
Les nostres paraules 

Patrimoni. Etnologia    
Pasqu Martínez

El passat 18 de maig va ser el dia dels museus. Aprofitant l'avinentesa vaig fer un 
tomb pel Museu Etnològic de València, L'ETNO.

A l'entrada hi ha un cartell que explica el perquè del museu, vos en faig cinc cèntims:
«...un museu que té com a missió coŀleccionar, fer recerca i difondre tot allò que té 
a veure amb la cultura tradicional i popular valenciana.» 
 Com succeeix en totes les cultures, les valencianes i els valencians s'enfronten a un 
futur identitari indefinit, en debat permanent entre un món cada vegada més ho-
mogeni culturalment i el desig de mantindre costums i pràctiques que consideren 
propis, que els arrelen a un territori i a una societat...»
Com que la llengua és una part important de la nostra cultura he triat estes dues 
paraules: 

Patrimoni: del llatí patrimonium, referit al pare, allò que és rebut per línia paterna.
1 - Béns que una persona hereta dels seus ascendents.
2 - Conjunt de béns, de valors i de crèdits que posseeix una persona, una institu-
ció... així podem parlar de patrimoni Cultural: conjunt de testimonis que formen 
l'herència cultural de la societat, com les tradicions, costums, llenguatge, etc, patri-
moni de l'Estat, Nacional, Natural... 

Etnologia: del grec -etnos «poble» i -logos «ciència» he posat dues accepcions:
1- Estudi dels orígens, distribució i característiques de les races.
2 -Branca de l'antropologia que estudia la cultura d'un àmbit territorial específic.
                                                   http://www.letno.es 
     
        I ara la pregunta, per a quan el nostre Museu Etnològic? 

EDITORIAL

XIII NIT DE SANT ELIES

El món de la cultura ha patit moltíssim en este 
llarg període de pandèmia. Els avanços 
científics i les mesures de protecció 
aconsellades per Sanitat sembla- v a 
que estaven aconseguint que la llum fi- nal del 
llarg i fosc túnel aparega cada dia més propera. Per 
la qual cosa ens preparàvem per a  tornar a la normalitat 
quotidiana amb les mesures que dicta la prudència sanitària. 
Però en quant les autoritats han rebaixat les restriccions, 
hem tornat a perdre part dels avanços que havíem assolit.
La nostra associació ha continuat treballant i sense parar. Les 
nostres publicacions, reunions, assemblees, comissions de 
treball, etc. passaren a ser totes online. Però no s’aturaren. 
La nit de Sant Elies 2020, la nostra festa per exceŀlència en 
la que fem un reconeixement a persones i entitats que fan 
poble sense saber-ho ni proposar-s’ho, sí que hagué de ser 
suspesa.
Dotze anys sense interrupció, atorgant premis CEL a més de 
trenta persones o associacions del nostre poble. L’any passat 
interrompuda. Però malgrat això, no vàrem oblidar el 20 de 
juliol, la nit de Sant Elies, i la vàrem celebrar online publi-
cant un número especial del nostre butlletí CEL TANCAT on 
es va penjar un vídeo recordant el gran nombre d’actuacions 
i guardonats que van estar a la festa de la Torre del Virrei des 
de l’any 2008. El podeu recordar a l’enllaç https://www.cel-
deleliana.com/12-nits-de-sant-elies-la-banda-sonora/ 
Però, amb molta cura, s’ha pogut dur a terme algunes  ac-
tivitats al llarg del curs que acaba,  com l’1 de novembre, 

«Acte per la Pau» o la Setmana de les Lletres Valencianes. 
El butlletí trimestral CEL Obert (el que ara esteu llegint) tor-
na a estar al carrer i mantenint, al mateix temps, la versió 
d i g i ta l . Com a novetat, s’afegeix a cada article un 
Q R perquè es puga escoltar l’àudio d’aquest.

Enguany havíem decidit, amb molta 
precaució i respecte a les normatives 

sanitàries, ceŀlebrar la XIII Nit de Sant Elies de 
manera presencial al pati de la Torre del Virrei di-

marts 20 de juliol.
I així ho explicàvem a la primera versió d’aquesta editorial 
que potser heu llegit a la versió online del CEL Obert. Però 
ens veiem obligats  a suspendre-la de nou, quan ja ho teníem 
tot preparat.
La cerimònia d’entrega de guardons anava a ser conduïda 
per les nostres companyes Vicen Córcoles i Joana Galdón i 
un concert de luxe a càrrec de Miquel Gil posava fi a la festi-
va nit (des d’ací volem agrair el Miquel i els seus músics per 
la seua comprensió i ens disculpem pels perjudicis que els 
haguem pogut ocasionar amb la suspensió). 
Els Premiats de la XIII Nit de Sant Elies, que confiem poder 
homenatjar com es mereixen la propera Nit de Sant Elies del 
2022  són:
-Associació de Jubilats i Pensionistes de l’Eliana, per la seua 
tasca d’enriquir la vida social i cultural dels seus associats.
-Vicent Rubio Miquel,  per la seua tasca d’estudi i investiga-
ció sobre el nostre poble.
-Lorna Benavides Romero, per fer de l’Eliana una ciutat ar-
tística. 
- Manuel Rengel «Panderola», a títol pòstum, pel seu com-
promís i labor social festiva al nostre poble.
També rebrà premi  Aurora Ruà, guanyadora del IV Concurs 
de  Cartells «Nit de Sant Elies 2021» 
Esperem compartir amb vosaltres aquesta nit tan especial 
per a nosaltres en la propera edició de 2022. Esperem!   
 https://www.celdeleliana.com

                           MAGISTER DIXIT: 
  Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.  
        Ovidi Montllor      https://www.escriptors.cat/autors/montlloro/por-
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Magistra, 
com es forma el 

femení? 

El masculí no 
es forma: 

     Existeix! 

Com  a norma 
general, afegint 
una A al masculí. 

Magistra,     
com es forma el 

masculí? 

S U S P E S A
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A L’ENCALÇ 
DEL CINEMA  
 

El Gran Méliès       
 Pedro Uris

Al marge del que co-
mentava en l'anterior 
lliurament sobre Ali-
ce Guy com la prime-
ra cineasta que, amb 
el seu curt La fée aux 
choux, va introduir la 
fantasia en la ficció 
cinematogràfica, la 
veritat és que la his-
tòria li ha adjudicat, 
entenc que amb jus-
tícia, aquest paper a 
Georges Méliès, per-
què ell fou el primer 
que la va integrar de 

forma generalitzada i amb continuïtat en un art nounat 
que, fins aquell moment, s'acontentava a reproduir la rea-
litat (encara que la pròpia filmació ja suposava una mani-
pulació) i no aspirava a crear una nova realitat (la ficció).

Cal ser conscients de la importància que té aquesta incor-
poració, atès que la ficció en general -i el cinema en parti-
cular- és l'art de l'impossible, del que no podem observar 
a la vida quotidiana: No podem veure els personatges del 
western perquè són d'un temps passat, ni els tripulants de 
2001 perquè pertanyen a un futur que encara no ha arri-
bat, ni els protagonistes d'aventures situades a la tundra 
siberiana, les praderies africanes o les jungles asiàtiques, 
ni per descomptat un vampir o King Kong, ni tampoc les 
sorprenents proeses de l'agent Ethan Hunt que interpre-
ta Tom Cruise... Aquesta dimensió de l'impossible és l'alè 
mateix de la ficció i va ser Georges Méliès que la va intro-
duir al cinema.

De la mateixa manera que sabem que Alice Guy va assis-
tir, acompanyant el seu cap Leon Gaumont, a la projecció 
privada que els Lumière van fer el 22 de març de 1895 a 
la Société d'Encouragement à l'Industrie Nationale, també 
diuen que Georges Méliès, tot i que això és més difícil de 
comprovar, va ser un dels escassos espectadors a la pri-
mera projecció pública dels germans Lumière a París el 28 
de desembre de 1895.

En qualsevol cas, Méliès, que tenia experiència com a iŀlu-
sionista, va quedar enlluernat pel nou invent i va tractar 
que els Lumière li vengueren un cinematògraf, però ells 

s’hi van negar i va acabar adquirint-ne un a Londres. La 
seua carrera va començar filmant les habituals «escenes 
naturals» d'aquests primers moments del cinema, però 
ben aviat va introduir-hi la ficció i el trucatge. I tot, se-
gons sembla, per un fet casual: el 1896 estava rodant a 
la plaça de l'Òpera quan la càmera es va encallar i es va 
aturar la filmació. Méliès va solucionar el problema i va 
seguir filmant. La seua sorpresa arribà quan, en projectar 
la peŀlícula, va veure que on hi havia homes de cop i volta 
es transformaven en dones i on hi havia un autobús apa-
reixia sobtadament una carrossa fúnebre. Aquest truc, co-
negut com «imatge per imatge» o «pas de maneta», obri 
el pas a la fantasia a la pantalla.

La peŀlícula que ho inicià tot és Le voyage dans la Lune 
(1902), llunyanament inspirada en l'obra de Jules Verne, 
una peŀlícula d'uns 15 minuts de durada, en la qual uns 
científics arriben a la lluna a bord d'un projectil disparat 
per un canó que ha estat armat per una cort de belles 
senyoretes. Un cop trepitgen el sòl lunar, un espai en què 
respiren com si res, s'enfronten a uns nadius saltimban-
quis als que eliminen a colps de paraigua (literalment) i, 
finalment, aconsegueixen tornar a la Terra pel «senzill» 
mètode de deixar caure el coet, ja que com la Terra està 
sota de la Lluna, doncs... pur deliri, pur cinema.

Méliès va continuar realitzant peŀlícules fins al 1913, unes 
500, gairebé totes desaparegudes ja que moltes les venia 
a exhibidors ambulants i en perdia el control. El 1910, al 
II Congrés de Fabricants de Peŀlícules, es va substituir el 
sistema de venda de les peŀlícules pel de lloguer, la qual 
cosa va repercutir negativament en l'activitat dels arte-
sans independents amb escassa infraestructura comer-
cial, entre els quals Méliès, i va acabar caient en mans 
del seu rival principal, Charles Pathé. La I Guerra Mundial 
va interrompre definitivament la seua carrera i Méliès va 
desaparèixer, com si mai no hagués existit, fins que un 
periodista el va trobar el 1928, regentant una botiga de 
joguines i llepolies a la Gare de Montparnasse i el va recu-
perar per a la història del cinema. Una anècdota emotiva  
que ha estat recollida en l'exceŀlent peŀlícula de Martin 
Scorsese «La invenció d'Hugo Cabret» (2011).
https://ca.wikipedia.org/wiki/Georges_Méliès

 LA  POLTRONA 
 DE  LLEGIR 
   Lorena Barroso 

En aquesta 
ocasió he 
triat un lli-
bre de cièn-
c i a - f i c c i ó 
a n o m e n a t 
Klara i el 
sol, del pre-
mi Nobel 
de literatu-
ra Kazuro 
I s h i g u r o . 
Considere que és una paràbola francament 
perfecta sobre un món segregat i inquie-
tantment semblant al nostre. És d'una gran 
potència fabuladora i digna d’Ishiguro, qui 
és expert a explorar l'essència de l'ésser 
humà. És molt entretingut,  però alhora et 
fa reflexionar. Klara és un robot artificial, 
experta en la cura d'adolescents que es 
troba en una botiga a l'espera que algú la 
compre i se l'emporte a una llar.
És de l’editorial Anagrama i la traducció 
de Mauricio Bach. -    https://ca.wikipedia.
org/wiki/Kazuo_Ishiguro

LA GRAMOLA 
Xavi Sarrià. No s’apaguen les estreles 
Jaume Martínez Bonafé

El vaig convidar un dia a que vingués a discutir amb el meu alumnat 
sobre la funció de socialització cultural de la música popular. També 
ens eduquen les cançons, era la meua proposta temàtica. Jo sé molt 
bé el que ha significat per a la meua generació un tipus de cançó com-
promesa i no podria explicar la meua identitat cultural sense les notes 
musicals del Tio Canya (Al Tall), de Diguem no (Raimon), d’Homenat-
ge a Teresa (Ovidi Montllor) o d’Abril 74 (Lluís Llach), per citar unes 
quantes entre centenars de veus i acords que ens han anat acompan-
yant pels camins i les emocions de la vida.
El cas és que allí estava Xavi Sarrià (aleshores encara amb el grup 
Obrint Pas, que havia fundat de molt jove) amb absoluta disponibilitat 
per al debat, generós en l’escolta, tímid en la mirada, i clar i contun-
dent en les seues posicions en defensa de la llengua, la cultura i la 
terra. Segons he pogut saber, la seua cançó La Flama té més de 2,6 
milions de reproduccions en Spotify i en els concerts el grup omplia 
camps de futbol amb joves corejant les seves cançons. Xavi, veí del 
combatiu barri de Benimaclet, és a més de músic, doctor en Filologia 
Catalana per la Universitat de València, fundador del Centre Social 
Terra, documentalista, escriptor de relats i de la noveŀla Totes les 
cançons parlen de tu (Sembra Llibres, 2014).
 Recentment vaig tenir el plaer de gaudir en el teatre Principal de 
València del seu espectacle No s’apaguen les estreles, que neix arran 
de la cançó del mateix títol que va ser banda sonora de la peŀlícula La 
mort de Guillem i en pocs mesos s’acosta al milió de reproduccions 
en les plataformes digitals. L’espectacle, amb un format innovador de 
concert documental, és un homenatge a la perseverança, la solidaritat 
i la lluita de molta gent humil i senzilla del nostre País Valencià. 
El lector o la lectora d’aquesta Gramola em disculparà l’excés de sub-
jectivitat, però haig de confessar que La cançó No s’apaguen les estre-
les, amb sonoritats 
i instrumentació 
mediterrànies, té 
per a mi l’immens 
valor afegit que a 
Xavi l’acompanyen 
les veus corals del 
grup Rossinyol de 
l’ Escoleta del Cor 
de l’Eliana ( https://
www.youtube.
com/watch?v=f7dytPY8TNQ) Un grup de joves amb admirables veus 
exemplarment dirigit per tres dones joves que, a més a més de fer 
de cantaires, desenvolupen la direcció coral amb un clar compromís 
docent amb la música popular. No és per cert la primera vegada que 
aquest grup acompanya Xavi. Ja ho va fer també en els concerts de 
la Fira de Juliol als Vivers al 2019 amb la cançó Quan ens tornem a 
abraçar https://www.youtube.com/watch?v=_tcnKPUaSzY.
 I ja que estem, els contaré que va ser a l’Eliana on el grup Obrint Pas 
inicia la seua llarga trajectòria de més de dues dècades de concerts i 
gravacions de discos. En aquell moment iniciàtic van ser aquí teloners 
de Negu Gorriak en un concert en homenatge a Guillem Agulló. 
https://www.xavisarria.cat/

ESPAI  
BIBLIOTECA
BPM l’Eliana 
    Tant si sou, com si 
no, dels que creuen 
el que ens diuen als 
mitjans de comunica-
ció, vos convidem a fer 
una ullada als assaigs 
més recents que hem 
adquirit per a la biblio-
teca.
Des d’estudis sobre la pandèmida de Co-
vid-19 i els virus  fins a una història del món 
(La història més bella del món, recomana-
da pel nostre veí, Toni Ferrer),  passant per 
un dels filòsofs més innovadors en la crítica 
de la societat actual (Byung-Chul, Han, La 
societat de la transparència; La societat del 
cansament), per reflexions sobre la felicitat, 
la bondat, la lectura, el règims totalitaris i la 
crisi de la democràcia lliberal, tenim mate-
rial per a tots els gustos.  http://www.lelia-
na.es/va/page/som-biblioteca
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LOLÍN, LA CABRERETA                                                                          
  Conxa Delgado i Amo

Aquesta dona emociona. I ho 
fa per moltes raons que inten-
taré explicar-vos. La primera 
seria la seua bondat, que es 
manifesta en la seua mirada, 
que sembla sorgida des de la 
tranquil•la i profunda blavor 
de la Mediterrània.  Lolín, M. 
Dolores Marco Marimón, és 
filla de la primera dona que va 
ser regidora de l’Ajuntament 
de l’Eliana per la CNT l’any 
1937. Prové d’una família de 

gent d’esquerres als que en aquells moments anomenaven 
«rojos». Una família treballadora que vivia al carrer del 
Carme i on, ella recorda, sa mare que era una dona molt 
manitas, cada any, quan arribava Nadal, els feia un Bet-
lem espectacular amb pocs recursos. Són moments que té 
gravats a la seua memòria amb molta intensitat, eixos mo-
ments de tendresa i unió familiar que sa mare sabia crear 
al voltant del muntatge del Betlem. I recorda que, tenint 
7 o 8 anys sa mare havia comprat un tebeo Pumby i havia 
retallat els elements del Betlem que venien a la contrapor-
tada i estava amb els dos fills i la filla creant l’escenari quan 
es va presentar la guàrdia civil a sa casa preguntant per son 
pare. Relata com sa mare, educadament va oferir-los que 
passaren a la casa. Ells no volgueren. El pare va eixir i ací 
començaren les paraules d’amenaça que acabarien amb la 
detenció i amb son pare a la presó de Llíria i a la Model de 
València. 
Desprès arribà el silenci. Eixe que ha caracteritzat les vi-
des de moltes persones que no estaven al bàndol que va 
guanyar la guerra provocada pel colp d’estat contra el go-
vern republicà elegit democràticament. Sabem que sa mare 
era una dona molt valenta i treballadora, però ella no pot 
contar res perquè sa mare guardava un autoimposat silenci. 
Ella sap que sa mare, en algun moment de la vida, va voler 
fer-ho, però no es va atrevir perquè Lolín tenia molta por. 
No podia obrir el calaix on sa mare guardava dos tresors, 
dos mocadors ideològicament molt significatius, sense 
començar a tremolar. Veritablement al finalitzar la guerra 
aconseguiren incardinar la por en els vençuts però no po-
gueren ni amb les seues idees ni amb la seua bondat.
La segona raó que destacaria és la seua devoció pel poble. 
I en aquesta ens arriben molt fons «els versets». Els té arre-
plegats a un àlbum des de l’any 1996. No sap ben bé perquè 
li ho proposaren a ella perquè antigament qui preparava a 
les xiquetes i els xiquets per recitar els versets el dia de Pas-
qua eren els mestres i, posteriorment, eixa tasca la va assu-
mir ella. Paco els escrivia i ella  preparava a les criatures per 

al moment de l’explosió. Ho feia i ho continuarà fent, d’una 
forma molt natural, adaptant els versos de manera que si-
guen els adequats per a qui havia de recitar-los, remode-
lant-los fins que notava que la criatura els feia seus. I amb 
eixa naturalitat i unes quantes hores de treball, aconsegueix 
la màgia del moment. Quan parla dels versets i recorda la 
gent menuda que ha passat per les seues mans, s’emociona. 
Es nota com recorda a cadasscú i cadascuna dels que han 
passat per la seua sempre acollidora mirada. Molta saviesa 
humana hi ha en aquesta dona que acull per continuar fent 
tradició.
Unes quantes raons més em venen al cap: la capacitat 
de transmetre sentiments, la manera d’entendre el món, 
l’agraïment per la vida, la felicitat que li produeix la casa 
en què viu que traspua amor per totes bandes, la senzillesa, 
la impressionant memòria, l’estima per la seua família i la 
facilitat per acollir noves amistats. He de confessar que he 
eixit de sa casa sentint-me amiga de Lolín. 
Aquesta dona de classe obrera va treballar en diferents fà-
briques del poble fins que es va casar en 1975 i es va dedicar 
a fer família sense abandonar algunes feines que feia fora 
de casa. Ara és feliç amb la seua Cristina i el seu Òscar i 
com no, amb Jimena, la xiconina que l’ompli de vida.
Lolín, la Cabrereta, a la que li ve el malnom del cognom 
d’un metge que va curar els ulls al seu iaio i que es deia Dr. 
Cabrera, és una gran dona. Una dona d’ulls grans i plaents 
com la mar blava.
 

Mocador de la CNT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocador republicà

   UN CEL DE DONES MUSEU OBERT
 Julio González 
 Quan l’espai es fon amb el ferro 
      Reyes Belvis

Julio Gonzalez, l’escultor del ferro, el creador d’espais 
i temps. Hui parlem d’un dels principals escultors del 

segle XX. 
 
Nascut a Barcelona a l’any 1876 
on encetaria la seua trajectòria 
artística, però serà la seua estança 
a París que el consolidarà com 
el gran escultor del ferro, en un 
temps aquell de cruïlles, de grans 
tensions i de canvis que reflecti-
rien en l’art la seua repercussió i 
traducció.

Des de Barcelona es traslladaria a estudiar a aquell París 
d’efervescències on s’hi trobarien grans artistes significa-
tius del segle XX, contemporanis del seu temps com ara, 
Joan Miró, Pablo Gargallo, Alexander Calder... tots coinci-
diran a París.
Allà arribarà Julio Gonzalez amb el seu germà Joan, amb el 
propòsit d’ampliar els estudis de pintura, però el temps de 
l’art l’esperava amb un altre destí, l’Escultura.
Ell ja venia amb formació des de Barcelona,en el taller 
de forja del seu pare, però l’acostament a aquest París 
de començaments de segle ple de modernitat i d’artis-
tes d’avantguarda enriquiria les seues ganes d’innovació 
i d’obertura.
La convergència amb els autors de la modernitat que es 
van establir a la capital francesa serà fonamental en la 
seua trajectòria, les obres de Pevsner, Torres García, Kan-
dinski, Le Corbusier... respondrien a conceptes no només 
de modernitat, també de transformació social i de puresa 
de formes, de tècniques innovadores, de noves geome-
tries, i això és el que li succeirà a Julio González.

Sempre es parla d’influències entre autors però en el cas 
de Julio González no serà una influència l’arribada a una 
interrelació amb Pablo Picasso, més aviat es tracta de do-
nar un impuls a la seua creació intrínseca, d’aportar-li la 
confiança que necessitava. 
Molt s’ha parlat de la relació entre tots dos a París, ja es 
coneixien dels seus temps a Barcelona. Picasso sabia que 
González era a París i també que dominava els treballs en 
ferro a la perfecció; tots dos treballarien junts. Picasso 
aprendria de la feina de González, de la seua foneria, del 
seu domini de la tècnica del ferro. Per a Julio González, Pi-
casso serà qui l’impulse cap a la seua revolució interior ell 
el consolidarà en les sensibilitats amb el ferro, ajudant-lo 
a retallar l’espai, desenvolupant l’expressivitat i la narra-
tiva.
Serà en els anys trenta quan Julio González realitzarà la 
seua obra més excel·lent, la culminació de la seua tra-
jectòria artística, les obres que l’han portat a la cimera 

de l’Art Escultòric d’Avantguarda del segle XX, una sèrie 
d’obres que revolucionaran l’escultura.
D’aquest període ressaltem dues obres excepcionals, 
ambdues de 1937. 

La Montserrat, una obra 
exposada al Pavelló de la Re-
pública Espanyola a l’Exposi-
ció Internacional de París de 
1937.
Obra que es convertiria en 
un símbol de representació 
universal, on ens parla de 
dignitat, d’orgull d’un poble, 
on el símbol traspassa la in-
dividualitat per fer-nos partí-
cips de la seua grandesa, ens 
parla de gestos, d’emoció, de 
lluita. 

Allà estaria acompanyada del Guernica de Pablo Picasso i 
El segador de Miró.                
La importància de La Montserrat a la Història de l’Art no 
és només artística, és ideològica, també simbolitza la re-
sistència d’un poble, el crit de la República a favor de les 
idees democràtiques, el símbol com a dona que custodia 
aquests valors com a model i referent.
En aquest moment Julio González ja treballa amb 
l’escultura abstracta però va voler utilitzar un llen-
guatge més figuratiu per emfasitzar el missatge.  

Dona amb mirall, la qual 
seria una síntesi de les no-
ves avantguardes, on es 
reflecteixen  el cubisme, el 
surrealisme i l’expressio-
nisme, serà la segona obra 
del mateix any.
En aquesta obra veiem 
com l’artista dibuixa en 
l’espai, podem veure di-
verses dones en una, do-
nes assegudes, de peu, 
pentinant-se, en movi-
ment, com s’han visualit-

zat al llarg de la història de l’art, però aquí l’autor denota 
un complet domini de l’avantguarda, del llenguatge del 
ferro, de la feina amb planxes, amb buits i perfils, on l’abs-
tracció pren protagonisme. 
Obres icòniques, de denúncia i d’avantguarda en un temps 
convuls de canvis i reivindicacions. 
L’obra de Julio González (Barcelona 1876 - París 1942) està 
distribuïda entre els majors museus d’art modern, desta-
quen les col·leccions del Musée National d’Art Moderne, 
del Centre Georges Pompidou (París), del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), i del Museum of Mo-
dern Art de Nova York. 
La col·lecció més important de Julio González és la de 
l’IVAM, Institut Valencià d’Art Modern.  Gaudim-ne. 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Juli_González_i_Pellicer
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COSES DEL 
NOSTRE POBLE
L’Eliana: la idea que no va ser 
Janto Gil –Vicent Rubio (Cronista oficial)

És cert que en els temps que estem,  l’Eliana ja no és una 
desconeguda. Es troba als mapes i al google maps.  Tam-
bé  és referent de benestar, cultura, festa i alegria. Hi ha 
una cançó que fa un temps ens  recordava insistentment  
que «La Eliana es un paraíso». Un poc abans de la demo-
cràcia tots els cotxes portaven l’enganxina amb l’eslògan 
«Mi trabajo en la ciudad, mi descanso en l’Eliana» i des-
prés el nefast «Yo sigo en La Eliana», parodiant la frase 
del còmic Joe Rígoli. O aquell banderí de «L’Eliana, armo-
nía y bienestar» que incitava a comprar un xalet a la zona. 

Però molt, molt abans, allà pel principi del segle passat, 
promotors, periodistes i homes de pro ja s’havien fixat en 
les excel·lències del nostre poble. Segons les cròniques 
de l’època, repassant l’hemeroteca, trobem a Las Provin-
cias de desembre de 1926, «com que l’Eliana està situa-
da a molt bona altura respecte al nivell de la mar, de cli-
ma agradabilíssim en tot el temps, s’ha elegit el paratge 
com el més indicat per a portar a terme la idea».

Si eixa “idea” hagués sigut realitat, l’Eliana no seria ara. O 
seria una Eliana molt diferent a la que coneixem. Segons 
continuen les cròniques, sembla que, per la seua proximi-
tat a la gran urbs, es tenia intenció de muntar, en aquests 
terrenys, un grandiós complex esportiu, a la manera de 
les grans ciutats europees i de les dels Estats Units, per 
a solaç de tots els valencians i d’altres pobles, castellans 
i de més lluny. O siga, un avanç de Terra Mítica però a lo 
bèstia. El marquès d’Urquijo estava darrere del projecte, 
el qual incloïa també la remodelació i posada a punt de 
tot el Palau del Marqués de Cáceres, el qual seria envol-
tat d’agradables boscos, jardins i bells horts de tarongers 
perquè la tarongina perfumara la primavera. Quan tot es-
tiguera florit i a punt es pensava oferir el paradís a la Casa 
Reial, perquè els monarques, la família i la comitiva reial 
passaren ací els seus temps d’oci i perquè la gent que 
vinguera a practicar esport al grandiós complex poguera 
gaudir de l’augusta presència de Ses Majestats. Però, a la 
fi,  el projecte no es va dur a terme i la família i els amics 
d’Alfons XIII no varen gaudir de les excel:lències de la 
zona elianera. El terme va continuar amb els seus camps 
de dacsa, forment, cebes, garroferes,  ametlers i vinyes.

Bo, ara xalets i  avingudes. Només  algunes  rotondes re-
corden que, en altres temps, l’Eliana era horta.

EL NOSTRE  
PATRIMONI
 

ENCARA SOM A TEMPS 
 
Javier Hidalgo Mora. Arquitecte
 
El nostre país és ple de pobles vulgars i anodins, per què 
no dir-ho clarament, més aviat lletjos. Ací cadascú ha 
construït com ha volgut i li ha vingut de gust sense res-
pectar una certa unitat d’estil hereva de la nostra història, 
substituint la bella arquitectura tradicional per uns edificis 
mediocres i impersonals. S’ha produït la substitució indis-
criminada d’immobles històrics –especialment sacrificats 
han estat els habitatges tradicionals– convertint els nos-
tres pobles, amb honroses excepcions, en una 
barreja d’edificis de tota mena i condició sense 
harmonia, sense sensibilitat i sense gens de res-
pecte per la tipologia edilícia característica de 
la comarca, ni per les tècniques constructives 
i els materials autòctons i propis de la nostra 
tradició constructiva.

Podem buscar tots els responsables que vul-
guem, sempre hi ha un alcalde o un regidor 
d’urbanisme a qui donar-li la culpa, un arqui-
tecte municipal massa permissiu amb aquests 
abusos, uns promotors immobiliaris sense 
escrúpols o uns tècnics i constructors sense 
massa sensibilitat i amb poques ganes de dur 
la contrària als seus clients. La realitat, però, 
és que hem estat tots, simples ciutadans, els 
que durant massa anys hem permès, quan no 
incentivat i promogut, que això passe, perquè 
una de les nostres mancances com a societat 
és la manca de respecte per la cosa pública. I respecte 
per allò públic, a banda de no tirar papers a terra o no fer 
malbé el mobiliari urbà, és tenir cura dels nostres edificis 
històrics, no només dels edificis considerats com a monu-
ments (esglésies, castells, palaus...), sinó d’aquells on es 
desenvolupa i s’ha desenvolupat la vida de la comunitat i 
que són una part fonamental de la memòria d’aquesta co-
munitat. Per això és importantíssim mantenir les façanes 
dels nostres habitatges tradicionals, conservar la configu-
ració dels nostres carrers i places... en definitiva respectar 
i valorar l’entorn i el paisatge urbà en el qual vivim, en el 
qual han viscut els que ens han precedit i en el qual viuran 
les properes generacions. I no és responsable argumentar 
que com ja s’ha perdut molt, ja és massa tard i de per-
didos al río. La memòria coŀlectiva d’una població depèn 
també del fet que es conserven part d’aquests vestigis del 
passat, fragments d’història que conformen el nostre pai-
satge sentimental, espais que ens expressen, sintetitzant 
una identitat personal i territorial.

Encara som a temps de trobar solucions entre tots, cadas-
cú des de la seua posició exercint la responsabilitat que li 
correspon, per intentar conservar i recuperar la identitat 
dels nostres pobles a través de la seua arquitectura carac-
terística.
I per aconseguir aquest objectiu un dels grans problemes 
amb què ens trobem és l’absència d’una cultura de gestió 
dels nuclis històrics i tradicionals. Les administracions lo-
cals han de considerar el valor patrimonial dels seus po-
bles, i la gestió municipal, especialment en matèria d’ur-
banisme i patrimoni cultural, ha de cercar una orientació 
integral que tinga en compte especialment els valors pa-
trimonials dels cascs urbans.

Després d’haver patit una gran crisi econòmica que va se-
guir a una època de borratxera urbanística en què sembla-
va que tot s’hi valia per tal d’obtenir un benefici ràpid, una 
època basada en un model econòmic poc o gens sosteni-

ble que va resultar desastrós per al nostre patrimoni cul-
tural i natural, crèiem haver après la lliçó. En canvi, estem 
tornant a veure, i el nostre propi poble n’és un exemple 
clar, com s’estan cometent els mateixos errors en què vam 
caure fa vint anys. Malgrat tot el que ha passat, segueixen 
produint-se excessos i atemptats contra els nostres nuclis 
històrics, especialment en els pobles petits, allunyats de 
les ciutats i per tant aliens a l’interès dels mitjans. Per això 
i per tal d’evitar que aquesta situació continue com fins 
ara cal treballar des de diferents fronts.

En primer lloc des de l’educació, poca gent estima allò 
que no coneix, en canvi la seua comprensió facilita la 
identificació dels ciutadans amb els valors patrimonials i 
possibilita que la població s’implique en la seua defensa i 
promoció. La participació i el compromís de la ciutadania 
són imprescindibles per a conservar i recuperar els nos-
tres pobles, i per tant han de ser estimulats tant com siga 
possible.

ENCARA SOM A TEMPS..._________________________ 
En segon lloc és fonamental actuar a través de les polí-
tiques municipals, potenciant la realització d’estudis tèc-
nics i científics multidisciplinaris sobre els pobles i el seu 
patrimoni, dels quals els Catàlegs de Proteccions en són 
el reflex jurídic i legal, a més de ser 
eines valuosíssimes per al desenvolu-
pament de qualsevol iniciativa poste-
rior. Al mateix temps s’han de dur a 
terme polítiques de valorització del 
patrimoni edificat, destinant part del 
pressupost municipal a restaurar-lo 
i recuperar-lo, implementant usos 
compatibles amb els seus valors pa-
trimonials, que repercutisquen so-
cialment al municipi i incentivant la 
iniciativa privada, lícita i desitjable 
sempre que actue des de la responsa-
bilitat i el respecte al patrimoni.

En tercer lloc és fonamental promou-
re incentius i subvencions econòmi-
ques encaminades a la rehabilitació 
responsable, tenint en compte que 
aquests ajuts no s’han d’orientar 

només al suport de solucions puntuals, sinó que també 
han de promoure el coneixement, fomentar l’estudi i la 
investigació, creant una base des de la qual treballar amb 
una perspectiva global i planificada per obtenir resultats 
sostenibles a mitjà i llarg termini.

En definitiva, la conservació dels 
nostres nuclis històrics tradicionals 
només pot ser eficaç si s’integra en 
una política coherent de desenvolu-
pament econòmic i social, i si es té 
en compte en el planejament terri-
torial i urbanístic a tots els nivells, 
comptant amb la ciutadania com a 
part activa de tot el procés. És hora 
de mirar cap endavant i de posar fil 
a l’agulla, és hora de recuperar, res-
taurar, valorar i difondre el nostre 
patrimoni més fràgil amb l’objectiu 
de garantir la pervivència dels nos-
tres nuclis històrics tradicionals per a 
les generacions futures. Si treballem 
junts encara som a temps d’aconse-
guir-ho.
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COSES DEL 
NOSTRE POBLE
L’Eliana: la idea que no va ser 
Janto Gil –Vicent Rubio (Cronista oficial)

És cert que en els temps que estem,  l’Eliana ja no és una 
desconeguda. Es troba als mapes i al google maps.  Tam-
bé  és referent de benestar, cultura, festa i alegria. Hi ha 
una cançó que fa un temps ens  recordava insistentment  
que «La Eliana es un paraíso». Un poc abans de la demo-
cràcia tots els cotxes portaven l’enganxina amb l’eslògan 
«Mi trabajo en la ciudad, mi descanso en l’Eliana» i des-
prés el nefast «Yo sigo en La Eliana», parodiant la frase 
del còmic Joe Rígoli. O aquell banderí de «L’Eliana, armo-
nía y bienestar» que incitava a comprar un xalet a la zona. 

Però molt, molt abans, allà pel principi del segle passat, 
promotors, periodistes i homes de pro ja s’havien fixat en 
les excel·lències del nostre poble. Segons les cròniques 
de l’època, repassant l’hemeroteca, trobem a Las Provin-
cias de desembre de 1926, «com que l’Eliana està situa-
da a molt bona altura respecte al nivell de la mar, de cli-
ma agradabilíssim en tot el temps, s’ha elegit el paratge 
com el més indicat per a portar a terme la idea».

Si eixa “idea” hagués sigut realitat, l’Eliana no seria ara. O 
seria una Eliana molt diferent a la que coneixem. Segons 
continuen les cròniques, sembla que, per la seua proximi-
tat a la gran urbs, es tenia intenció de muntar, en aquests 
terrenys, un grandiós complex esportiu, a la manera de 
les grans ciutats europees i de les dels Estats Units, per 
a solaç de tots els valencians i d’altres pobles, castellans 
i de més lluny. O siga, un avanç de Terra Mítica però a lo 
bèstia. El marquès d’Urquijo estava darrere del projecte, 
el qual incloïa també la remodelació i posada a punt de 
tot el Palau del Marqués de Cáceres, el qual seria envol-
tat d’agradables boscos, jardins i bells horts de tarongers 
perquè la tarongina perfumara la primavera. Quan tot es-
tiguera florit i a punt es pensava oferir el paradís a la Casa 
Reial, perquè els monarques, la família i la comitiva reial 
passaren ací els seus temps d’oci i perquè la gent que 
vinguera a practicar esport al grandiós complex poguera 
gaudir de l’augusta presència de Ses Majestats. Però, a la 
fi,  el projecte no es va dur a terme i la família i els amics 
d’Alfons XIII no varen gaudir de les excel:lències de la 
zona elianera. El terme va continuar amb els seus camps 
de dacsa, forment, cebes, garroferes,  ametlers i vinyes.

Bo, ara xalets i  avingudes. Només  algunes  rotondes re-
corden que, en altres temps, l’Eliana era horta.

EL NOSTRE  
PATRIMONI
 

ENCARA SOM A TEMPS 
 
Javier Hidalgo Mora. Arquitecte
 
El nostre país és ple de pobles vulgars i anodins, per què 
no dir-ho clarament, més aviat lletjos. Ací cadascú ha 
construït com ha volgut i li ha vingut de gust sense res-
pectar una certa unitat d’estil hereva de la nostra història, 
substituint la bella arquitectura tradicional per uns edificis 
mediocres i impersonals. S’ha produït la substitució indis-
criminada d’immobles històrics –especialment sacrificats 
han estat els habitatges tradicionals– convertint els nos-
tres pobles, amb honroses excepcions, en una 
barreja d’edificis de tota mena i condició sense 
harmonia, sense sensibilitat i sense gens de res-
pecte per la tipologia edilícia característica de 
la comarca, ni per les tècniques constructives 
i els materials autòctons i propis de la nostra 
tradició constructiva.

Podem buscar tots els responsables que vul-
guem, sempre hi ha un alcalde o un regidor 
d’urbanisme a qui donar-li la culpa, un arqui-
tecte municipal massa permissiu amb aquests 
abusos, uns promotors immobiliaris sense 
escrúpols o uns tècnics i constructors sense 
massa sensibilitat i amb poques ganes de dur 
la contrària als seus clients. La realitat, però, 
és que hem estat tots, simples ciutadans, els 
que durant massa anys hem permès, quan no 
incentivat i promogut, que això passe, perquè 
una de les nostres mancances com a societat 
és la manca de respecte per la cosa pública. I respecte 
per allò públic, a banda de no tirar papers a terra o no fer 
malbé el mobiliari urbà, és tenir cura dels nostres edificis 
històrics, no només dels edificis considerats com a monu-
ments (esglésies, castells, palaus...), sinó d’aquells on es 
desenvolupa i s’ha desenvolupat la vida de la comunitat i 
que són una part fonamental de la memòria d’aquesta co-
munitat. Per això és importantíssim mantenir les façanes 
dels nostres habitatges tradicionals, conservar la configu-
ració dels nostres carrers i places... en definitiva respectar 
i valorar l’entorn i el paisatge urbà en el qual vivim, en el 
qual han viscut els que ens han precedit i en el qual viuran 
les properes generacions. I no és responsable argumentar 
que com ja s’ha perdut molt, ja és massa tard i de per-
didos al río. La memòria coŀlectiva d’una població depèn 
també del fet que es conserven part d’aquests vestigis del 
passat, fragments d’història que conformen el nostre pai-
satge sentimental, espais que ens expressen, sintetitzant 
una identitat personal i territorial.

Encara som a temps de trobar solucions entre tots, cadas-
cú des de la seua posició exercint la responsabilitat que li 
correspon, per intentar conservar i recuperar la identitat 
dels nostres pobles a través de la seua arquitectura carac-
terística.
I per aconseguir aquest objectiu un dels grans problemes 
amb què ens trobem és l’absència d’una cultura de gestió 
dels nuclis històrics i tradicionals. Les administracions lo-
cals han de considerar el valor patrimonial dels seus po-
bles, i la gestió municipal, especialment en matèria d’ur-
banisme i patrimoni cultural, ha de cercar una orientació 
integral que tinga en compte especialment els valors pa-
trimonials dels cascs urbans.

Després d’haver patit una gran crisi econòmica que va se-
guir a una època de borratxera urbanística en què sembla-
va que tot s’hi valia per tal d’obtenir un benefici ràpid, una 
època basada en un model econòmic poc o gens sosteni-

ble que va resultar desastrós per al nostre patrimoni cul-
tural i natural, crèiem haver après la lliçó. En canvi, estem 
tornant a veure, i el nostre propi poble n’és un exemple 
clar, com s’estan cometent els mateixos errors en què vam 
caure fa vint anys. Malgrat tot el que ha passat, segueixen 
produint-se excessos i atemptats contra els nostres nuclis 
històrics, especialment en els pobles petits, allunyats de 
les ciutats i per tant aliens a l’interès dels mitjans. Per això 
i per tal d’evitar que aquesta situació continue com fins 
ara cal treballar des de diferents fronts.

En primer lloc des de l’educació, poca gent estima allò 
que no coneix, en canvi la seua comprensió facilita la 
identificació dels ciutadans amb els valors patrimonials i 
possibilita que la població s’implique en la seua defensa i 
promoció. La participació i el compromís de la ciutadania 
són imprescindibles per a conservar i recuperar els nos-
tres pobles, i per tant han de ser estimulats tant com siga 
possible.

ENCARA SOM A TEMPS..._________________________ 
En segon lloc és fonamental actuar a través de les polí-
tiques municipals, potenciant la realització d’estudis tèc-
nics i científics multidisciplinaris sobre els pobles i el seu 
patrimoni, dels quals els Catàlegs de Proteccions en són 
el reflex jurídic i legal, a més de ser 
eines valuosíssimes per al desenvolu-
pament de qualsevol iniciativa poste-
rior. Al mateix temps s’han de dur a 
terme polítiques de valorització del 
patrimoni edificat, destinant part del 
pressupost municipal a restaurar-lo 
i recuperar-lo, implementant usos 
compatibles amb els seus valors pa-
trimonials, que repercutisquen so-
cialment al municipi i incentivant la 
iniciativa privada, lícita i desitjable 
sempre que actue des de la responsa-
bilitat i el respecte al patrimoni.

En tercer lloc és fonamental promou-
re incentius i subvencions econòmi-
ques encaminades a la rehabilitació 
responsable, tenint en compte que 
aquests ajuts no s’han d’orientar 

només al suport de solucions puntuals, sinó que també 
han de promoure el coneixement, fomentar l’estudi i la 
investigació, creant una base des de la qual treballar amb 
una perspectiva global i planificada per obtenir resultats 
sostenibles a mitjà i llarg termini.

En definitiva, la conservació dels 
nostres nuclis històrics tradicionals 
només pot ser eficaç si s’integra en 
una política coherent de desenvolu-
pament econòmic i social, i si es té 
en compte en el planejament terri-
torial i urbanístic a tots els nivells, 
comptant amb la ciutadania com a 
part activa de tot el procés. És hora 
de mirar cap endavant i de posar fil 
a l’agulla, és hora de recuperar, res-
taurar, valorar i difondre el nostre 
patrimoni més fràgil amb l’objectiu 
de garantir la pervivència dels nos-
tres nuclis històrics tradicionals per a 
les generacions futures. Si treballem 
junts encara som a temps d’aconse-
guir-ho.

https://www.celdeleliana.com/wp-content/uploads/2020/05/COSES-DEL-NOSTRE-POBLE-Estiu-21.mp3
https://www.celdeleliana.com/wp-content/uploads/2020/05/2021estiupatrimoni.mp3


LOLÍN, LA CABRERETA                                                                          
  Conxa Delgado i Amo

Aquesta dona emociona. I ho 
fa per moltes raons que inten-
taré explicar-vos. La primera 
seria la seua bondat, que es 
manifesta en la seua mirada, 
que sembla sorgida des de la 
tranquil•la i profunda blavor 
de la Mediterrània.  Lolín, M. 
Dolores Marco Marimón, és 
filla de la primera dona que va 
ser regidora de l’Ajuntament 
de l’Eliana per la CNT l’any 
1937. Prové d’una família de 

gent d’esquerres als que en aquells moments anomenaven 
«rojos». Una família treballadora que vivia al carrer del 
Carme i on, ella recorda, sa mare que era una dona molt 
manitas, cada any, quan arribava Nadal, els feia un Bet-
lem espectacular amb pocs recursos. Són moments que té 
gravats a la seua memòria amb molta intensitat, eixos mo-
ments de tendresa i unió familiar que sa mare sabia crear 
al voltant del muntatge del Betlem. I recorda que, tenint 
7 o 8 anys sa mare havia comprat un tebeo Pumby i havia 
retallat els elements del Betlem que venien a la contrapor-
tada i estava amb els dos fills i la filla creant l’escenari quan 
es va presentar la guàrdia civil a sa casa preguntant per son 
pare. Relata com sa mare, educadament va oferir-los que 
passaren a la casa. Ells no volgueren. El pare va eixir i ací 
començaren les paraules d’amenaça que acabarien amb la 
detenció i amb son pare a la presó de Llíria i a la Model de 
València. 
Desprès arribà el silenci. Eixe que ha caracteritzat les vi-
des de moltes persones que no estaven al bàndol que va 
guanyar la guerra provocada pel colp d’estat contra el go-
vern republicà elegit democràticament. Sabem que sa mare 
era una dona molt valenta i treballadora, però ella no pot 
contar res perquè sa mare guardava un autoimposat silenci. 
Ella sap que sa mare, en algun moment de la vida, va voler 
fer-ho, però no es va atrevir perquè Lolín tenia molta por. 
No podia obrir el calaix on sa mare guardava dos tresors, 
dos mocadors ideològicament molt significatius, sense 
començar a tremolar. Veritablement al finalitzar la guerra 
aconseguiren incardinar la por en els vençuts però no po-
gueren ni amb les seues idees ni amb la seua bondat.
La segona raó que destacaria és la seua devoció pel poble. 
I en aquesta ens arriben molt fons «els versets». Els té arre-
plegats a un àlbum des de l’any 1996. No sap ben bé perquè 
li ho proposaren a ella perquè antigament qui preparava a 
les xiquetes i els xiquets per recitar els versets el dia de Pas-
qua eren els mestres i, posteriorment, eixa tasca la va assu-
mir ella. Paco els escrivia i ella  preparava a les criatures per 

al moment de l’explosió. Ho feia i ho continuarà fent, d’una 
forma molt natural, adaptant els versos de manera que si-
guen els adequats per a qui havia de recitar-los, remode-
lant-los fins que notava que la criatura els feia seus. I amb 
eixa naturalitat i unes quantes hores de treball, aconsegueix 
la màgia del moment. Quan parla dels versets i recorda la 
gent menuda que ha passat per les seues mans, s’emociona. 
Es nota com recorda a cadasscú i cadascuna dels que han 
passat per la seua sempre acollidora mirada. Molta saviesa 
humana hi ha en aquesta dona que acull per continuar fent 
tradició.
Unes quantes raons més em venen al cap: la capacitat 
de transmetre sentiments, la manera d’entendre el món, 
l’agraïment per la vida, la felicitat que li produeix la casa 
en què viu que traspua amor per totes bandes, la senzillesa, 
la impressionant memòria, l’estima per la seua família i la 
facilitat per acollir noves amistats. He de confessar que he 
eixit de sa casa sentint-me amiga de Lolín. 
Aquesta dona de classe obrera va treballar en diferents fà-
briques del poble fins que es va casar en 1975 i es va dedicar 
a fer família sense abandonar algunes feines que feia fora 
de casa. Ara és feliç amb la seua Cristina i el seu Òscar i 
com no, amb Jimena, la xiconina que l’ompli de vida.
Lolín, la Cabrereta, a la que li ve el malnom del cognom 
d’un metge que va curar els ulls al seu iaio i que es deia Dr. 
Cabrera, és una gran dona. Una dona d’ulls grans i plaents 
com la mar blava.
 

Mocador de la CNT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocador republicà

   UN CEL DE DONES MUSEU OBERT
 Julio González 
 Quan l’espai es fon amb el ferro 
      Reyes Belvis

Julio Gonzalez, l’escultor del ferro, el creador d’espais 
i temps. Hui parlem d’un dels principals escultors del 

segle XX. 
 
Nascut a Barcelona a l’any 1876 
on encetaria la seua trajectòria 
artística, però serà la seua estança 
a París que el consolidarà com 
el gran escultor del ferro, en un 
temps aquell de cruïlles, de grans 
tensions i de canvis que reflecti-
rien en l’art la seua repercussió i 
traducció.

Des de Barcelona es traslladaria a estudiar a aquell París 
d’efervescències on s’hi trobarien grans artistes significa-
tius del segle XX, contemporanis del seu temps com ara, 
Joan Miró, Pablo Gargallo, Alexander Calder... tots coinci-
diran a París.
Allà arribarà Julio Gonzalez amb el seu germà Joan, amb el 
propòsit d’ampliar els estudis de pintura, però el temps de 
l’art l’esperava amb un altre destí, l’Escultura.
Ell ja venia amb formació des de Barcelona,en el taller 
de forja del seu pare, però l’acostament a aquest París 
de començaments de segle ple de modernitat i d’artis-
tes d’avantguarda enriquiria les seues ganes d’innovació 
i d’obertura.
La convergència amb els autors de la modernitat que es 
van establir a la capital francesa serà fonamental en la 
seua trajectòria, les obres de Pevsner, Torres García, Kan-
dinski, Le Corbusier... respondrien a conceptes no només 
de modernitat, també de transformació social i de puresa 
de formes, de tècniques innovadores, de noves geome-
tries, i això és el que li succeirà a Julio González.

Sempre es parla d’influències entre autors però en el cas 
de Julio González no serà una influència l’arribada a una 
interrelació amb Pablo Picasso, més aviat es tracta de do-
nar un impuls a la seua creació intrínseca, d’aportar-li la 
confiança que necessitava. 
Molt s’ha parlat de la relació entre tots dos a París, ja es 
coneixien dels seus temps a Barcelona. Picasso sabia que 
González era a París i també que dominava els treballs en 
ferro a la perfecció; tots dos treballarien junts. Picasso 
aprendria de la feina de González, de la seua foneria, del 
seu domini de la tècnica del ferro. Per a Julio González, Pi-
casso serà qui l’impulse cap a la seua revolució interior ell 
el consolidarà en les sensibilitats amb el ferro, ajudant-lo 
a retallar l’espai, desenvolupant l’expressivitat i la narra-
tiva.
Serà en els anys trenta quan Julio González realitzarà la 
seua obra més excel·lent, la culminació de la seua tra-
jectòria artística, les obres que l’han portat a la cimera 

de l’Art Escultòric d’Avantguarda del segle XX, una sèrie 
d’obres que revolucionaran l’escultura.
D’aquest període ressaltem dues obres excepcionals, 
ambdues de 1937. 

La Montserrat, una obra 
exposada al Pavelló de la Re-
pública Espanyola a l’Exposi-
ció Internacional de París de 
1937.
Obra que es convertiria en 
un símbol de representació 
universal, on ens parla de 
dignitat, d’orgull d’un poble, 
on el símbol traspassa la in-
dividualitat per fer-nos partí-
cips de la seua grandesa, ens 
parla de gestos, d’emoció, de 
lluita. 

Allà estaria acompanyada del Guernica de Pablo Picasso i 
El segador de Miró.                
La importància de La Montserrat a la Història de l’Art no 
és només artística, és ideològica, també simbolitza la re-
sistència d’un poble, el crit de la República a favor de les 
idees democràtiques, el símbol com a dona que custodia 
aquests valors com a model i referent.
En aquest moment Julio González ja treballa amb 
l’escultura abstracta però va voler utilitzar un llen-
guatge més figuratiu per emfasitzar el missatge.  

Dona amb mirall, la qual 
seria una síntesi de les no-
ves avantguardes, on es 
reflecteixen  el cubisme, el 
surrealisme i l’expressio-
nisme, serà la segona obra 
del mateix any.
En aquesta obra veiem 
com l’artista dibuixa en 
l’espai, podem veure di-
verses dones en una, do-
nes assegudes, de peu, 
pentinant-se, en movi-
ment, com s’han visualit-

zat al llarg de la història de l’art, però aquí l’autor denota 
un complet domini de l’avantguarda, del llenguatge del 
ferro, de la feina amb planxes, amb buits i perfils, on l’abs-
tracció pren protagonisme. 
Obres icòniques, de denúncia i d’avantguarda en un temps 
convuls de canvis i reivindicacions. 
L’obra de Julio González (Barcelona 1876 - París 1942) està 
distribuïda entre els majors museus d’art modern, desta-
quen les col·leccions del Musée National d’Art Moderne, 
del Centre Georges Pompidou (París), del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), i del Museum of Mo-
dern Art de Nova York. 
La col·lecció més important de Julio González és la de 
l’IVAM, Institut Valencià d’Art Modern.  Gaudim-ne. 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Juli_González_i_Pellicer
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A L’ENCALÇ 
DEL CINEMA  
 

El Gran Méliès       
 Pedro Uris

Al marge del que co-
mentava en l'anterior 
lliurament sobre Ali-
ce Guy com la prime-
ra cineasta que, amb 
el seu curt La fée aux 
choux, va introduir la 
fantasia en la ficció 
cinematogràfica, la 
veritat és que la his-
tòria li ha adjudicat, 
entenc que amb jus-
tícia, aquest paper a 
Georges Méliès, per-
què ell fou el primer 
que la va integrar de 

forma generalitzada i amb continuïtat en un art nounat 
que, fins aquell moment, s'acontentava a reproduir la rea-
litat (encara que la pròpia filmació ja suposava una mani-
pulació) i no aspirava a crear una nova realitat (la ficció).

Cal ser conscients de la importància que té aquesta incor-
poració, atès que la ficció en general -i el cinema en parti-
cular- és l'art de l'impossible, del que no podem observar 
a la vida quotidiana: No podem veure els personatges del 
western perquè són d'un temps passat, ni els tripulants de 
2001 perquè pertanyen a un futur que encara no ha arri-
bat, ni els protagonistes d'aventures situades a la tundra 
siberiana, les praderies africanes o les jungles asiàtiques, 
ni per descomptat un vampir o King Kong, ni tampoc les 
sorprenents proeses de l'agent Ethan Hunt que interpre-
ta Tom Cruise... Aquesta dimensió de l'impossible és l'alè 
mateix de la ficció i va ser Georges Méliès que la va intro-
duir al cinema.

De la mateixa manera que sabem que Alice Guy va assis-
tir, acompanyant el seu cap Leon Gaumont, a la projecció 
privada que els Lumière van fer el 22 de març de 1895 a 
la Société d'Encouragement à l'Industrie Nationale, també 
diuen que Georges Méliès, tot i que això és més difícil de 
comprovar, va ser un dels escassos espectadors a la pri-
mera projecció pública dels germans Lumière a París el 28 
de desembre de 1895.

En qualsevol cas, Méliès, que tenia experiència com a iŀlu-
sionista, va quedar enlluernat pel nou invent i va tractar 
que els Lumière li vengueren un cinematògraf, però ells 

s’hi van negar i va acabar adquirint-ne un a Londres. La 
seua carrera va començar filmant les habituals «escenes 
naturals» d'aquests primers moments del cinema, però 
ben aviat va introduir-hi la ficció i el trucatge. I tot, se-
gons sembla, per un fet casual: el 1896 estava rodant a 
la plaça de l'Òpera quan la càmera es va encallar i es va 
aturar la filmació. Méliès va solucionar el problema i va 
seguir filmant. La seua sorpresa arribà quan, en projectar 
la peŀlícula, va veure que on hi havia homes de cop i volta 
es transformaven en dones i on hi havia un autobús apa-
reixia sobtadament una carrossa fúnebre. Aquest truc, co-
negut com «imatge per imatge» o «pas de maneta», obri 
el pas a la fantasia a la pantalla.

La peŀlícula que ho inicià tot és Le voyage dans la Lune 
(1902), llunyanament inspirada en l'obra de Jules Verne, 
una peŀlícula d'uns 15 minuts de durada, en la qual uns 
científics arriben a la lluna a bord d'un projectil disparat 
per un canó que ha estat armat per una cort de belles 
senyoretes. Un cop trepitgen el sòl lunar, un espai en què 
respiren com si res, s'enfronten a uns nadius saltimban-
quis als que eliminen a colps de paraigua (literalment) i, 
finalment, aconsegueixen tornar a la Terra pel «senzill» 
mètode de deixar caure el coet, ja que com la Terra està 
sota de la Lluna, doncs... pur deliri, pur cinema.

Méliès va continuar realitzant peŀlícules fins al 1913, unes 
500, gairebé totes desaparegudes ja que moltes les venia 
a exhibidors ambulants i en perdia el control. El 1910, al 
II Congrés de Fabricants de Peŀlícules, es va substituir el 
sistema de venda de les peŀlícules pel de lloguer, la qual 
cosa va repercutir negativament en l'activitat dels arte-
sans independents amb escassa infraestructura comer-
cial, entre els quals Méliès, i va acabar caient en mans 
del seu rival principal, Charles Pathé. La I Guerra Mundial 
va interrompre definitivament la seua carrera i Méliès va 
desaparèixer, com si mai no hagués existit, fins que un 
periodista el va trobar el 1928, regentant una botiga de 
joguines i llepolies a la Gare de Montparnasse i el va recu-
perar per a la història del cinema. Una anècdota emotiva  
que ha estat recollida en l'exceŀlent peŀlícula de Martin 
Scorsese «La invenció d'Hugo Cabret» (2011).
https://ca.wikipedia.org/wiki/Georges_Méliès

 LA  POLTRONA 
 DE  LLEGIR 
   Lorena Barroso 

En aquesta 
ocasió he 
triat un lli-
bre de cièn-
c i a - f i c c i ó 
a n o m e n a t 
Klara i el 
sol, del pre-
mi Nobel 
de literatu-
ra Kazuro 
I s h i g u r o . 
Considere que és una paràbola francament 
perfecta sobre un món segregat i inquie-
tantment semblant al nostre. És d'una gran 
potència fabuladora i digna d’Ishiguro, qui 
és expert a explorar l'essència de l'ésser 
humà. És molt entretingut,  però alhora et 
fa reflexionar. Klara és un robot artificial, 
experta en la cura d'adolescents que es 
troba en una botiga a l'espera que algú la 
compre i se l'emporte a una llar.
És de l’editorial Anagrama i la traducció 
de Mauricio Bach. -    https://ca.wikipedia.
org/wiki/Kazuo_Ishiguro

LA GRAMOLA 
Xavi Sarrià. No s’apaguen les estreles 
Jaume Martínez Bonafé

El vaig convidar un dia a que vingués a discutir amb el meu alumnat 
sobre la funció de socialització cultural de la música popular. També 
ens eduquen les cançons, era la meua proposta temàtica. Jo sé molt 
bé el que ha significat per a la meua generació un tipus de cançó com-
promesa i no podria explicar la meua identitat cultural sense les notes 
musicals del Tio Canya (Al Tall), de Diguem no (Raimon), d’Homenat-
ge a Teresa (Ovidi Montllor) o d’Abril 74 (Lluís Llach), per citar unes 
quantes entre centenars de veus i acords que ens han anat acompan-
yant pels camins i les emocions de la vida.
El cas és que allí estava Xavi Sarrià (aleshores encara amb el grup 
Obrint Pas, que havia fundat de molt jove) amb absoluta disponibilitat 
per al debat, generós en l’escolta, tímid en la mirada, i clar i contun-
dent en les seues posicions en defensa de la llengua, la cultura i la 
terra. Segons he pogut saber, la seua cançó La Flama té més de 2,6 
milions de reproduccions en Spotify i en els concerts el grup omplia 
camps de futbol amb joves corejant les seves cançons. Xavi, veí del 
combatiu barri de Benimaclet, és a més de músic, doctor en Filologia 
Catalana per la Universitat de València, fundador del Centre Social 
Terra, documentalista, escriptor de relats i de la noveŀla Totes les 
cançons parlen de tu (Sembra Llibres, 2014).
 Recentment vaig tenir el plaer de gaudir en el teatre Principal de 
València del seu espectacle No s’apaguen les estreles, que neix arran 
de la cançó del mateix títol que va ser banda sonora de la peŀlícula La 
mort de Guillem i en pocs mesos s’acosta al milió de reproduccions 
en les plataformes digitals. L’espectacle, amb un format innovador de 
concert documental, és un homenatge a la perseverança, la solidaritat 
i la lluita de molta gent humil i senzilla del nostre País Valencià. 
El lector o la lectora d’aquesta Gramola em disculparà l’excés de sub-
jectivitat, però haig de confessar que La cançó No s’apaguen les estre-
les, amb sonoritats 
i instrumentació 
mediterrànies, té 
per a mi l’immens 
valor afegit que a 
Xavi l’acompanyen 
les veus corals del 
grup Rossinyol de 
l’ Escoleta del Cor 
de l’Eliana ( https://
www.youtube.
com/watch?v=f7dytPY8TNQ) Un grup de joves amb admirables veus 
exemplarment dirigit per tres dones joves que, a més a més de fer 
de cantaires, desenvolupen la direcció coral amb un clar compromís 
docent amb la música popular. No és per cert la primera vegada que 
aquest grup acompanya Xavi. Ja ho va fer també en els concerts de 
la Fira de Juliol als Vivers al 2019 amb la cançó Quan ens tornem a 
abraçar https://www.youtube.com/watch?v=_tcnKPUaSzY.
 I ja que estem, els contaré que va ser a l’Eliana on el grup Obrint Pas 
inicia la seua llarga trajectòria de més de dues dècades de concerts i 
gravacions de discos. En aquell moment iniciàtic van ser aquí teloners 
de Negu Gorriak en un concert en homenatge a Guillem Agulló. 
https://www.xavisarria.cat/

ESPAI  
BIBLIOTECA
BPM l’Eliana 
    Tant si sou, com si 
no, dels que creuen 
el que ens diuen als 
mitjans de comunica-
ció, vos convidem a fer 
una ullada als assaigs 
més recents que hem 
adquirit per a la biblio-
teca.
Des d’estudis sobre la pandèmida de Co-
vid-19 i els virus  fins a una història del món 
(La història més bella del món, recomana-
da pel nostre veí, Toni Ferrer),  passant per 
un dels filòsofs més innovadors en la crítica 
de la societat actual (Byung-Chul, Han, La 
societat de la transparència; La societat del 
cansament), per reflexions sobre la felicitat, 
la bondat, la lectura, el règims totalitaris i la 
crisi de la democràcia lliberal, tenim mate-
rial per a tots els gustos.  http://www.lelia-
na.es/va/page/som-biblioteca
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Les nostres paraules 

Patrimoni. Etnologia    
Pasqu Martínez

El passat 18 de maig va ser el dia dels museus. Aprofitant l'avinentesa vaig fer un 
tomb pel Museu Etnològic de València, L'ETNO.

A l'entrada hi ha un cartell que explica el perquè del museu, vos en faig cinc cèntims:
«...un museu que té com a missió coŀleccionar, fer recerca i difondre tot allò que té 
a veure amb la cultura tradicional i popular valenciana.» 
 Com succeeix en totes les cultures, les valencianes i els valencians s'enfronten a un 
futur identitari indefinit, en debat permanent entre un món cada vegada més ho-
mogeni culturalment i el desig de mantindre costums i pràctiques que consideren 
propis, que els arrelen a un territori i a una societat...»
Com que la llengua és una part important de la nostra cultura he triat estes dues 
paraules: 

Patrimoni: del llatí patrimonium, referit al pare, allò que és rebut per línia paterna.
1 - Béns que una persona hereta dels seus ascendents.
2 - Conjunt de béns, de valors i de crèdits que posseeix una persona, una institu-
ció... així podem parlar de patrimoni Cultural: conjunt de testimonis que formen 
l'herència cultural de la societat, com les tradicions, costums, llenguatge, etc, patri-
moni de l'Estat, Nacional, Natural... 

Etnologia: del grec -etnos «poble» i -logos «ciència» he posat dues accepcions:
1- Estudi dels orígens, distribució i característiques de les races.
2 -Branca de l'antropologia que estudia la cultura d'un àmbit territorial específic.
                                                   http://www.letno.es 
     
        I ara la pregunta, per a quan el nostre Museu Etnològic? 

EDITORIAL

XIII NIT DE SANT ELIES

El món de la cultura ha patit moltíssim en este 
llarg període de pandèmia. Els avanços 
científics i les mesures de protecció 
aconsellades per Sanitat sembla- v a 
que estaven aconseguint que la llum fi- nal del 
llarg i fosc túnel aparega cada dia més propera. Per 
la qual cosa ens preparàvem per a  tornar a la normalitat 
quotidiana amb les mesures que dicta la prudència sanitària. 
Però en quant les autoritats han rebaixat les restriccions, 
hem tornat a perdre part dels avanços que havíem assolit.
La nostra associació ha continuat treballant i sense parar. Les 
nostres publicacions, reunions, assemblees, comissions de 
treball, etc. passaren a ser totes online. Però no s’aturaren. 
La nit de Sant Elies 2020, la nostra festa per exceŀlència en 
la que fem un reconeixement a persones i entitats que fan 
poble sense saber-ho ni proposar-s’ho, sí que hagué de ser 
suspesa.
Dotze anys sense interrupció, atorgant premis CEL a més de 
trenta persones o associacions del nostre poble. L’any passat 
interrompuda. Però malgrat això, no vàrem oblidar el 20 de 
juliol, la nit de Sant Elies, i la vàrem celebrar online publi-
cant un número especial del nostre butlletí CEL TANCAT on 
es va penjar un vídeo recordant el gran nombre d’actuacions 
i guardonats que van estar a la festa de la Torre del Virrei des 
de l’any 2008. El podeu recordar a l’enllaç https://www.cel-
deleliana.com/12-nits-de-sant-elies-la-banda-sonora/ 
Però, amb molta cura, s’ha pogut dur a terme algunes  ac-
tivitats al llarg del curs que acaba,  com l’1 de novembre, 

«Acte per la Pau» o la Setmana de les Lletres Valencianes. 
El butlletí trimestral CEL Obert (el que ara esteu llegint) tor-
na a estar al carrer i mantenint, al mateix temps, la versió 
d i g i ta l . Com a novetat, s’afegeix a cada article un 
Q R perquè es puga escoltar l’àudio d’aquest.

Enguany havíem decidit, amb molta 
precaució i respecte a les normatives 

sanitàries, ceŀlebrar la XIII Nit de Sant Elies de 
manera presencial al pati de la Torre del Virrei di-

marts 20 de juliol.
I així ho explicàvem a la primera versió d’aquesta editorial 
que potser heu llegit a la versió online del CEL Obert. Però 
ens veiem obligats  a suspendre-la de nou, quan ja ho teníem 
tot preparat.
La cerimònia d’entrega de guardons anava a ser conduïda 
per les nostres companyes Vicen Córcoles i Joana Galdón i 
un concert de luxe a càrrec de Miquel Gil posava fi a la festi-
va nit (des d’ací volem agrair el Miquel i els seus músics per 
la seua comprensió i ens disculpem pels perjudicis que els 
haguem pogut ocasionar amb la suspensió). 
Els Premiats de la XIII Nit de Sant Elies, que confiem poder 
homenatjar com es mereixen la propera Nit de Sant Elies del 
2022  són:
-Associació de Jubilats i Pensionistes de l’Eliana, per la seua 
tasca d’enriquir la vida social i cultural dels seus associats.
-Vicent Rubio Miquel,  per la seua tasca d’estudi i investiga-
ció sobre el nostre poble.
-Lorna Benavides Romero, per fer de l’Eliana una ciutat ar-
tística. 
- Manuel Rengel «Panderola», a títol pòstum, pel seu com-
promís i labor social festiva al nostre poble.
També rebrà premi  Aurora Ruà, guanyadora del IV Concurs 
de  Cartells «Nit de Sant Elies 2021» 
Esperem compartir amb vosaltres aquesta nit tan especial 
per a nosaltres en la propera edició de 2022. Esperem!   
 https://www.celdeleliana.com

                           MAGISTER DIXIT: 
  Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.  
        Ovidi Montllor      https://www.escriptors.cat/autors/montlloro/por-
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Magistra, 
com es forma el 

femení? 

El masculí no 
es forma: 

     Existeix! 

Com  a norma 
general, afegint 
una A al masculí. 

Magistra,     
com es forma el 

masculí? 

S U S P E S A
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