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        Es així que, a banda de continuar amb l’agenda pre-
vista i possible (l’Acte per la Pau el primer de novembre, la 
Setmana de les Lletres Valencianes del 16 al 20 de novem-
bre, visita amb experts en patrimoni i restauració als edi-
ficis emblemàtics del poble...),  ha posat en marxa dues 
comissions de treball que, encara que siga utilitzant les 
plataformes digitals, comencen a funcionar i a proposar lí-
nies d’estudi i d’investigació.  Els avanços i les conclusions 
que s’obtinguen aniran fent-se públiques ben aviat.   
 
 
A - COMISSIÓ DOCUMENTAL DEL CEL _______. 
Creada el 9 de març de 2020, amb els següents objectius:
1. COL·LABORAR AMB VICENT RUBIO, que va ser no-
menat Cronista Oficial de l’Eliana,  per unanimitat, al Ple 
Municipal del dijous 28 de novembre de 2019. La petició 
havia sigut elevada a l’alcaldia i la regidoria de Patrimoni 
per part del Centre d’Estudis Locals de L’Eliana, entitat de 
la qual forma part i a la qual ha contribuït activament en 
relació a la història, els costums i les tradicions del poble, 
aportant-hi molta documentació important sobre el poble 
de l’Eliana i les seues gents.
2. ARXIU HISTÒRIC. Catalogació, adquisició o creació 
d’una còpia digitalitzada de tots aquells documents 
que facen referència a la història de l’Eliana que es 
conserven en qualsevol Arxiu Històric per a la confi-
guració d’un Arxiu Històric Local que puga servir per 
a la realització d’estudis sobre el municipi. Col·labo-
rar amb l’Arxiver Municipal, quan siga nomenat, i amb 
l’Informàtic Municipal en Documentació Electrònica. 
3. DIFONDRE EL PATRIMONI DE L'ELIANA a través de la 
Pàgina WEB del CEL     https://www.celdeleliana.com  i per 
qualsevol altre mitjà al nostre abast.

B - COMISSIÓ DE LA DONA ________________   
A la passada assemblea del CEL es va aprovar la formació 
de la Comissió de la Dona com una àrea més de treball dins 
l’organització, amb l’objectiu de tindre una mirada més es-
pecífica sobre el món de les dones. No és que el CEL fins 
ara s’haja despreocupat del tema, com es pot observar 
a la seua revista trimestral i altres treballs i publicacions, 
però ara entenem que podem encetar altres tasques. Cal 
recuperar la història d’aquelles dones que visqueren i 
viuen al nostre poble i de les tan poc sabem, com també 
ens agradaria que totes les nostres produccions tingueren 
aquesta mirada, les ulleres violeta amb què cal mirar tot 
el que ens envolta perquè ens done informació de què és 
el que han fet i fan les dones i no és visible. Un grup de 
persones enceten  aquest repte tan interessant i amb el 
que pensem poder continuar caminant i posant el nostre 
granet d’arena perquè l’Eliana siga un poble més igualitari 
i violeta.

EL CEL NO ES CONFINA
Malgrat que estem en època de confinament i restriccions  

socials, el CEL continua en la tasca de treballar i  
investigar dins  la història del nostre poble  

 i en la de protegir els seus béns. 

Editorial

   LES NOSTRES PARAULES 

         Tete/Teta
           Pasqu Martínez                                              

En aquest número tractarem la paraula Tete i el femení Teta, que com sabeu no fa referència 
a “eixa” part del cos femení. Buscant per la xarxa només he trobat aquesta definició: “Paraula 
d’origen valencià, present en castellà. Es tracta d’un apel·latiu afectuós per a referir-se al 
germà major, a un amic o a l’amor de la seua vida. El seu femení es Teta”.

En castellà he trobat dues definicions una usada a  Cuba: “En el biberón pieza de goma con 
forma de tetilla o pezón para sorber la leche” i que és sinònim de “chupete, tetilla y tetina” 
i una altra a Chile que  significa “situación incómoda a la que no se le encuentra salida” i 
sinònims “lio, problema”.

I més coses, una ciutat de Moçambic es diu Tete, també el malnom de l’equip de futbol 
C.D.Tenerife, i el compositor i pianista Tete Montoliu i molts més que trobareu si feu la consulta.

I recorde que una vegada de camí cap a les terres de Bàbia, paràrem a dinar a un poblet de Sòria i el Paco va cridar a 
la cambrera, teta!, silenci al menjador i la xica es girà i amb un somriure va dir, ¿valencianos, verdad? ¿Qué les falta? 
Sospir d’alleujament de tot el menjador i unes quantes rialletes còmplices.
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 A l’encalç del cinema (2)  
      La primera sessió 
  Pedro Uris 

               

ANEM AL CINEMA 

 Magistra dixit
Estime la mar, el riu i la pluja, l’Aitana i el Puigcampana, els ocells i els fets 
petits de cada dia. Per això m’atreu «l’estament ciutadà»: el dels nobles i el 
dels generosos i el de la clerecia, no. I sempre estic del costat dels vençuts.       
Carmelina Sánchez-Cutillas      https://www.escriptors.cat/autors/cutillass/portic

Any de traspàs (o bixest)
 per Robert Fuster 
 
Perquè la nit que va morir Santa Teresa va durar deu dies?  
Perquè el Cervantes i el Shakespeare van faltar el 22 o el 23 d’abril de 1616, 
però resulta que el William sobrevisqué deu dies al Miguel?  
I perquè la Revolució d’Octubre va ser al novembre? 
I què té tot això a veure amb els anys de 366 dies? 
 
Totes les respostes en aquest article al web del CEL:  
https://www.celdeleliana.com/anydetraspas

 S’ALÇA EL TELÓ  
La “Festa” del teatre valencià
 Rafa Desco

   El Teatre Principal de Castelló va celebrar, el passat 2 
de novembre, la «festa» del teatre valencià, que va re-
conéixer la labor dels professionals de l’escena i Teresa 
Lozano, amb el Premi d’Honor a la seua trajectòria. 
Els Premis de les Arts Escèniques, que organitza cada 
any l’Institut Valencià de Cultura van destacar el tre-
ball interpretatiu de Rebeca Valls i Josep Manel Cassany, 
millor actriu i millor actor per les obres «Dinamarca» i 
«L’Electe», produccions d’IVC i l’Horta Teatre. 
La primera de les peces va ser la més guardonada de la 
nit amb cinc premis. L’obra de Rodolf i Josep Lluís Sire-
ra va guanyar l’estatueta a la millor actriu per a Rebeca 
Valls; millor direcció escènica i millor iŀluminació per a 
Carles Alfaro; millor text per als germans Sirera i millor 
vestuari per a Pascual Peris. El millor espectacle de dansa 
va ser per a «Âtman el comiat», d’Ananda Dansa, que 
també es va emportar el premi a la millor coreografia 
per a Rosángeles Valls i Pep Llopis va ser guardonat amb 
la millor composició musical. El millor espectacle de circ 
va ser per a «La vaca que riu»; el d’art de carrer, per a 

«Maletes de terra»; i el de millor espectacle per a xiquets 
i xiquetes l’ha obtingut el muntatge «Lú». Pel que fa a 
l’espectacle de dansa, «Vigor Mortis»; de la companyia 
Otra Danza, va ser reconegut amb el premi a la millor 
ballarina per a Asun Noales; el premi al millor ballarí per 
a Carlos Fernández i el premi a la millor escenografia 
per a Luis Crespo. El premi a la millor artista de circ va 
ser ex aequo per a Marisa Ibáñez pel seu treball en «So-
phie» de la Troupe Malabo, i Marilen Robot pel treball 
en «Save the temazo», del Coŀlectiu Frenètic. El director 
i dramaturg Víctor Sánchez Rodríguez va obtindre el pre-
mi a la millor versió, traducció o adaptació per «What is 
love? Baby don’t hurt me» de Wichita CO &A+ Solucions 
Culturals. 

El fil conductor de la cerimònia van ser les arts de carrer, 
i va comptar amb la presentació de Pepa Cases i la mú-
sica del «beatboxer» Kike Gasu. El conseller de Cultura, 
Vicent Marzà, va assistir a l’acte que va ser retransmés 
per À punt.

       
  

La carrera pel cinematògraf es va lliurar, fonamentalment, 
en dos territoris: França, amb alguns industrials de la foto-
grafia que tracten d’aconseguir aquest nou producte per a 
posar-lo a la venda (el futur del cinema com a espectacle 
de masses encara no era present), com la família Lumière 
o Leon Gaumont; i als Estats Units, a càrrec del coŀleccio-
nista de patents Thomas A. Edison, que va arribar a pa-
tentar un aparell que reproduïa les imatges en moviment: 
el kinetoscopi, un aparell destinat a la visió individual de 
bandes d'imatges contínues, però sense la possibilitat de 
projectar-se en una pantalla (el senyal d'identitat del ci-
nema). La peŀlícula passava per un llum elèctric i per da-
vall d'una lent coŀlocada en la part superior de la caixa. El 
visor individual es posava en funcionament introduint-hi 
una moneda que activava el motor i oferia una 
visualització d'uns vint segons.
La carrera la van guanyar finalment els germans 
Lumière, que van patentar el seu descobriment 
el 13 de febrer de 1895. Aquell mateix any van 
rodar la seua primera peŀlícula, “La sortie des 
ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplai-
sir”, de la qual se n'han recuperat tres versions 
diferents. Va ser presentada el 22 de març de 
1895 en una sessió de la Société d'encourage-
ment pour l'industrie nationale a París.
El cinematògraf ja estava inventat, però el cine-
ma encara no havia nascut. Li faltava el públic. 
Aquest pas es va fer a la fi d'aquell mateix any. 
La primera sessió de la història va tenir lloc a 
París el 28 de desembre de 1895, en una xico-
teta sala coneguda com Le Salon Indien que es-
tava situada en el soterrani del Grand Café, un 

local de la Rive Droite. L'entrada costava un franc i s'anun-
ciava una sessió cada mitja hora.
El programa incloïa deu peŀlícules de tot just un minut de 
duració, incloent-hi, per descomptat, «L'eixida dels obrers 
de la fàbrica». Totes arreplegaven, en un pla general fix in-
variable, algunes escenes de la vida quotidiana, en algun 
cas ja manipulades amb un argument mínim, com ara, 
«El regador regat». Un d'aquests curts, que presentava 
l'arribada d'un tren a l'estació en un pla ajustat amb la 
locomotora acostant-se a la cambra, va arribar a provocar 
que més d'un espectador s'alçara del seient per por de ser 
atropellat per la màquina.
Aquesta primera projecció no va tenir èxit perquè només 
hi van assistir 35 espectadors en tota la vesprada i la re-
captació va ascendir a 35 francs. Un miratge, perquè la 
notícia de la nova «màgia» va córrer com la pólvora i en 
tot just dues setmanes la recaptació ja era de 2.500 francs 
diaris i les cues arribaven fins a carrers veïns.

Els fars de l’Eliana                                    
per  Fernando Romero 
 
     Els fars, elements icònics que poblen tot el contorn de les nostres costes. 
Situats en llocs on és necessari marcar al navegant el camí segur per a arribar a bon 
port. Fa més de 2000 anys ja es marcaven les costes amb grans fogueres...  
 
     Molt bé, direu, però perquè «els fars de l’Eliana»?  Fernando us ho explica en 
aquest article al web del CEL. https://www.celdeleliana.com/els-fars-de-leliana/

https://www.escriptors.cat/autors/cutillass/portic
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Camilo Sesto en valencià
Jaume Martínez i Bonafé

LA GRAMOLA 

_ _ _ _ _ _ _

_____ _ _ _ _

_____ _ _ _ _

_____ _ _ _ _

_____ _ _ _ _ 

 

   
    Aneu a perdonar-me, però jo no he estat mai un fan 
de Camilo Sesto. L’home cantava bé, però jo era més del 
Llach o del Krahe o del Sabina, i si m’estireu un poc més 
la llengua, doncs del Lou Reed o del Clapton, i seria un 
pecat oblidar el Pau Riba. El cas és que, des de la prudent 
distància d’un no seguidor, un dia vaig apropar-me a les 
seves cançons i oh, sorpresa! Camilo Sesto cantant en 
valencià. A més a més, em trobe un parell de cançons de 
les que a mi més m’agraden i que ja coneixia cantades 
en valencià. La primera “Som”, ja la coneixia, clar, pel 
seu autor, Raimon. (Sí, no llegiu malament: Camilo 
Sesto cantant Raimon! Mireu l’enllaç: https://youtu.
be/7mDpUIflFVQ. L’altra favorable sorpresa és una cançó 
de Ben E. King: “Don’t Play that Song”. Coneixia la versió 
en valencià, però cantada pel grup Els 4-Z amb el títol 
“No la canteu més” i ara em trobe, amb el mateix títol, 
la versió també cantada en valencià per Camilo Sesto, 
acompanyat per un grup alcoià anomenat Los Dayson: 
https://youtu.be/J4rngw9m4vY. Una feliç trobada!Per 
cert, sabeu per què a Camilo Blanes, mundialment 
conegut com a Camilo Sesto li deien així? doncs perquè era 
el sisè (el “sesto”) en la seua família que es deia Camilo. 
 En fi, les ximpleries de la vida.

          LA                                
POLTRONA     
DE LLEGIR 

    

És una noveŀla de relats, 
quasi tots curts, que tracten 
de la psicologia humana, 
de la veritat, de la justícia, 
de les convencions socials, 
però tot conduït de la mà 
de la ironia i la paròdia 
que hi són els elements 
fonamentals. Posa al 
descobert les contradiccions 
de la conducta humana.___________________ 
És tota una barreja de realitat i fantasia que planteja 
situacions absurdes que et permeten donar a 
conèixer la realitat més amagada, el sentit últim de 
les coses.

Reyes Belvis

Aquest any 2020 tan estrany, diferent i difícil, estaria molt 
bé que l’acabàrem parlant de paritat, d’igualtat i de trajec-
tòries paraŀleles.
Parlar de premis atorgats en aquest any sona una mique-
ta surrealista dins la voràgine que estem vivint, però si, a 
més, els guardons que s'atorguen són per a premiar les 
Arts Plàstiques, encara podríem dir que són més merito-
ris.
Acabem un any amb la confiança dipositada en aquest 
2021 que comença, esperem que vinga ple de possibles 
solucions a aquest remolí que estem vivint. La millor notí-
cia seria tornar a viure amb menys pors de les habituals i 
poder reiniciar les activitats culturals omplint-nos d'emo-
cions i gaudir de les arts plàstiques, és una de les coses 
que més enyorem en aquesta situació tan difícil.
Totes i tots hem gaudit i hem participat de les múltiples 
accions que -a través de la cultura i de les seues possibili-
tats- hem pogut experimentar.
Cal reconèixer el valor de la cultura, del que ens aporta i 
dels beneficis que obtenim gaudint-ne.
Així doncs, avui des d'aquí ens toca alegrar-nos, celebrar, 
valorar i aplaudir els guardons atorgats a dos artistes plàs-

tics, dos valencians, 
una de naixement i 
un altre d'adopció.
El Premio Velázquez 
de las Artes Plásti-
cas 2020, un guardó 
de caràcter interna-
cional, per mitjà del 
qual s'atorga «el re-
coneixement institu-
cional a un creador 
l'obra del qual so-
bresurt amb especial 
significació en l'àmbit 
de les arts plàstiques, 
per la totalitat de la 
seua obra», enguany 

ha premiat la trajectòria de Soledad Sevilla.
 El Premio Nacional de Artes Plásticas 2020, ha estat con-
cedit enguany a José María Yturralde. Aquest premi su-
posa «el reconeixement de la societat a les persones com 
a recompensa per la meritòria labor dels guardonats, que 
amb la seua creació artística contribueixen a l'enriqui-
ment del patrimoni cultural d'Espanya». 
Tots dos premis no sols han tingut en comú que són anuals 
i que premien els mèrits dels artistes plàstics, també tots 
dos protagonistes van coincidir en el temps i tenen trajec-
tòries i estudis analítics similars.
Soledad Sevilla (València, 1944) Professora de Teoria i His-

tòria de l'Art Contemporani a la Universitat Complutense 
de Madrid, ha estat la sisena dona a aconseguir aquest 
premi. El jurat ha reconegut el seu paper com a «pionera 
en l'experimentació amb els llenguatges en el Centre de 
Càlcul» i la seua labor entre la pintura i la instaŀlació.
José María Yturralde (Conca, 1942) ha desenvolupat la 
major part de la seua carrera artística i educativa a Valèn-
cia, Director del Departament de Pintura en la Universitat 
Politècnica de València, Doctor en Belles Arts i Acadèmic 
de Número de la Reial Acadèmia de Sant Carles. El jurat ha 
reconegut la seua trajectòria «Amb un alt nivell d'experi-
mentalitat entre art i ciència, en la qual destaca la seua la-
bor de recerca dels paràmetres matemàtics al costat dels 
artístics».
Tots dos units artísticament des de finals dels anys 60 
quan aquests coŀlectius artístics tenien com a objectius 
vincular l'art a la ciència, a la societat moderna i als seus 
progressos.
Soledad Sevilla està vinculada a aquests coŀlectius artís-
tics inicials d'avantguardes que van començar a l'època de 
la dictadura franquista a la ciutat de València, José María 
Yturralde també. Coŀlectius que van impulsar l'abstracció 
valenciana, nuclis de recerca, creació, experimentació, re-
sistència i compromís polític i cultural.

Tots dos van formar part 
de les recerques als 
anys 60 del Seminario 
de Generación Automá-
tica de Formas Plásticas 
del Centro de Cálculo de 
la Complutense de Ma-
drid, van experimentar 
sobre les relacions de 
formes d'ordre geomè-
tric, espais de llum, ma-
tèria i ordre, derivant 
des d'aquesta recerca 
espacial i a través de les 
seues obres i instaŀla-
cions fins a aconseguir 
despertar l'emoció de 

l'espectador, i la bidiomensionalitat d'una obra per mitjà 
de geometries de llum i color.
Gaudim en aquesta fi de 2020 amb l'obra de Sevilla i Ytu-
rralde, de la seua llum, de les seues geometries, dels seus 
espais fugaços i de les seues estructures voladores.
Que aquests dos guardons servisquen de reconeixement 
al valor de la cultura, a la riquesa de l'art abstracte va-
lencià, no sols dels premiats, aplaudim també a Sempere, 
Juana Francés, Michavila, Teixidor, Anzo i Monjales, a la 
gran Escola de l'Abstracció Valenciana, reconeguda avui 
aquí.

MUSEU OBERT    Premiats en paritat

Biblioteca Pública Municipal 
 En 2021, la Biblioteca Pública Municipal, antiga 
Casa de la Cultura, compleix 50 anys i ho anem a 
celebrar!! El tret d’eixida serà el calendari que edita 
l’Ajuntament  dedicat a aquesta efemèride. Vos 
anirem informant de tot el que tenim preparat! 
 
Bàrbara Gascó

«Cròniques de la veritat oculta», 
 de Pere Calders 

Lorena Barroso

https://youtu.be/7mDpUIflFVQ
https://youtu.be/7mDpUIflFVQ
https://youtu.be/J4rngw9m4vY.


    Aquesta és la 
definició que em ve 
al cap després d’una 
llarga conversa amb 
ella. Una dona del 
poble que ha treballat 
sempre per al poble. 
Un poble que ella 

entén com les persones que treballen a un lloc determinat i 
tenen uns drets. Reme treballava a l’empresa Little Kiss que 
va començar a caminar al nostre poble allà pels anys seixanta 
del segle passat. Des de ben xicoteta va aprendre a treure’s 
les castanyes del foc, anant a l’horta o a la fàbrica incipient a 
tallar filets, quan eixia de l’escola. Ella ve d’una família pobra 
que vivia de fiat. Sí, una paraula que ara resulta estrany 
escoltar i que en aquella època significava que moltes de 
les nostres famílies pagaven el que compraven quan el pare 
portava el jornal a casa al finalitzar la setmana o el mes. I 
de fiat comprava sa mare també les llibretes per a l’escola, 
per això, quan es va trobar amb una mestra que li feia 
copiar a la llibreta cent i cent i cent vegades: «no hablaré 

valenciano en clase», va deixar d’anar fins que canviaren de 
mestra. Com és de preveure, va començar a treballar de ben 
xicoteta, als 13 ja estava a la fàbrica de bosses de pell, però 
allí va durar poc perquè al Kiss pagaven 50 pessetes més i se 
n’hi va anar aviat. I en aquesta empresa ha estat treballant 

quaranta anys. Tota la seua vida. I així la defineix: el treball. 
         Se sent orgullosa de tot el que ha viscut i no ho canviaria per 
res, però mostra una tristor envoltada de ràbia per no haver 
aconseguit tot el que ella pensava que es podia haver assolit 
després de tants anys de treball i de lluita: la consciència de 
classe. Ho entenc. Va ser tanta la força, la iŀlusió, el temps i la 
dedicació absoluta a defensar els drets de les dones i d’alguns 
homes que treballaven a la fàbrica que no em resulta difícil 
entendre aqueixa sensació agredolça que ella manifesta. 
         La conversa ens permet escoltar experiències força 
interessants. Una que m’ha impressionat profundament 
és quan la seua germana, molt jove, després de què l’amo 
se’n pujara a una màquina a parlar-los sobre la importància 
de la productivitat i bla, bla, bla, se’n va pujar a una altra 
màquina per rebatre tot el que havia dit i exigir els mínims 
drets de treball, com era una cosa tan senzilla com que 

tingueren suficient fil per a 
poder continuar treballant i 
no hagueren d’anar furtant-
se’l les unes a les altres. No 
he pogut evitar pensar en 
la peŀlícula Novecento, de 
Bernardo Bertolucci, quan 
la classe obrera s’organitza i 
lluita amb força somiant que 
anava a canviar el món i que la 
justícia social camparia per tot 
arreu. També emociona saber 

com aquestes dones que formaven el comitè d’empresa es 
posaren en relació amb les d’altres empreses, com la Lois, 
per tal de tindre més força a l’hora de negociar les millores 
salarials. I les vagues de llarga durada que ens porten a pensar 
en la capacitat de mobilització que arribaren a tindre les 
organitzacions sindicals, aconseguint millores impressionants 
per a les treballadores, com va ser l’augment del 12% del sou. 
           Però Reme no es va conformar en treballar ací al 
poble. Va trobar l’oportunitat d’augmentar el seu sou 

anant a Marroc i a Tunísia a «formar»   les noves i els nous 
treballadors de les empreses tèxtils que començaren a 
traslladar-se a altres països fins a arribar a desaparèixer dels 
pobles, com va passar a l’Eliana. Reme havia previst aquesta 
situació, però les companyes de treball no creien que això 
passaria... fins que va arribar el dia en què a la fàbrica 
quedaren deu treballadores i finalment va tancar. Té gravat 
a la memòria com dues companyes sindicalistes s’acostaren 
a ella i reconegueren com ella havia tingut raó en l’anàlisi 
de la situació i no havien sabut escoltar-la. Tanmateix, en 
aquells països va deixar el seu granet de sorra perquè es 
rebeŀlava quan veia les condicions de treball que tenien les 
treballadores i els treballadors que començaven en les noves 
fàbriques com a mà d’obra barata. O siga, va viure el naixement 
d’allò que ara vivim com habitual. Una gran pèrdua per a 

les classes treballadores que veuen minvats els seus drets. 
       I han passat els anys i Reme ja està jubilada, però no 
per això deixa de ser una lluitadora. Ho porta en la sang. La 
veureu a les manifestacions de l’1 de maig, a les del 8 de 
març i a totes aquelles on hi ha una reivindicació social a fer. 
I és que Reme és una elianera valenta, somiadora i rebel.

 UN CEL DE DONES    Reme Camps           Una dona rebel                                                                                    Conxa Delgado i Amo                              

 COSES DEL NOSTRE POBLE       
      Losino, els malnoms i els cacics          
Janto Gil i Vicent Rubio  (Cronista Oficial)

    De vegades,  és molt més important el sobrenom o 
malnom pel qual et coneixen al teu poble que el cognom. 
De Josep Pérez o Joan Garcia n’hi ha molts, però si espe-
cifiques que busques Josep el Tallapins o Joan el Tallarrós, 
de seguida  t’indicaran on el pots trobar i la 
història de tota la seua família si ve al cas. 
Ací , a l’Eliana, tots coneixen la benvolguda 
família dels Losino.  Inclús, un d’ells, utilitza 
este sobrenom per anomenar orgullosament  
la seua banda de rock. 
Però pocs saben que este malnom o sobre-
nom (“apodo” en castellà) ve del tio Lucindo 
Desco March, que vivia a la Torre de Babà a 
principis del segle passat. Torre que és cone-
guda també pel  nom de Trigona, Calderona, 
Tamarit… segons el propietari.  Actualment la coneixem 
com Torre del Virrei. Lucindo vivia en la casa número 17 
de la Torre i, com el seu nom era difícil de pronunciar, la 
gent començà a dir-li Losino.  I Losino es va quedar ell i 

tota la seua descendència que va  ser molta.
 Anècdotes vàries en tenia este personatge que demos-
tren el seu caràcter valent i rebel  front  al caciquisme dels 
amos de  l’època que li tocà viure.  Segons consta en el 

diari  “La Correspondencia de Valencia” del 
dia 18 de juny de 1914, el tio Losino entrà 
en terres del senyor per a caçar guatles amb 
xarxa i va ser sorprès pel guarda rural el qual 
l’instà que abandonara eixes terres. Losino 
es nega. El guarda insisteix. Losino, cabre-
jat,  s’abalança damunt d’ell intentant des-
armar-lo. El guarda demana reforços i, a la 
fi, la Guàrdia Civil s’emporta Losino detingut 
al jutjat. 
Històries quotidianes d’altres temps i que, 

en estos dies d’ara, es repeteixen. Sense  guatles ni guar-
des; però amb  subtils xarxes que, ara, ens empresonen a 
nosaltres. La ràbia de Losino  per la injustícia i la impotèn-
cia, és també la nostra.

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES,                                                

---------------------NO!     Conxa Delgado i Amo
   Enguany, l’Ajuntament ens ha sorprès amb l’edició de 
tres còmics adreçats a 5è i 6è d’Educació Primària; 1r i 
2n d’ESO i 3r i 4rt d’ESO i Batxillerat amb un motiu cul-
turalment i social molt important: el dia 
25 de novembre, dia contra la violència 
de gènere,  on cada any fem especial 
record del que significa la violència con-
tra les dones. Tenim clar que aquest és 
un treball educatiu, cultural i social que 
s’ha de fer quotidianament, dia a dia i, 
per això, l’edició d’aquests còmics la ce-
lebrem, perquè els llibres romandran a 
les biblioteques de les escoles i cases i 
els xiquets i xiquetes, adolescents i jo-
ves tindran l’oportunitat de llegir-los en 
ocasions successives, facilitant la creació d’una conscièn-
cia respectuosa cap a les dones. A més, l’edició queda 
arrodonida a la pàgina interior de la contraportada de ca-

dascun d’ells, amb la relació d’una sèrie de llibres que es 
troben al fons de la Biblioteca Municipal  a la qual es pot 
accedir fàcilment.

     Si no els teniu els podeu descarre-
gar clicant en aquest enllaç: http://bit.
ly/3796eX2. Us animem a fer-ho, paga la 
pena perquè està fet per persones que 
viuen al nostre poble, en l’ambientació 
també podem reconèixer llocs de l’Elia-
na i, sobre tot, perquè el seu contingut 
és molt important per poder incidir en 
el canvi de mentalitat tan necessari en 
l’actualitat així com en l’educació de la 
gent menuda i jove de la nostra població. 
Però no us penseu que està adreçat sols 

a la gent jove, a les persones adultes també ens fan falta 
lectures com aquestes. I no sols als homes, també a les 
dones.

http://bit.ly/3796eX2.
http://bit.ly/3796eX2.

