem les persones que signem aquest article.
castellà, sembla que s’ha corregit i ara ja s’obrin els
El primer que vam fer, en constituir la comissió, fou de- documents en la nostra llengua.
manar una entrevista amb la senyora Marta Andrés,
regidora encarregada de l’àrea de promoció lingüís- En definitiva, encetem els treballs de la comissió amb
tica, per oferir-li la nostra col•laboració i transmetre-li il•lusió i satisfets per la bona acollida per part del conles nostres reivindicacions. Prèviament, la comissió sistori. La llengua és cosa de tots, dels que la pares va reunir per analitzar la situació de la llengua al lem i dels que no, de l’ajuntament i de les associanostre poble i fixar els nostres objectius i les nostres cions, dels centres educatius, dels comerciants i dels
clients, dels valencians i dels nouvinguts. Per suposat
propostes per dur-los endavant.
que estem oberts a col•laborar amb tots els elianers
La reunió amb la senyora Andrés va tindre lloc el 12 i a incorporar els objectius i les iniciatives que ens
de desembre passat. La regidora ens va explicar les suggeriu.
mesures que pretén aplicar l’ajuntament en matèria
lingüística i les dificultats que hi troba, especialment COMISSIÓ PER LA LLEGUA: Franesc Puig, Conxa Delgado, Rafa Desco,
per algunes inèrcies administratives. Els membres de Robert Fuster i Jordi Garcia
la comissió valorem positivament l’actitud que mostra
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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.

L’Eliana té una història que destacar i un vast patrimoni cultural, els quals no han sigut arreplegats totalment de manera rigorosa i oficial, per la qual cosa el
CEL de l’Eliana considera que són els responsables
municipals els que tenen el compromís i el deure de
garantir la transmissió d'estes qüestions, per a consolidar el relleu històric amb les pròximes generacions
fomentant que no desaparega la pròpia identitat del
municipi.
D'esta manera, el CEL de
l’Eliana estima necessari que l'Ajuntament cree
de forma urgent la figura
del CRONISTA OFICIAL
amb l'objectiu que el responsable d'esta funció
complisca amb una sèrie
de compromisos com
realitzar una narració
objectiva o una memòria
anual dels principals esdeveniments
socials,
culturals, polítics, econòmics i de qualsevol tipus
que estiguen relacionats
amb el municipi i els seus
ciutadans, treballar, rastrejar i rescatar tradicions populars perdudes; promoure una consciència entre tots
els residents perquè siga valorada la nostra història i
costums culturals, i procurar que els documents històrics siguen custodiats en la seua forma adequada,
permetent l'accés als investigadors i facilitar-li'l a qui li
competisca la bella tasca de ser el cronista oficial de
la ciutat.
.

“La figura del cronista oficial no té cap cost per al municipi, serà un honor accedir a este càrrec representatiu que generarà una riquesa immensa per al municipi,
una riquesa immaterial que servirà per a perpetuar la
nostra memòria i salvaguardar la identitat del nostre
poble.”
Per a això, el CEL de l’Eliana proposa com a persona
idònia per a ocupar el càrrec de CRONISTA OFICIAL
a En Vicent Rubio i Miguel, natural d'este municipi i
amb molt arrelament: que s'ha distingit per la seua
dedicació al poble de l’Eliana i la seua tasca d'estudi
i investigació sobre el mateix.
Estem conveçuts que En
Vicent Rubio rastrejarà el
passat com ningú, traurà
a la llum vells costums ,
difondrà grans riqueses i
deixarà una important empremta en la cultura i el patrimoni del nostre poble.

Esta proposta que va ser presentada pel CEL de l’Eliana
el 8 de maig de 2019 al nostre Consistori Municipal;
concretament a l’Alcaldia i
regiduria de Patrimoni, va
ser atesa i posteriorment
aprovada per unanimitat en
el Ple Municipal del dia 28 de novembre de 2019.
Un merescut nomenament segons el parer de tots els
representants polítics de la Corporació que no van
dubtar durant la sessió plenària a traslladar el seu reconeixement i felicitacions a Vicent Rubio.
Les nostres més sinceres felicitacions al company i
membre del CEL Vicent Rubio i Miquel per aquesta
merescuda designació. Enhorabona!

El CEL vol dedicar aquest número a na Isabel Clara Simó, que se n’ha anat de
vacances amb l’Ovidi el gener passat. Escriptora d’Alcoi, feminista, gran lluitadora, professora i periodista en la nostra llengua amb nombrosos reconeixements.
«La literatura no és una teràpia, no serveix per a res. És una obra d’art.
No és útil: si en voleu, de coses útils, aneu a una ferreteria.
La literatura és un instrument de pensar i de sentir. No és una eina».

UN CEL DE DONES

Maria Ángeles González Gómez va nàixer en 1925 a
Toledo. Va viure i va treballar molt a Madrid, Barcelona, Suïssa i, ja jubilada, a l’Eliana. Ella es defineix
com a ciutadana del món. I, realment, ho és.
Una dona que impressiona perquè, sent tan menudeta, té una força interior i manifesta una tendresa tan
gran cap a la humanitat que és impossible no eixir de
l’entrevista reconfortada.
Una vida trencada per la guerra civil. De xicoteta havia començat a estudiar piano. Li encanta la música,
però va haver de deixar-la. Als 14 anys ja estava a
Madrid treballant en una casa. Un treball dur, on la
feien sentir-se diferent. D’allí a Barcelona on, fent el
mateix treball, va tindre un tracte digne. La senyora
de la casa la va matricular a una acadèmia per a que
poguera estudiar. Després, treballadora industrial i,
com milers d’espanyols, emigrant a Suïssa. On va
continuar treballant de valent: un, dos treballs. Molts
dies sense poder dormir amb l’únic objectiu que els
seus fills -Montse i Paco- pogueren tirar endavant.
Allà, a través de l’associació «Mariana Pineda», que
van crear un grup de dones en solidaritat amb els
presos polítics, va acollir personatges com Dolores
Ibárruri -Pasionaria- , Rafael Alberti, Josefina (esposa
de Marcelino Camacho), Víctor Manuel o Lluís Llach.
I tot això ho conta des de la humilitat, sense mostrar-ho com un trofeu. I és que ella és així: una gran
dona que pensa que l’objectiu de la vida és ajudar els
altres. Que si pot fumar -perquè encara fuma alguna
cigarreta- un poquet menys i amb eixos diners ajudar
algú, doncs ho fa. I, així, ella és sòcia d’ACNUR i de la
fundació Pasqual Maragall contra l’Alzheimer.

comprar al Marco o alguna altra botiga del poble. Era
una dona moderna que arribà al nostre poble, amb el
cabell sempre fet de perruqueria, com continua fins
ara, fumant i conduint el seu cotxe. Nous aires que
arribaven al poble. Sempre s’ha sentit acceptada per
la gent del poble i diu que l’Eliana és un poble acollidor i progressista. Ha participat en moltes activitats,
des de la gimnàstica a la pintura, passant pel teatre
que és una de les seues grans passions. Ja a Suïssa,
al local de l’Associació Espanyola es dedicava, en el
poc temps lliure que tenia, a fer teatre. Una afició que
ha continuat mantenint fins fa no res.
Una dona de les que fan història perquè, a més a
més, és veritablement una autèntica socialista, com
ella es defineix, en el sentit més genèric de la paraula:
ajudar els altres per construir entre tots i totes un món
millor i més igualitari.
Conxa Delgado

Va arribar a l’Eliana, ja entrats els 80, perquè la seua
filla ja vivia ací. I ella va fer del nostre el seu poble.
Ho té claríssim. D’ací no la trau ningú. Recorda la font
que hi havia enfront d’on viu ara, la plaça del País
Valencià on podia aparcar el seu cotxe per anar a

LES NOSTRES PARAULES
Si encara voleu seguir coneixent paraules referides al treball
dels nostres llauradors a l’horta, ara parlarem de les talladores.
«La Talladora, popularment “tallaora”, és una peça de ciment,
amb una cavitat que fa d’ansa per poder-la alçar/moure.
Funciona amb el seu marc, on es clava, s’encaixa en el marge
de la séquia. El seu objectiu
és donar o tancar el pas de
l’aigua que entra al camp des
d’aquesta. Cada tallaora,
normalment duu gravada la
marca de la casa, el poble
on s’ha fabricat. Hi ha tantes
marques com pobles la
fabriquen. No té res a veure
la séquia d’on prenen l’aigua
de reg per donar-li’n nom».
—Del llibre Viatge en trenet—
Paco Coll i Soler

.

ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
Edifici construït segons
diverses fonts, entre
els anys 1880 i 1894,
amb
els
minsos
recursos del moment i
amb la participació de
la població. Es tracta
d’una estructura de
planta
rectangular,
formada per una sola
nau
amb
capelles
laterals, d’estil neogòtic.
Té una torre campanar
adossada a la façana i
inclosa al rectangle de
la planta. L’edifici està
construït amb maó massís i sòcol de pedra natural. La
rematada del campanar així com el cos que conté les
campanes són també de maó o rajola vista, mentre que
la resta de l’edifici està lluït i pintat. L’accés se situa al front
est, amb una portada atrompetada i un timpà esculpit.
La façana principal es completa amb una rosassa i una
rematada que manifesta el cobriment a dos aigües
de la nau. La coberta és de teula àrab a dos aigües
i la rematada del campanar és un tronc de piràmide
hexagonal fabricat amb maó massís vist i rematat amb
una bola. L’última reforma important data dels anys
seixanta, arran de la caiguda d’un llamp en octubre de
1962, el qual va danyar notablement la part superior
del campanar i la sostrada de la capella de la comunió.

IN MEMORIAM

Isabel-Clara Simó i Monllor

(Alcoi, 4 d’abril de 1943 - Barcelona, 13 de gener de 2020)

L’atzar ha volgut que Isabel
se’n vaja de vacances, vint
anys després, el mateix dia
que l’Enric Valor, el tretze
de gener. Perquè ja ho
sabeu, els valencians del
sud no moren, se’n van de
vacances.
Isabel Clara Simó tenia molts premis concrets a
obres concretes: el Premi Sant Jordi de novel·la
per La salvatge; el Premi Andròmina de narrativa per Hum... Rita!: l’home que ensumava dones;
el XIX Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira per El
meu germà Pol. O el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, en assaig, per En legítima
defensa. I també ha estat distingida amb diversos
guardons que reconeixen tota la seua trajectòria:
la Creu de Sant Jordi, el Premi Trajectòria en
el marc de la Setmana del Llibre en Català, la
Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitats i el Premi d’Honor de les lletres catalanes;
i la medalla d’or i el nomenament com a filla
predilecta de la ciutat d’Alcoi. Ara diu que la Generalitat Valenciana li concedirà l’Alta Distinció al
Mèrit Cultural.
Reconeixements més que merescuts per a una
gran escriptora, una gran dona, una gran feminista
i una gran patriota.
Consell de Redacció de Cel Obert

LLIURAMENT CARXOFA CEL
Dites de l’hivern
i l’horta
Pasqu Martínez
Hi ha un refrany que diu: el fred estira la
pell. Podem dir que el fred té una tasca
important als cicles de la vida i per tant
també a la terra, és a dir, a la regeneració
dels nostres camps.
Hem trobat una sèrie de refranys populars
que fan referència als treballs de l’horta,
ací en teniu uns quants:
Hivern gelat, fruita a grapats.
Llaura a l’hivern, encara que siga a l’infern.
Qui no llaura a l’hivern, a l’estiu se ressent.
Qui no treballa la terra a l’hivern, l’estiu
passa la mà per la paret.
Per Nadal sembra la ceba i l’all.
El bon favar pel gener s’ha de cavar.

Tal com estava anunciat, el Centre d’Estudis locals de l’Eliana -CEL- va lliurar la Carxofa Amics del Cel en el
transcurs del sopar nadalenc que es va celebrar el passat 11 de desembre al restaurant El Safraner. El Cel
té establit, per aquestes dades, fer reconeixement a persones que, desinteressadament, hi han col•laborat,
amb l’associació, en distintes ocasions. En altres edicions s’ha entregat la Carxofa a Pili Soler, per les seues
fotos sempre compartides; a Ximo Coll, del Bar Torrent, per la seua disposició imprescindible; a Toni Barea,
preocupat perquè tot sone. També han tingut carxofa Andreu, Lola i Neus, pel bon fer musical, José de la
Rosa i el quartet de corda de la UME, Nelo Juste, per la direcció
del cor que sempre està de tot cor amb el Cel, Salva Soler, per
la paciència i atenció com a conserge del CSC. I un llarg etcètera
d’amics i amigues que guarden a sa casa la carxofa amiga del
CEL.
Enguany, l’homenatjada ha sigut la mestra del col•legi El Garbí
Imma Albert. La seua aportació de dades i col•laboració per a
la conformació del llibre RETRATS, Iaios, Iaies i Escola ha sigut
imprescindible per a la seua publicació. El llibre recull fotografies
i història de gent gran del poble per iniciativa dels membres del
Cel Conxa Delgado Amo i Jordi Garcia Vilar, amb l’aportació
El president del CEL, Rafa Desco, i la vicepresidenta,
fotogràfica de Jaume Verdú.
Janto Gil
Conxa Delgado, lliuren Carxofa del CEL a Imma Albert.

