EDITORIAL
L’estiu és record i les vacances oblidades.
La tardor ens fa reprendre l’activitat que la calor i els dies
festius d’estiu ens havien fet aturar. Tornem, doncs, amb
la motxilla plena de noves propostes i amb la fermesa de
donar fi a les començades l’any anterior.
El lema del CEL és treballar per la història, la cultura i
el patrimoni del nostre poble. És així que, enguany, volem treure al carrer el llibre sobre la història de les masies
que han format part de la vida rural de l’Eliana. L’equip
de documentació, encapçalat per Vicent Rubio, cronista
oficial de l’Eliana, treballa de debò
perquè la documentació i les fotografies d’unes vint masies estiguen
preparades per a la seua pròxima
edició. I continuarem bregant perquè el Molí de La Lluna finalitze al
més aviat possible la seua restauració amb obertura de portes per a
ús social i cultural. Insistirem també en la creació del necessari museu etnològic; dues tasques que el
CEL porta com a bandera des de la
seua creació.
Volem també un espai públic per a
Manuel Sanchis Guarner i un altre
per a Paco Coll.
Són reivindicacions que portem
de temps enrere i que tractarem,
dins d’aquest curs que intueix que
el maleït virus s’allunya, portar-les
a terme.
Mentrimentres, continuem treba-

llant en tasques que ja són inherents al CEL: L’u de novembre es celebra l’Acte per la Pau en el qual, com cada
any, es fa record als nostres desapareguts al front. També
en novembre, al voltant del dia 20, s’organitzarà la Setmana de les Lletres Valencianes amb lectura pública al parc,
conferències i exposicions. Enguany, la setmana i els actes
estaran dedicats als nostres poetes contemporanis, els de
la Generació Segrestada.
Organitzarem, al temps, visites guiades per a conèixer la
cultura i el patrimoni d’altres pobles. Està previst viatjar
a Cotalba per visitar el Monestir de Sant Jeroni i a Sueca,
per a veure el Molí Pasiego que va restaurar el nostre veí
Javier Hidalgo. Continuarem treballant en assumptes comuns a la nostra comarca a través de la plataforma Cel
Compartit que aglutina els Centres d’Estudis de la nostra i
d’altres poblacions.

Encarnación Prosper Montaner amb anguila
pescada en el Barranc de Mandor a meitat anys
60 del Segle passat.

MAGISTER DIXIT:

No oblidem la secció ecològica en la
qual un altre equip està immers i treballant perquè l’anguila torne al riu
Túria i, de retruc, al barranc de Mandor on sempre n’hi havia quan el barranc portava bona molla d’aigua, com
queda patent en la foto en la qual, la
Tia Encarnació, exhibeix una anguilota
pescada pel seu home, Enrique, al barranc de Mandor.
El Cel treballa per a recuperar històries, tradicions i fets que conformen
la nostra història.
Pot ser que l’anguila torne al riu Túria i al barranc de Mandor, però mai
no podrem recuperar edificis enderrocats i espais de bosc que una
mala gestió va fer desaparèixer
en pro del creixement del poble.
Anem amb cura per a preservar el
poc de patrimoni que ens queda.

El [Regne] de València tingué sempre Furs, Corts, Generalitat i moneda particulars. […]
«LaCiutat iRegne de València» fou la denominació tradicional del País Valencià durant
l’època foral, i els seus habitants es sentiren i es senten sempre orgullosos del topònim
València, mot de noble etimologia llatina.
Manuel Sanchis Guarner

A L’ENCALÇ
DEL CINEMA
Naix Hollywood
Pedro Uris

Tot i que el cinema va nàixer a França amb els germans Lumière, als Estats Units, Edison caminava només unes passes
per darrere i ben aviat va tenir el seu propi cinematògraf. El
cinema ja havia nascut també als EUA, a la costa est, a Nova
York. Tot i això, el naixement del cinema nord-americà l’associem, amb justícia, a Hollywood. Què va passar?
Edison, probablement l’inventor que més patents va acumular al llarg de la seua vida, es va mostrar decidit a acabar
amb totes aquelles xicotetes companyies o comerciants individuals que pretenien fer ús del seu invent i va llançar a
sobre d’ells tota la seua cavalleria d’advocats. Entre 1897 i
1906 es van presentar més de cinc-centes demandes, un
episodi que es coneix en la història del cinema com la guerra de les patents.
Aquesta batalla per guanyar l’exclusivitat en la indústria incipient
del cinema va concloure, a la fi
de 1908, amb la signatura d’un
acord entre les grans companyies
productores per crear la MPPC
(Motion Pictures Patents Company). Thomas Alva Edison s’hi
va posar al capdavant d’aquest
trust que agrupava la Biograph, la
Vitagraph, la Essanay, la Kalem, el
distribuïdor George Kleine i els productors francesos Pathé
i Méliès. El monopoli que es va crear amb aquest acord va
imposar als productors que no formaren part de l’MPPC el
pagament de mig centau per cada centímetre de peŀlícula
impressionada i als distribuïdors l’adquisició d’una llicència
que costava 5.000 dòlars a l’any. Aquells que no complien
eren perseguits de manera intensa per un nombrós grup
de detectius privats, advocats i funcionaris comandats per
Edison.
Molts d’aquests productors independents, que s’havien
assentat a Fort Lee, una localitat pròxima a Nova York, van
decidir no acatar aquelles dures condicions i van allunyar-se
de les ciutats de l’est per a escapar dels detectius i advocats de la Motion. Així van arribar fins a l’altre extrem de
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la nació, fins a Los Angeles, on ja en 1907 s’havien rodat
els exteriors de «El comte de Montecristo» (Francis Bogg).
. Els independents van acabar instaŀlant els seus estudis
allí, a la zona coneguda com Hollywood, gaudint a més dels
avantatges de la bona climatologia en uns temps en què les
peŀlícules encara es rodaven amb llum natural. Havia nascut Hollywood... Havia nascut el cinema.
Allí es van fundar les vuit productores que, pràcticament,
decidiran el destí del cinema mundial durant moltes, moltes dècades. La història les classifica en dos grups, atenent
a la seua capacitat financera i de producció en aquells moments, ja que aquesta qualificació fluctuarà al llarg de la
història del cinema. Cinc conegudes com les Majors (Warner, Paramount, 20th Century Fox, Metro-Goldwyn-Mayer i
RKO) i les tres restants com les Minors (Columbia, Universal
i United Artists).
Totes van començar a funcionar dins allò que es coneix
com a «sistema d’estudis» (studio system), un model de
producció, avui completament desaparegut, que estava basat en tres conceptes:
1. Estudis propis: Les peŀlícules es realitzaven a les pròpies
instaŀlacions de la marca i pel personal que tenia en nòmina
cada productora, tant de la part tècnica com de l’artística.
2. Gèneres: Encara que produïen pel•lícules de tots els
gèneres, cada productora tenia la seua especialitat, la qual
cosa li permetia produir amb
menys costos dins d’aquell gènere
concret.
3. Estreles: El sistema conegut
com star system que estava basat
en la contractació d’actors en exclusivitat, a llarg termini i amb un
control sobre la seua vida privada
perquè el públic identificara/confonguera l’actor i el personatge
(Buster Keaton, per exemple, tenia prohibit per contracte somriure en públic).
Aquest Hollywood dels primers temps, entre 1907 i 1920,
va realitzar tres contribucions de tal transcendència que, a
la pràctica, el converteixen en el creador del cinema tal com
el coneixem en l’actualitat:
1. El model empresarial que acabem de descriure.
2. La consideració del cinema com un espectacle destinat a
les classes populars, l’objectiu del qual era, per tant, obtenir
l’acceptació popular, o el que és el mateix, un bon rendiment en taquilla.
3. Aquest primer cinema estableix, d’acord amb el punt anterior, una sèrie d’emocions bàsiques de l’espectador que
es quedaran per sempre en la ficció cinematogràfica: L’acció
i els perills, les llàgrimes, el sexe i el riure.
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L’ELIANA

El passat 25 de setembre es va celebrar la gala de lliurament de premis de la V Edició de l’Eliana Cinema, el
festival de curtmetratges de l’Eliana.
Van participar-hi vuit equips que, en 72 hores, van haver de realitzar un curt de cinc minuts sobre la base
d’una localització adjudicada per sorteig i un objecte decidit per l’organització. Durant un cap de setmana
els carrers de l’Eliana es van convertir en un immens plató cinematogràfic. El festival va comptar, a més, amb
diversos actes entorn del cinema, com una masterclass a càrrec del cineasta Nacho Ruipérez, una mostra de
curtmetratges realitzats per autors de l’Eliana, una trobada amb el realitzador Emilio Martí i un coŀloqui al
voltant de les polítiques d’igualtat en l’audiovisual. L’any que ve la VI Edició.

MUSEU OBERT
L’AVANTGUARDA ESCULTÒRICA VALENCIANA
EN TEMPS DE CANVIS.
COMPROMÍS SOCIAL, ÈTIC I ARTÍSTIC.
Reyes Belvis

Podem afirmar que València durant els anys 20 i 30 del segle XX i
fins a la Guerra Civil va ser un focus artístic de renovació de primera
magnitud, es van donar cita grans representants de la denominada
avantguarda del segle XX, alguns van arribar a adquirir gran prestigi
i notorietat tant a escala nacional com internacional, uns altres romandrien molts anys en l’exili interior.
En el moment de la II República apareixerà un grup d’artistes joves
i inquiets que juntament amb el seu impuls renovador en l’artístic
se’ls uniria un fort contingut de compromís polític i social com a
ideologia.
Havien crescut en un escenari replet de grans mestres, però ara la
mirada estava posada en el futur.
Va ser un moviment constituït per grups amb inquietuds diferents
que, d’una banda, sorgien com a contestació al compromís social i
ètic en la seua cerca cap a un futur millor i, d’altra banda, responien
davant la necessitat de desvincular-se del naturalisme, l’academicisme i la tradició.
Ens situaríem, com a data de màxima esplendor d’aqueixa floració
d’artistes valencians, entorn de finals dels anys vint i començament
dels trenta, encara hui continuen constituint un dels moviments
més coherents i valuosos que el nostre art va aportar a la renovació.
Des del punt de vista polític, cultural i estètic rebran el suport de
Josep Renau, es propugnava un art no burgés que participara en el
procés de canvi social i que elevara la consciència de canvi.
Això pressuposaria un elevat compromís polític dels artistes «L’Art
com una arma propagandística». Les noves directrius artístiques
van tindre com a referents immediats les aportacions cubistes, expressionistes i surrealistes.
Aquest nou model estètic tan lligat a la qüestió ètica, aconseguiria
la seua plena implantació poc després d’iniciar-se la Guerra civil.
En el pla de la creació escultòrica valenciana uns pocs noms encarnaran les propostes que encara sense ser estrictament avantguardistes sí que van plantejar concepcions avançades realment
innovadores.
Destacarem tres noms:
Ricardo Boix Oviedo (1904-1994)
Antonio Ballester Vilaseca (1910-2001)
Rafael Pérez Contel (1909-1990)
No valorar el gran esforç d’aquests escultors en una València poc
connectada a l’exterior seria molt
injust.
Ens van aproximar la seua plàstica
avantguardista, no serien totalment revolucionaris de l’escultura,
però sí que van oferir respostes alternatives.
Va suposar un avanç important cap
a la modernitat.
Amb la finalització de la guerra i
les seues conseqüències es va obstruir el decidit camí d’uns artistes
amb un considerable grau de creativitat, desitjosos de contribuir al
desenvolupament i transformació
de l’escultura moderna.

Ricardo Boix Oviedo

És l’escultor valencià més decó, amb gran domini i qualitat en el
seu treball, no solament en l’escultura, era un gran dibuixant, de la
mà del seu germà Arturo rebria els primers ensenyaments artístics.
Compromès artísticament, reservat i introvertit va connectar ràpidament amb el grup de joves artistes emergents i renovadors.
Les seues obres denoten les seues aptituds en el dibuix, la seua finor estètica i el seu equilibri compositiu.

Antonio Ballester Vilaseca (Tonico)

Fill, germà i cunyat de grans artistes,
iniciaria els seus estudis en el taller
familiar.
Aconseguiria grans assoliments professionals i reconeixements també
fora d’Espanya.
La influència del seu amic i cunyat Josep Renau serà fonamental en la seua
obra, company d’estudis en l’Escola
de Belles Arts de Sant Carles entraria
en la seua òrbita política i estètica.
La seua obra rebria la influència de l’Art
déco i el cubisme, posteriorment a la Guerra Civil i a causa de les seues conseqüències haurà de captar i assimilar diferents estils artístics.

Rafael Pérez Contel

Amb ell tanquem el capítol de l’«avantguarda escultòrica valenciana».
La seua obra tindrà influències no
solament del seu professor Vicente
Beltrán, també del cercle de Renau i
Ballester, depuració tècnica i influències cubistes.
La seua labor pedagògica serà fonamental, pintor, escultor i professor.
Amb els seus ensenyaments va promoure el coneixement de la cultura,
el patrimoni i la investigació.
Va viatjar a París, on va contactar
amb l’avantguarda europea, i al seu
retorn va exercir la seua tasca docent en les Missions Pedagògiques.
Després de la seua llarga trajectòria acadèmica, a escala nacional i
internacional, patiria un exili interior, però això no va significar que
Pérez Contel entenguera que l’educació per l’Art fora una eina fonamental en la formació de les persones, i per això va desenvolupar
un mètode didàctic humanista creatiu i innovador.
El conjunt de l’aportació escultòrica d’aquest període representada fonamentalment per Boix, Ballester i Contel, es va presentar a
vegades més avantguardista en el pla de les aspiracions que no en
el de les realitats, en uns anys coincidents amb una València poc
connectada a l’exterior i amb alguns sectors poc propensos a la introducció de novetats.
Es van sentir atrets per l’art modern i avantguardista, tot i que la
veritat és que el pes de la tradició també era important en la seua
terra, però aquest grup d’«avantguardistes» va suposar un avanç
important cap a la modernitat.
Amb la fi de la Guerra Civil es va obstruir el decidit camí d’uns artistes dotats d’un alt grau de creativitat, desitjosos de contribuir al
desenvolupament i transformació de l’escultura moderna.
Potser ací en aqueix període històric quedaria frenat l’intent més
gran de la història de la nostra col·lectivitat de superar i llevar-se de
damunt el pes de la tradició acadèmica.
A partir d’aqueix moment començaria un llarg parèntesi al desig
d’expressió i vitalitat que només anys després es reprendria.

PATRIMONI
LA SEUA COMPLEXITAT,
VARIACIÓ I SUBJECTIVITAT
Víctor Iñurri, Arquitecte i Aparellador
Parlar de Patrimoni Cultural d’una societat, és referir-se
a tota la seua riquesa acumulada al llarg de sa història, en
el sentit més ampli de la paraula “Cultura”, assumint els
valors materials (edificis residencials, monuments, fàbriques, tallers, etc.) i immaterials (l’art, popular o superior,
la música, la dansa, els cants folklòrics, els oficis tradicionals, la llengua, etc.) que, constituint el resultat d’accions
anteriors, haurien de ser protegits per a gaudi de les generacions presents i esdevenidores.
La valoració del Patrimoni Cultural és subjectiva, i condicionada als gustos que la societat estableix i accepta a
cada moment, delimitant quins béns cal protegir i conservar, a risc de prendre decisions negatives que, passats els
anys, porten al penediment en ser impotents de recuperar allò perdut.

La majoria dels habitatges, tot i que alguns presentaren
una millor imatge i qualitat, eren de tipus senzill, tradicionals del món agrícola, i estaven edificats amb materials
molt simples, com són els morters de calç, les rajoles ceràmiques, els murs de pedra lligats amb morters senzills o,
fins i tot amb fang mesclat amb arena.
La seua distribució bàsica era:
-Una entrada, centrada o lateral
-Habitació a una o dues mans
-Menjador amb llar/fumeral
-Cuina lateral
-Eixida al corral posterior on situar el carro, les ferramentes de cultiu, estables, galliners etc. i amb eixida, en el seu
cas, al carrer de darrere, eliminant la circulació de cavalleries i carros a través de l’habitatge.
-Planta de pis amb dormitoris
-Cambra superior on guardar les collites, criar el cuc de
seda, etc., sempre que s’hagués triat la coberta de dos
vessants, amb tauler de canyís i teulada de la coneguda
com a “teula moruna”.

Resulta molt lamentable que alguns pobles no sàpien
valorar la seua pròpia història i anul•len i perden el que
d’alguna manera justifica la seua existència actual. Però
la meua queixa no ha de ser presa com a justificació de
l’immobilisme i la manca d’avanç i adequació a la vida actual, sinó com un crit per tal que, com a mínim, es tracte
d’aprofitar aquells fonaments socials, per a la seua rehabilitació i ús.
CONSIDERACIONS SOBRE EL PATRIMONI A L’ELIANA
Referent a la localitat de l’Eliana, parlar del Patrimoni resulta bastant difícil, per la seua ràpida evolució i transformació, parant compte que en sols 63 anys, des del 21-121958, moment en què va aconseguir l’estatus de municipi
independent, amb un cens inferior als 2.000 habitants (incloent-hi el nucli urbà i els xalets externs), ha arribat avui
als 20.000 veïns, superant fins i tot els 25.000 en l’època
estival.
L’Eliana era una espècie de llogaret agrícola que depenia
de la Pobla de Vallbona, i la majoria dels seus habitants
eren treballadors de terres pròpies o alienes que els permetien subsistir, i fins i tot construir-se els seus propis i
senzills habitatges.
A poc a poc es va anar conformant una trama urbana, en
la seua majoria a base de carrers paral·lels, entre camps i
hortes amb diversos conreus regats per una xarxa de sèquies.

El poble es va dotar de safareig, església, escola, i fins i
tot existia el “Palau del Marqués”, autèntic “Senyor” de la
majoria de les propietats.
Es van establir algunes indústries com:
-Fàbrica de la Borra,
-Tallers Drake, de material elèctric,
-La fàbrica de gel,
-La fàbrica de Kiss,.3 de confecció de roba interior de
dona,
-Tallers de fusteria i de serralleria,
-Magatzems auxiliars de la construcció.

PATRIMONI
Malauradament, es van anar eliminant elements com
el safareig públic, la fàbrica de gel, la fàbrica de la borra,
xicotets molins, etc., que suposaven la base econòmica i
intent de prosperitat que, per mil motius diferents, no va
arribar a produir-se. Elements que podrien haver-se mantingut rehabilitant-los, posant-los en ús, si no l’original,
qualsevol altre adaptat als temps moderns.
La localitat va anar ampliant la seua extensió i importància, contribuint-hi l’arribada de nous habitants de diversa
procedència, que van construir els seus propis habitatges,
eliminant-se així la “Arquitectura tradicional popular”
existent.

Arribats els anys 60/70 del passat segle XX, es va intentar
reconèixer i aïllar un “Estil de l’Eliana”, com a manifestació de la seua pròpia història, però l’heterogeneïtat de les
solucions aplicades no permetia reconèixer un segell tradicional de la localitat, digne de ser respectat.
El Palau del Marqués, tampoc tenia qualitats i solucions
constructives autèntiques, sinó simples còpies, fins i tot
amb materials no adients, amb falsos merlets, gàrgoles,
revoltats de finestres i carreus aparents en façana, un tot
d’imitacions a base de morters, i encara que formalment,
tal vegada, podria haver sigut un conjunt adaptable, va
justificar la seua eliminació.
Sí que són destacables, puntualment, tres edificis
- La “Torre del Virrei o de Babá”, a la que hom li pot
reconèixer un valor espacial i constructiu, digne de ser recuperat i potenciat.
- El “Molí de la Lluna”, magnífic exemple del món dels
molins, amb tota la seua maquinària resolta amb fusta, i
que, situat molt a prop del nucli urbà, podria ser recuperat i transformat en un Centre Cultural.
- L’“Ermita” fundacional del poble, que van construir els
frares Carmelites en assentar-se en la localitat, i de la qual
vinc sol·licitant des de fa més de 40 anys l’adquisició pel
municipi, per a preservar-la de la seua possible destrucció
o deteriorament. Podria resultar un magnífic lloc per a ús
cultural i social.
No sembla que el poble, ni les autoritats, hagen donat les
passes per mantindre primer, i en acabant recuperar, el
seu patrimoni edilici, mentrimentres que, en general, s’ha

acceptat un maremàgnum de “Refregits” arquitectònics,
copiant d’ací i d’allà i sense vindre al cas, per tractar-se
d’arquitectura no acoblada al clima, ni als costums urbans
i socials.
Així, s’intueix que la construcció, a l’Eliana, ha sigut bàsicament, amb excepcions, fruit dels interessos econòmics
de cada moment i, actualment, d’una sèrie d’empresaris
aliens a la localitat i als seus valors, però -això sí- amb clares intencions comercials.
Hui, encara existeixen alguns menuts habitatges originals,
que podien ser objecte de rehabilitació perquè, degudament moblats i decorats, foren imatge d’una vida passada
que mai no s’hauria d’ocultar a les noves generacions.
És clar que actualment els habitatges ja no tenen necessitat d’espais per als carros, ni per guardar animals de treball, i queda alterada la concepció d’habitatge, però això
no és obstacle perquè part del patrimoni haguera sigut
valorat, mantingut, i mostrat com un autèntic museu de
la vida anterior, podent-se construir fins i tot un Museu
Etnològic en qualsevol dels habitatges grans o agrupació
d’alguns més menuts, albergant tot els materials laborals
i culturals que encara s’hi conserven en alguns antics habitatges, en els seus corrals, i fins i tot en les seues golfes.
Amb referència al Patrimoni Festiu, podem recordar
elements desapareguts com la Salpassa, mentre que uns
altres continuem gaudint-los, com és el cas les Fogueres
de Sant Antoni, la “Fesolà”, les Falles, les celebracions de
Pasqua, les Festes Patronals, tant de la Verge del Carmen
com del Crist, etc. etc., tot i que lamentablement les suspensions que últimament s’han produït per la pandèmia
del Covid han anat reduint-ne algunes d’elles, i fins i tot
limitant el seu èxit.
Com a resum, solament em resta sol·licitar de qui procedisca, que havent arribat a aquest moment de conscienciació, no es perda més riquesa del nostre Patrimoni Local.

UN CEL DE DONES
Asunción Montaner Montaner
i Carmen García Montaner

riosia i em feia pensar per què es produïa. I, ara, crec que,
ja ho tinc clar. Allí dins el temps passa d’una altra manera.
No hi ha pressa. Pots dedicar-te a mirar els colors del fils,
perfectament organitzats en gradació de color, les cintes,
les gomes, els coixins, els calcetins, les caixes de calces, els
draps de cuina... mentre pots anar escoltant paraules com:
coixinereta, puntilles: “la puntilla brodada”, la “puntilla de
boixets”, passamaneria de fantasia, de lluentons (lentejuelas), biaix, beta, cua de ratolí, espagueti, cinta de mussolina, goma elàstica (que ara es torna a dur a les escoles com
a joc de pati), gafets, automàtics o clecs, fil de punt de creu,
cabdells per fer punt de ganxo... una infinitat de paraules
que t’acaronen l’oïda i et fan acostar a un món molt femení
i a una cultura del treball manual amb el fil i l’agulla poc
reconeguda si no oblidada.

Encara que continua sent un lloc de pau, la relació entre
compradores i venedores ha anat canviant al mateix temps
que la societat ho ha anat fent. Abans les dones venien i, fins
i tot, s’asseien a parlar, del que passava en el poble, de com
anava la família... ara la gent té més pressa i per tant ja no
és igual. Però elles, com relata Carme, intenten mantindré
eixe ritme relaxat i tranquil que requereix una bona atenció
Conxa Delgado i Amo
a la clienta o al client. Tenen una concepció del negoci on
prima l’atenció personalitzada, lenta, de bon gust i oferint
Vaig a parlar de l’encant d’una tendeta, la merceria, que tot allò que pensen pot enlluernar a qui dedica el seu temps
s’ubica al carrer Alcalde Daries de l’Eliana. La merceria, a anar a comprar al seu negoci. Una cosa que han notat que
eixe recurs proper i càlid al qual totes i tots recorrem quan ha canviat és la presència de més homes. Alguns que venen
necessitem alguna cosa que tinga a veure amb la roba. I és a comprar eines per cosir o arreglar alguna peça de roba i
que ací ens trobem amb Susi “la Xata” i Carmen “la Xateta”, d’altres que venen a comprar alguna cosa per regalar a les
filles de l’Eliana de tota la vida. Aquesta tenda va començar dones, el més habitual, comprar calces.
a caminar l’any 1982, a l’abril de l’any vinent, ens recorda L’aparador, eixe espai situat a la façana de la botiga, que
Susi, faran quaranta anys. L’inici del camí, sempre difícil, ens mostra, als qui passem pel carrer, què és el que ens
ofereixen, el munten unes quatre vegades
va començar amb la venda de roba, amb
Una
a l’any i ho fan de manera col•laborativa,
l’ajuda dels pares i els sogres, aconseguide
les
coses
en aquest cas Pepe també ajuda, intentant
ren, Susi i Pepe (el seu home), posar-la
col•locar elements que mostren el que hi ha
que
jo
destacaria
en marxa. Susi era molt jove, novençana, amb moltes ganes d’encetar el negoci de la merceria és la al negoci, combinant els elements de tota la
vida amb allò que ofereixen com a novetat.
perquè a ella fer labor li ha agradat sem- pau que es respira
Les dues coincideixen a dir que el que cal,
pre molt. Des de ben xicoteta va aprendins
del
local.
per a mantenir el negoci, és fer una mescla
dre a cosir i brodar. Cosa que continua
entre tradició i innovació. Conservar i infent en l’actualitat. I Carme, la filla, ha
novar. Atenció pausada i atenta. Somriure.
heretat el gust per la costura, a la que ella afegeix la creació,
Estris
de
tota
la
vida i innovacions pensades, dissenyades
aleshores ella va pensant quines innovacions poden anar
i
cosides
per
elles.
Aquesta és la merceria, una tenda que
afegint al negoci per a mostrar que tradició i innovació es
poden ajuntar per fer coses precioses. De les mans creati- acull, regentada per dues dones amb qui dona gust teixir
ves d’aquestes dones sorgeix una explosió de colors, formes els fils de la conversa.

Conservar,
però també innovar.

i brodats en coixins, tovalloles, llençols, coixineretes per
l’esmorzar de l’escola, motxilles, cistelles per a les nounades
i els nounats... tot personalitzat, fet amb tendresa, gust i
molt d’amor.
Però una de les coses que jo destacaria de la merceria és la
pau que es respira dins del local. Sempre que he entrat a la
tenda m’ha imbuït una espècie de pau interior que m’encu-

LA GRAMOLA

Darrer diumenge d’octubre - Al Tall
Jaume Martínez Bonafé

LA POLTRONA
DE LLEGIR
Lorena Barroso

Jo era un xaval que caminava descobrint les perplexitats del meu país des
de les emocions i des del compromís al qual ens va empenyent la consciència. Em va passar la cita Domènec Serneguet, el llibreter de Concret
Llibres, alguna cosa més que una llibreria en la qual anava descobrint les
lectures que alimentaven la meua alfabetització crítica: «diumenge que ve
cal acostar-se al Puig», em va dir. L’assumpte era que, en plena dictadura
franquista, l’últim diumenge d’octubre de cada any ens citàvem sota les
Torres de Serrans i molt de matí caminàvem entre càntics i converses per
l’antiga carretera de Barcelona fins a la muntanyeta del Puig. Era un dia de
festa però també una clara celebració i reivindicació valencianista i d’esquerres. Aquell diumenge va parlar Joan Fuster i ens va ajudar a entendre
una mica més la complexitat del País Valencià, però va arribar la policia i
ens va manar desallotjar. En comptes de dispersar-nos baixarem a concentrar-nos en la plaça del poble i allí ens va rodejar un destacament de grisos,
que així anomenàvem la policia que venia amb les porres i els fusells. Ens
quedàrem quiets, agafats de la mà, i després d’un congelat silenci es van
iniciar els càntics. Recorde ara amb especial emoció el No serem moguts
en la versió del Grup de Folk:
No serem, no serem moguts!
No serem, no serem moguts,
igual que el pi a prop de la ribera,
no serem moguts!
Ens empara el Sindicat, no serem moguts!
https://youtu.be/MSthtljKKqw
Premuts de la mà i agafats amb força, la
cançó sonava potent escapant de la plaça
cap a les finestres i els balcons de tot el poble. La policia va acabar escalfant-nos l’esquena amb les seues porres, però aquella tarda la recordarem
sempre com un valent triomf sobre la repressió franquista.
El Grup de Folk va estar integrat per músics com Pau Riba o Sisa, que van
iniciar un treball de recerca i difusió de la cançó popular de diferents països amb compromís social, deixant-nos dos discos gravats.
De We Shall Not Be Moved, una antiga cançó de lluita, hi ha versions en
anglès i castellà molt conegudes, de Joan Baez, sent una espècie d’himne
del moviment sindical nord-americà, molt utilitzada també en les protestes contra la Guerra de Vietnam.
Però tot això vinc a explicar-ho ara per a acostar-me al reconeixement
d’una altra cançó i d’un grup musical sense el qual ja és impossible pensar
el País Valencià. Em referisc a Al Tall que va fer memòria d’aquella cita
anual en la seua cançó Darrer diumenge
d’octubre:
Darrer diumenge d’octubre
Darrer diumenge d’octubre
El camí ja és ben sabut
Eixiu a la carretera
Que cal aplegar-se al Puig.
https://youtu.be/a1YOHhN0mG8

“AIGUA DOLÇA”

d’Akwaeke Emezi
Traducció d’Albert Torrescasana
Emezi ens regala una evocació penetrant
sobre l’estret vincle entre cultura i identitat.
Amb una energia ferotge i una escriptura
elegant i sinuosa, proclama l’arribada d’una
veu literària nova, atrevida i salvatge.

ESPAI
BIBLIOTECA
BPM l’Eliana

Corrobore i afirme:
ELS POLICIES
ESTAN SORDS

Les nostres paraules
Faltar o morir
Pasqu Martínez

A l’edició passada parlàrem del patrimoni i del museu Etnològic de València, bé, allí vaig trobar una exposició: “Faltar o morir,
un recorregut sobre l’absència”, i com que tenim el dia 1 de novembre ja a tocar, m’ha semblat interessant fer aquest article, parlar
de com els éssers humans intentem de fer-li front a això, a l’absència, passe el text que anunciava eixa exposició.
“L’humà és l’únic ésser viu que sap que ha de morir. Amb la consciència d’això, una diversitat d’ardits es posen en dansa per a
difuminar l’escàndol insalvable de la mort(...) La idea, ara i sempre per a totes les societats, ha sigut que la cultura funcione com a
antídot, a fi de superar la consciència de la transitorietat de la vida. Transcendir, allunyar o despistar, en la mesura del possible la
idea de la mort, són algunes de les seduccions oferides per la cultura. La major part del temps funciona, però ni sempre ni mai.”
Buscant faltar als diccionaris he trobat :
Faltar: del llatí vulgar fallitare
al DNV: 8: Morir-se. “Fa tres anys que va faltar mon pare”
al DCVB: 3: Morir, deixar d’existir. “Y’l més trist és que’l dia que jo falti aniran a captar,
Víct. Cat., Film (Catalana ii, 257)
A la resta consideren que faltar i morir no són sinònims sinó un eufemisme, faltar s’usaria per
a suavitzar el concepte de la mort, però vos pose un fragment d’un interessant article que he
trobat :
“Faltar i morir no són sinònims A propòsit de les pràctiques socioculturals davant la pèrdua”
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6646209
“Contràriament al que podria semblar, en la societat tradicional valenciana, la paraula faltar
no funciona ben bé com un eufemisme. Encara que, certament, suavitza la cruesa del concepte
morir, en l’ús social es demostra que la substitució no emmascara la densitat del procés de
mort; lluny d’això, contribuïx a afrontar la mort amb familiaritat”
I també he trobat un “tuit” de Gabriel Bibiloni que diu “en passat (ha faltat, va faltar) jo ho he sentit/llegit només als valencians.
Als no valencians ho he sentit referit al futur: “el dia que jo falti”. Però en el segon cas jo entendria més el fet de no ser-hi que el
fet de morir-se”
La paraula faltar també la trobem (amb altres significats) en nombroses frases fetes com per exemple:
faltar un bull (a algú) - faltar un regó (a algú) - faltar una bollida (a algú) - trobar a faltar
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