EDITORIAL
EL CEL insisteix a reivindicar un espai públic dedicat a Manuel Sanchis Guarner
Ho hem demanat diverses vegades: l’Eliana ha de reconèixer
aquest gran homenot: li ho devem com a valencians, però
també pels seus lligams familiars amb el nostre poble.
Recordeu la famosa frase de Bertrolt Bretch, aquella que diu
que, els imprescindibles, són els que lluiten tota la vida? Sanchis Guarner és un d’aquests: lluita tota la vida pel nostre País
i per la nostra llengua: de ben jovenet (tot just havia fet els 21
anys), era un dels signants de les Normes de Castelló. Va lluitar del costat de la legalitat republicana i això li costà primer
la presó i després l’exili a Mallorca. Però potser els capitostos
del règim no sabien ben bé que feien exiliant-lo precisament
a Mallorca. Allà coŀlabora amb Francesc de Borja Moll en la
redacció de la immensa obra lexicogràfica que havien iniciat
el mateix Moll i Antoni Maria Alcover, el Diccionari català-valencià-balear. Finalment, torna a València el 1959, però encara hagué de patir, en la convulsa transició espanyola, i malgrat
ser un home pacífic i tolerant amb els que no pensaven com
ell, els atacs dels sectors més reaccionaris de la nostra societat i fins i tot un atemptat amb bomba.
Les aportacions de Sanchis Guarner al coneixement i la defensa de la nostra llengua són impressionants: és el responsable d’algunes publicacions de gran nivell científic: coŀlaborà en la part catalana de l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. de Menéndez Pidal; redactà una Aproximació a la història de la llengua catalana...
Però allò pel que sempre el recordarem és pels seus treballs més populars, fruit del seu esforç per dignificar l’ús
popular de la llengua i l’estima pel País: la Gramàtica valenciana, el recull de dites Els pobles valencians parlen els uns
dels altres, La ciutat de València i, sobre tot, La llengua dels valencians.
El passat desembre ha fet quaranta anys que va faltar. Ja fa massa temps que no hi ha un carrer, una plaça o algun
altre espai públic al nostre poble que porte el seu nom.

MAGISTER DIXIT:

«Forma part d’una bona educació saber en quines
ocasions cal ser maleducat»
Joan Fuster

A L’ENCALÇ
DEL CINEMA
L’expresionisme alemany.
Pedro Uris

L’expressionisme
alemany és un moviment breu en el
temps, però d’enorme transcendència
en la història del
cinema. Naix poc
després de finalitzar la I Guerra Mundial amb la derrota d’Alemanya, en
1919, es desenvolupa al llarg de tot
el període de la República de Weimar
i desapareix amb
l’arribada al poder
del partit nazi en 1933. Un període caracteritzat per una
gran inestabilitat política i social, en el qual es van produir colps d’estat dretans, intents revolucionaris per part
de l’esquerra i fortes crisis econòmiques.
Fins a la I Guerra Mundial, el cinema alemany havia sigut, pràcticament, una sucursal del cinema danès. A
més, el conflicte fa que la producció cinematogràfica de
l’enemic (anglesa, francesa i nord-americana) desaparega de les sales alemanyes, de manera que el 1917, per a
solucionar aqueix «desproveïment» es crea la UFA, una
poderosa productora impulsada pel poder político-militar (Hindenburg i el seu segon, el general Ludendorff), la
banca (el Deutsche Bank) i l’economia alemanya (la família Krupp i la indústria pesant alemanya), per a proveir al
país amb pel·lícules pròpies.
En finalitzar la guerra, la UFA emprèn un cinema
d’ambiciosa producció i gran espectacle tractant de
proporcionar un impuls definitiu al cinema alemany i,
encara que les primeres mostres de l’expressionisme,
inicialment produccions més xicotetes, es realitzen fora
-

d’aquesta marca, totes dues línies acabaran influint/confluint durant la República de Weimar.
A la fidelitat del món real captat pels sentits, l’expressionisme oposa la interpretació afectiva i subjectiva
d’aquesta realitat. Enfront de la llum de l’impressionisme en pintura, oposa les ombres. Enfront del realisme
del naturalisme en literatura, aposta per la superació de
la realitat en una fantasia que manca de fronteres (un
somnàmbul assassí, un ninot de fang que cobra vida,
un vampir). Aquella mirada, en correspondència amb
l’esperit de l’època, és estripada i crea un univers d’ombres, dolor i horror que, en definitiva, està parlant de la
realitat, però sense reproduir-la, sense que l’espectador
puga reconèixer-la i li arribe a través d’una emoció o un
sentiment. Expressant el sentiment que provoca aquesta realitat a través d’històries i escenaris que superen
aquella realitat. L’expressionisme no s’allunya de la realitat, sinó que la interpreta des de les emocions i la prova
és que el nazisme, conscient d’aqueixa circumstància i
aqueix perill, va acabar amb tot aquest cinema.
L’inici de l’expressionisme se situa en El gabinet del Dr.
Caligari (Robert Wiene, 1919), que compta els crims
d’un somnàmbul sota les ordres hipnòtiques d’un doctor
i que, en el seu moment, evocava la destinació dels soldats alemanys llançats als camps de batalla per un boig.
Les principals pel·lícules del moviment són: El Golem
(Paul Wegener, 1920), Nosferatu (F. W. Murnau, 1922),
El doctor Mabuse (Fritz Lang, 1922), Ombres (Arthur
Robison, 1923), L’últim (F. W. Murnau, 1924), Varieté (E.
A. Dupont, 1925), Metròpolis (Fritz Lang, 1927) i M, el
vampir de Dusseldorf (Fritz Lang, 1931), aquesta última
ja dins del sonor.
L’expressionisme aporta la utilització de la il·luminació, l’escenografia i la càmera com a elements expressius, de manera que el cinema ja no conta les seues
històries només amb l’argument o la interpretació dels
actors, sinó també amb aquestes noves eines expressives. Aquesta innovació, com a tantes altres d’aquests
primers temps del cinema, s’incorpora definitivament al
llenguatge cinematogràfic i ja roman fins als nostres dies
com a herència/aportació de l’expressionisme alemany:
el cinema de Orson Welles, l’escena final de El tercer
home, o la mateixa Blade Runner són exemples més que
concloents de l’etern deute del llenguatge cinematogràfic amb l’expressionisme alemany.

JA HA COMENÇAT L’ANY FUSTER

Rafa Desco

__Cent anys del naixement de Joan Fuster. L’assagista de Sueca, el més influent de la segona meitat del segle
XX al País Valencià i fora d’ell, va nàixer el 23 de novembre de 1922 i enguany diferents institucions: Generalitat Valenciana, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Centre d’Estudis Locals de l’Eliana, celebrarem el seu any
amb diversitat d’activitats. Fuster s’emmarca dins d’una tradició humanista adaptada a la modernitat. Va cultivar l’aforisme i l’assaig. Va mantindre una decidida actitud pública per les llibertats democràtiques, especialment des de l’àmbit
valencià. Relacionat amb el món acadèmic, va ser professor i després catedràtic de la Universitat de València. Va ser membre de l’Institut d’Estudis
Catalans, del Consell Valencià de Cultura i de la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, així com director de l’Institut de Filologia Valenciana. Entre els nombrosos guardons literaris i cívics que va rebre destaquen el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, el Premi de les Lletres del País Valencià, la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, el títol de fill predilecte de Sueca i, pòstumament, l’Alta Distinció de la Generalitat. Ja podem dir:

“Ha començat l’any Fuster!”.

COSES DEL NOSTRE POBLE

SUMARI 10338-V: La nostra memòria històrica
Kike Mnez. Escrivà
La memòria històrica al nostre municipi està caracteritzada per unes
particularitats que altres pobles, per desgràcia, no poden contar. Unes
particularitats que, si férem una visió sociològica, probablement fou
una característica clau al progrés i evolució social del nostre municipi
en moltes qüestions i vessants. En una època que podem classificar
de les més lamentables a la nostra història del segle XX, on la barbàrie
passejava obertament pels carrers, hi hagué persones l’humanisme de
les quals estigué per damunt de qualsevol concepte ideològic de l’època. Eixe humanisme, diguem-ho de la manera més conceptual, es va
viure i va existir al nostre poble.
Les fonts orals, sempre seran fonts orals, amb les seues particularitats i visió del que va ocórrer en el seu moment vist per una persona
i transmesa, de manera més fidel o menys, a altres. Gràcies a eixes
fonts orals poguérem reconstruir el que va succeir durant la victòria
del Front d’Esquerres i la contesa civil al nostre poble. Els nostres majors sempre ens han transmés «a l’Eliana no hi hagué sang» «a l’Eliana
s’ajudaren els uns als altres» «a l’Eliana no mataren ningú» «a l’Eliana
no hi hagué represalies polítiques» i bé, eixes fonts orals podem dir ara
i documentalment que són verídiques.
Encara que s’ha recompilat molta documentació i informació al respecte durant vora quinze anys (segregació municipal, Ajuntament en la
República, decretazo de nuŀlitat municipal... entre altres) sempre ens
quedava per resoldre certes dades i, en aquest cas amb l’assessorament de l’arxiver municipal Juan Vicente Pià, hem fet la troballa al Archiivo General e Histórico de Defensa, on es troben tots els expedients
judicials del Tribunal Militar Territorial Primero, on estan els judicis que
es realitzaren a Llíria i concretament, el Sumario 10338-V on està tot el
que respecta als juís de veïns de l’Eliana.
Un sumari molt ampli i extens (vora 500 pàgines), amb testificacions
i situacions dignes d’un guió berlanguià. Vint-i-dos acusats, del quals
dos eren veïns de València, un altre era veí de Llíria i la resta eren de
l’Eliana.
La situació comença amb una denúncia realitzada a finals d’abril de
1939 per l’aristòcrata Engracia López de Ayala referent a unes confiscacions de propietats seues que es realitzaren al municipi de l’Eliana
al 1936; a partir d’ací comença una connotació de fets, testificacions,
i més denúncies, i fins a novembre del mateix any no hi ha sentència
al respecte.
Les acusacions eren les següents: requises; confiscacions; detencions; incendi i destrucció d’objectes sagrats, com també l’auxili i adhesió a la rebeŀlió. A l’informe judicial, on es postulen i el signen veïns
representats de la dreta elianera comuniquen que:
L’església a finals de juliol va ser saquejada i es va produir la destrucció i crema d’imatgeria religiosa, per un grup d’anarquistes comandats
per un tal Camoño, vinguts de Riba-Roja de Túria. A les testificacions
podem trobar que cap persona de l’Eliana va participar en aquest acte.
El fet va produir un gran temor al veïnat, per estar indefens en una
situació així. Al vindre notícies referents a la situació que estava passant a la Pobla de Vallbona, decideixen constituir un Comitè de Defensa independent, a principis d’agost, que duraria dues setmanes i que
se’n tornarà a constituir totalment un segon a meitat d’agost. És molt
curiosa la testificació que comenta que el segon comitè es va realitzar
de manera oficial, amb l’obligatorietat de que devien formar-ne part
tots els partits que formaven el Front d’Esquerres. Donat que la força
política i sindical a l’Eliana era del sindicat UGT junt al partit polític de
Republicans d’Esquerres (Izquierda Republicana), acorden fer un tras-

pàs dels seus militants cap al Partit Comunista i la CNT per a poder controlar aquestes organitzacions polítiques i sindicals al municipi i que no
vinguera a dirigir-los des de cap cúpula radical u/uns foraster/s.
Pel que respecta a les detencions, es testifica que és correcte, que hi
ha onze detencions, però que les realitzaren agents de València ciutat, i
que estigueren detingudes durant 24 hores i foren tornades a les seues
cases per mediació de persones que componen el Comitè de Defensa.
Recalquen de nou que no hi ha cap assassinat ni es va cometre cap
mena de persecució, i, paraules textuals de l’informe «[...] en este pueblo se ha disfrutado de plena tranquilidad, no sufriendo persecusión ni
atropello alguna por parte de dichos Comités; al contrario, se oponían
estos Comités a otros de los pueblos vecinos que deseaban cometer
toda clase de persecusiones y asesinatos contrarestándoles de esta
manera, toda acción violenta que intentaban realizar [...]»
Finalment, el juí es realitza a la plaça major de Llíria el 31 d’octubre
de 1939 (al que és hui la Casa de la Vila) dictant l’absolució de tots
els acusats, a excepció del tio Mestrillo, Lluís Escribà (el primer alcalde
democràtic) que fou sentenciat a tres anys de presó menor per auxili a
la rebeŀlió, donat que se li fa un altre juí exclusiu per haver format part
com a capità al bàndol republicà a la Guerra Civil. Encara així, durant
tot eixe temps s’envia correspondència des de la direcció local de la
Falange per la qual es permute la sentència i se’l deixe en llibertat.
Aquest document és clau per a la reconstrucció de la nostra memòria
i història municipal, per a futures investigacions i publicacions, però
sobre tot, per a posar com exemple els nostres avantpassats que, les
adversitats, les varen guanyar amb l’humanisme.

PATRIMONI

Quo Vadis Patrimoni Immaterial elianer?
Kike Martínez Escrivà
En les últimes dècades el concepte de Patrimoni Cultural s’ha
vist ampliat més enllà d’edificis, monuments i museus, perquè
les senyes d’identitat d’una comunitat transcendeixen sempre
de la materialitat. El Patrimoni Cultural Immaterial és un patrimoni viu, mantingut per la mateixa comunitat que el crea i el
transmet.

guna cosa anecdòtica i d’història local, molts d’ells condemnats
per l’immobilisme social.
Hauríem de plantejar-nos seriosament registrar el nostre patrimoni cultural immaterial mitjançant catàleg/inventari, posar-lo
en valor, i estudiar la possibilitat de la seua protecció mitjançant
les possibilitats que ens posa a l’abast la Generalitat Valenciana,

La UNESCO, sense arribar a establir categories ni classificacions tancades, afirma que aquest patrimoni es manifesta particularment en els àmbits de les tradicions i expressions orals,
inclòs l’idioma com a vehicle del patrimoni cultural immaterial;
arts de l’espectacle; usos socials, rituals i actes festius; coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers; i tècniques artesanals tradicionals.
El nostre poble, on el paradigma socioeconòmic va canviar
del món rural agrari al món urbà i cosmopolita en tan poc de
temps, ha vist en moltes ocasions que costums i tradicions del
poble han anat apagant-se o desapareixent, o que s’han potenciat d’altres importades o manipulades per la mercantilització.
Encara així, a dia de hui conservem un gran nombre de particularitats com marca la UNESCO, la majoria de les quals podríem
replegar-les davant dels ritus i els actes festius que es desenvolupen al cicle de l’any.
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els Bens d’Interés Cultural i el Bens de Rellevància Local. Però,
especialment, cal trencar amb l’ús del patrimoni cultural immaterial com una activitat mercantilista i individualista que no
va més enllà del plaer immediat. El patrimoni ha de tindre una
visió transcendental amb finalitats col·lectivistes, integradores i
intel·lectuals que puguen dur a terme una Eliana amb identitat.
Sols així és possible aplegar a societats modernes i harmonistes,
defensant les nostres arrels i donant-los el valor que escau.

Partim d’un patrimoni immaterial creat per un passat humil
i de treballadors/es de la terra de l’Eliana que ha evolucionat
sense perdre les arrels d’un poble festiu, dinàmic i col·lectiu cap
a un poble integrador de persones amb mentalitat cosmopolita
que, encara que no tenien sociològicament res a veure, s’han
integrat al concepte de poble per crear una identitat i no només
Hem de començar a conscienciar-nos que cal que aquest
per viure aïllat en un xalet. Sinó per crear un poble obert que
patrimoni es convertisca en una bona eina per
atorga molt de capital cultural per la dila vertebració social cultural i identitària, per al
versitat del seu veïnat i que s’uneixen al
foment del coneixement i el respecte col·lectiu.
EL NOSTRE
voltant d’unes festivitats del passat que
Per tant, el patrimoni cultural immaterial no perfaciliten la unió de tot tipus de persona
PATRIMONI IMMATEtany ni és una individualitat, sinó que deu d’estar
independentment de la seua procedènRIAL
ÉS
UN
PATRIMONI
a l’abast col·lectiu del nostre poble, on la seua
cia, però que al cap i a la fi, al dia de hui
ciutadania siga partícep d’este patrimoni, per
uns pocs són els que tiren endavant per COL·LECTIU, I LA SEUA SALaixò no sols ha d’haver un mecanisme de partia mantindre-les.
VAGUARDA I CONTINUITAT cipació, que per descomptat n’hi ha a dia de hui,
amb les formalitats jurídiques associatives, però
Al nostre poble tenim una gran varie- HA DE SER COL·LECTIVA
també cal transmetre-la i fer-se partícep d’ella,
tat de patrimoni immaterial, de vegades
per a que la salvaguarda i construcció a futur del
molt desconegut pel gran veïnat que el
nostre patrimoni immaterial siga per al poble,
constitueix, com ara, els costums de la
per al col·lectiu social on pertany.
cultura del foc que són i han sigut molt arrelats, el ritu de la Cordà, que naix de la purificació del foc, que uns quants coetaires
En definitiva, el nostre patrimoni immaterial és un patrimoni
la mantenen generació rere generació des de fa més de cent
col·lectiu, i la seua salvaguarda i continuïtat ha de ser col·lectianys. La festa de Sant Antoni, el Verset de Pasqua, el trasllat de
va. Si no és així, estarà malauradament condemnat a desapala Mare de Déu del Carme, la festa del Crist del Consol, i tot el
réixer o a la seua banalització, la qual cosa comporta l’extinció
que les envolta, entre altres. Els menjars o la gastronomia, les
de la nostra identitat com a poble.
expressions culturals com la música, els balls, les danses, o el
cançoner popular i religiós, com els gojos que es cantaven els
Hem de fer-lo viu, seguir creant-lo, i sobre tot, transmetre’l,
dies de la festa major. Encara així, per desgracia, la decadència o
eixe és l’èxit de la salvaguarda del nostre patrimoni cultural imdesaparició de molts costums i ritus que ja s’han quedat com al
material.

UN CEL DE DONES

Eva Català

La percussió en mans
d’una dona
Conxa Delgado i Amo

Una elianera que parla de la música i amb particular
passió i seguretat de la percussió que, a pesar de la seva
joventut domina amb saviesa i sobre la qual projecta una
mirada diferent al que normalment estem acostumades a
escoltar. I és que Eva té una bona i forta formació que va
començar a la Unió Musical, va continuar al Conservatori
de Riba-roja, al de València, en un curs a Holanda on es
va formar amb gent molt important del món de la percussió i, ara, en l’actualitat està fent un màster en el Berklee
Valencia Campus, formant-se en jazz perquè aquest tipus
de música junt a la llatina és la que a ella l’apassiona. La
música i el jazz, en concret, l’entén com un diàleg entre
instruments. És com una conversa que fas quan te’n vas
de cerveses amb les teues amigues i amics. Quina bonica
definició! I quanta falta ens fa edificar les relacions humanes sobre eixa idea del diàleg, de la conversa. Com ella
diu, la música les facilita.
Aquesta dona ens ha acaronat l’oïda en diverses ocasions a l’Eliana. En la inauguració del Nou Espai al Centre
Sociocultural allà per l’any 2018 i aquest estiu a la Torre del
Virrei. És impressionant veure-la tocar, perquè t’abdueix,

et porta on ella vol, et fa volar, et fa sentir el ritme dins el
teu cos. També vam tindre la sort de poder veure-la a la
gala d’entrega dels premis Carles Santos de l’any passat.
Un goig poder escoltar-la tocar la bateria amb altres dues
dones i en una gala on totes les cantants eren dones i ella,
a més afegeix que la majoria de l’equip tècnic també ho
eren. I conta que es va crear un ambient molt especial,
molt col·laborador, menys competitiu. La relata com a una
experiència important en la seua vida.
Parlar amb ella ha estat un plaer perquè veus la força de
les dones joves obrint-se camí en un món difícil, perquè
si normalment ja ho tenim, en el món de la percussió i
de la música és encara més complex perquè hi ha poques
dones i han d’obrir-se pas amb doble feina. Encara que
ella reconeix que ha tingut molta sort perquè sempre li
han facilitat les coses, se n’adona que l’esforç és gran i, de
vegades, doble i dur.
Amb 23 anys i la decisió d’haver elegit la percussió com
a forma de vida, Eva argumenta que la música és també
fer col·lectiu, fer grup, compartir. I de fet, va elegir la percussió perquè en la UME, quan el primer any havia d’anar
buscant quin instrument li agradaria agafar ella va veure
el grup de percussió tocant i ho va tindre clar, volia compartir, tocar amb gent i per això es va definir per la complexa família de la percussió. Als 10, 11 anys va prendre la
decisió de que el que volia fer en la vida era tocar percussió. I ací la tenim.
Mireu quins conceptes més bonics, més progressistes:
diàleg i fer col·lectiu al mateix temps que gaudeixes del
que fas. Ella ho creu i ho practica. Estudia i alhora participa allà on la criden per fer concerts. I en té molts. I, així
la veus alegre i combativa, sabent que en un món on el
masclisme està inserit en les ments, no sols dels homes,
cal continuar treballant per fer possible que arribe un moment en què les dones i els homes puguem ser realment
iguals.
Al vore-la tocar ens sorprèn la intensitat i la força. Ella
ens parla del seu cos, assegurant que no sent que fa massa
esforç, sí resistència, perquè conta que la mà té memòria i
sap com col·locar-se per a sonar de determinada manera i
no cal, per tant, gastar molta energia. Clar que, per arribar
ací, porta molts anys treballant la percussió i fent esport.
L’oïda, la veu i la percussió les defineix com a bones eines per a treballar a les escoles i instituts perquè són elements que les persones portem amb nosaltres. Escoltar,
cantar i fer ritme amb el cos facilitaria molt l’aprenentatge
-que no és altra cosa que vivència- de la música.
En fi, com diu Eva, la música ens ha de servir per a crear
comunitat.

MUSEU OBERT
ELLES SÓN VISIBLES
Artistes valencianes
Reyes Belvis
Moltes vegades llegint articles o escoltant informacions
hem sentit preguntes del tipus Tenim menys dones artistes en la història de l’art?
M’agradaria, crec que encara hui dia en ple segle XXI,
que no haguérem de sentir o llegir aquest tipus de preguntes, que no s’haguera de ressenyar com una cosa singular i que sembla, ho crec fermament, que encara tenim
el compromís de retornar el paper que van exercir aquestes artistes, que eren ací, que van existir… és cert que per
l’època que els va tocar viure el paper assignat i establert
a la dona dins el seu rol femení no era el de ser artista,
això era una mica més reservat al gènere masculí.
Sens dubte no tota la societat d’aquells temps passats
pensava de la mateixa manera, però sí que la majoria entraven dins de les idees dels cànons establerts.
Afortunadament el temps corre a favor de la reivindicació de les dones artistes, però encara queda molt de camí
per caminar per a retornar el paper que van tindre i el
treball que van realitzar.
Hui des d’ací vull ressenyar un tàndem, dues dones formades ja en el segle XX amb una obra molt valorada, reconeguda, artistes innovadores i creadores, feministes com
no podia ser d’una altra manera i integrants de grups artístics d’avantguarda, important dir que van ser les primeres i en algun cas les úniques dones dins d’aquests grups.
Malgrat això una ombra també circularia sobre elles,
no seria culpa de ningú que les seues parelles foren grans
artistes, aquests sí que molt coneguts i valorats.

Jacinta Gil Roncalés (Benimàmet, 1917-2014) és un referent en l’art avantguardista valencià.
Estudiaria a l’Escola de Belles arts de Sant Carles fins
a començaments de la Guerra Civil, encara que posteriorment seguiria en 1941/43, casada amb el pintor Manolo Gil, s’incorporarien els dos a un dels primers grups
d’avantguarda valenciana de la postguerra, tots dos van
ser fundadors i integrants del Grup Z i posteriorment del
Grup Parpalló, grups amb moltes ganes de renovació de
tècnica i de conceptes en l’Art.
Jacinta Gil seria al principi l’única dona del grup d’aquests
moviments culturals que lluitaven per la llibertat creadora, es va posicionar en el seu compromís artístic i de llibertat, i tots dos conceptes marcarien la seua trajectòria, fins
i tot per això va tindre unes de les experiències més dures
de la seua vida en ser empresonada per motius polítics.
Jacinta Gil va ser una ferma activista dels drets de la dona.
I la seua arma en aqueixos temps tan difícils per a les
avantguardes va ser l’Art com a acte de rebel·lia davant el
que s’imposa i el que s’estableix.
L’altra referència de hui és Juana Francés (Altea, 1926-1990)

SILENCI, 1953 Juana Francés

L’HONESTA FAMILIA, 1994 Jacinta Gil

Potser el temps en aquest cas sí que s’ha encarregat de valorar
l’obra de les nostres protagonistes de hui: Jacinta Gil i Juana Francés.
Exposicions i obres en col·leccions públiques i museus el corroboren. En el cas de Juana Francés amb una gran col·lecció permanent
i en exposició en el MACA, Museu d’Art Contemporani d’Alacant.

Membre també d’un
altre gran grup, El
Paso, i l’única dona artista, integrant i fundadora juntament amb
la seua parella, l’escultor Pablo Serrano, al
grup s’uniria Manolo
Miralles i Antonio Saura donant-li consistència.
La tensió emocional de
l’obra de Juana Francés
és la de tota una època,
una nova manera d’entendre l’Art.

Ella, l’única dona en solitari en el grup El Paso que seria
el col·lectiu més rebel i productiu del panorama artístic de
postguerra.
Jacinta Gil amb el seu expressionisme i Juana Francés
amb la seua obra informalista, matèrica i abstracta marcarien el trànsit, el canvi d’una societat tancada i reprimida
que per mitjà d’aquests grups artístics i amb la presència de totes dues com a fundadores d’ells donarien pas a
formar part d’aquell gran desafiament, d’aquella fita en la
història de l’art contemporani tenint en compte que aquelles avantguardes encara en el segle XX continuaven dominades quasi en exclusivitat per artistes masculins.
Dues artistes, dues dones que amb el seu esforç i la seua
lluita van preparar el camí cap a la llibertat, la igualtat i la
dignitat de la dona, en una constant cerca
Hui les situem com a referents femenins de l’avantguarda valenciana.

LA GRAMOLA
Pau Riba Dioptria
Jaume Martínez Bonafé

Diferents i reputats crítics musicals consideraren
Dioptria el millor disc de la història del rock i la
cançó en català, i així ho corroborà també la revista
Enderrock en el seu número 100.
Va ser el primer doble àlbum que Pau gravà en solitari després de passar pel Grup de Folk on coincidiria amb Sisa i Albert Batiste, que juntament amb
Toti Soler entre altres bons músics, l’acompanyen
en el disc.
Pau Riba té un llarg i complex repertori, amb una
quinzena d’àlbums editats, on passa del rock progressiu a la cançó popular impregnant tota l’obra
d’un estil molt particular al que ha estat fidel i coherent durant tota la seua
carrera. No és fàcil triar una cançó. (Un històric document és el vídeo de la seua
actuació al mític festival de Canet Rock cantant “Licors”).-Però jo ara i aquí, torne a l’àlbum Dioptria i entre bones cançons em
quede amb “Noia de porcellana”: Noia de porcellana / buscava una ànima dintre teu / i això era
com buscar/ papallones blanques damunt la neu.
Celebrant que el disc compleix 50 anys, Pau Riba,
acompanyat de la banda De Mortimers inicia una
gira de concerts. Seria formidable poder gaudir-lo
a la Torre del Virrei.

LA POLTRONA
DE LLEGIR
Lorena Barroso

«CRÒNIQUES DE
LA VERITAT OCULTA»
de Pere Calders

És un llibre de contes de transgressió constant i intencionada. Són relats del comportament humà i una
mirada crítica sobre les diferències
culturals i la diversitat social. Calders és un altra forma de narrar
que no et pot deixar indiferent.

Pau Riba - Dioptria 1/2 (Full album remastered) https://youtu.be/1NxaPovt6M0
Noia de porcellana https://youtu.be/OvKTgsUMlAg

ESPAI BIBLIOTECA
BPM l’Eliana

En juliol de 2021 vam presentar el projecte “50 Anys de Biblioteca Municipal i molts
més” a la XXI Campanya d’Animació a la Lectura Maria Moliner. Un treball que arreplegava algunes de les activitats que duem a terme amb diversos objectius, com ara:
contribuir al desenvolupament de l’esperit crític de la nostra població; a dinamitzar la
vida social i cultural; a atraure usuaris que ja ho eren quan la biblioteca s’inaugurà i
que amb l’edat deixaren de vindre; a donar a a conèixer la figura de Maria Moliner i a
ajudar a mantindre activa la ment dels més majors, proporcionant-los lectura i acompanyament.
Les activitats relacionades eren els clubs de lectura -d’adults i juvenil-, el préstec a
domicili, contacontes infantils, celebracions dels dies del llibre, lots sorpresa durant la
pandèmia, campanyes de recollida d’aliments, visites escolars, lectures dramatitzades
per a joves i col.laboració amb associacions.
El resultat va ser la concessió d’un dels 370 premis, consistent en una ajuda de 2.014,69 € per a la compra de llibres.
Hem de dir que ens alegrà moltíssim el reconeixement i que de seguida varem fer una selecció de novetats adquirides en llibreries del municipi. N’hi ha per a totes les edats i la major part estan preparats per al préstec.
Ara bé, cal recordar que la biblioteca tancarà probablement l’última setmana de febrer per a traslladar-nos als baixos de l’edifici de Pasarela. Quan estiguem de nou en funcionament, posarem a l’abast de tothom estes adquisicions.

I també el cafenet, el pa,
la llum... O siga, que
ESTEM IGUAL O PITJOR!!

Les nostres paraules
CORXO

Pasqu Martínez
El nostre benvolgut Paco Coll, deia, i així ho conta al seu llibre Viatge en trenet, que a l’Eliana hi ha paraules que
s’usen de manera diferent a altres pobles, una de elles és la paraula CORXO, referida al recipient que es duia a l’horta
amb aigua per a beure, allò que als diccionaris trobem com botija i en castellà, botijo.
El CVB diu a la segona accepció: Càntir, recipient de terrissa que en la part superior té una ansa i dos brocs de diferent gruixa, el més gran per abocar-hi l’aigua i el més petit per a beure a gallet
El DNV diu: Atifell d’obra que s’utilitza per a mantindre l’aigua fresca, generalment ventrut i amb una ansa en la part
superior central i dos brocs, un més gros per omplir-lo i un altre més menut per a beure.
Però vet aquí que un dia veient el programa de la TV valenciana Trau la llengua
trobe que a Benifairó de les Valls, poble de la comarca del Camp de Morvedre, també li diuen corxo a la botija, i, ves per on, el nostre amic Juan Àngel, em conta que a
Sagunt va treballar en un centre ocupacional on recuperaren la tradició de fabricar
el “colcho”, així que, buscant la informació a la xarxa trobe:
“El corxo, també dit colxo per la facilitat en que es poden transmutar les dues grafies
la “r” i la “l” ambdues consonants líquides, ve d’un recipient fet de suro.
El colxo o colxa és un càntir de suro típic de l’artesania de Sagunt (Camp de Morvedre) En el segle XVIII era un recipient habitual per a l’aigua, construït amb un
cilindre de suro, impermeabilitzat a l’interior i reforçat amb uns senzills cercles
metàl·lics.
Actualment és un objecte tradicional molt preuat pels saguntins. La seua fabricació encara es manté en el Centre Ocupacional “San Cristóbal” que depén
de l’Associació Comarcal Protectora del Discapacitat Psíquic “Virgen de los Desamparados”
I, més encara, comentant aquesta curiositat amb un grup d’amics, un de la
Pobla, ens diu que allí també usen corxo per a referir-se a la botija.
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