
Editorial___________________________ 
“... l’actual edifici conegut com a Ermita de Sant Elies i Santa Anna,  no va ser al 
seu origen un edifici eclesial, ni capella, ni oratori, ni ermita, sinó segurament 
una dependència d’ús agrícola de l’era dels carmelites, però sí que va servir per a funcions 
religioses, probablement com a capella després de la desamortització, exclaustració dels 
carmelites i compra de les terres pel Marqués de Campo a partir de 1847. La seua estructura 
no sols té valor patrimonial per això, sinó per ser l’edificació més antiga de les que es conser-
ven a l’Eliana, testimoni únic d’un passat històric la memòria del qual ha de ser conservada”. 

    ---Aquest paràgraf tan clar l’hem recollit del llibre L’Elia-
na. Historia, Geografia y Arte que, coordinat per Jorge Her-
mosilla Pla, va ser editat per la Universitat de València 
amb el finançament de l’Ajuntament de l’Eliana l’any 2015. 

  ---Més clara no pot ser la proposta: cal conservar l’edifici per ser el 
més antic de la població i perquè és testimoni de la nostra història. 
Però, a hores d’ara, què passa amb l’ermita? Sent catalogada com 
a BRL (Bé de Rellevància Local)*  es troba en mans privades fun-
cionant com a local d’oci. L’Ajuntament declara el seu interès que 
passara a mans municipals per a poder conservar-la i donar-li el 
valor que realment té. Tanmateix, com sol passar, les negociacions 
són difícils, així que des del CEL de l’Eliana, demanem a ambdues 
parts que facen l’esforç de posar-se d’acord  en la compravenda, 
facilitant així que el poble puga gaudir d’un edifici tan important. 

      No podem acabar l’editorial sense declarar que la defensa de la PAU és per a nosaltres un bé cultural de primer or-
dre. La cultura de la guerra, de l’odi, del maltractament ensorra els pobles i la seua cultura. Defensant la nostra cultura, 
defensem la d’altres pobles que tenen dret a existir i a decidir sobre el que volen ser. Reflexionem cada dia sobre què és 
el que podem fer perquè el nostre món puga viure un poc més en pau, des de la paraula i la vida. Pensem en la nostra 
existència com a poble. I, un any més, celebrem l’entrada de la primavera, reivindiquem l’explosió de la vida i el diàleg 
entre les persones i els pobles ja que, com deia Fuster: només la paraula és fecunda...
 
*L’art.46 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, estableix que són Bens de Rellevància Local tots aquells immobles 
que, no reunint els valors suficients per a justificar la seua declaració com a Béns d’Interès Comunitari, destaquen en l’àmbit comarcal o local.

FUSTERIANES 
                     ----Reivindiqueu sempre el dret a canviar d’opinió: 

És el primer que us negaran els vostres enemics.                                                                                                        
.                                                              Joan Fuster



 LA  POLTRONA  DE  LLEGIR 

 «Pa de llimona amb llavors de rosella»   
Lorena Barroso 
  
És l’òpera prima de Cristina Campos. Una noveŀla sobre amistat, 
sororitat, secrets guardats i receptes de pa oblidades… Personatges femenins amb 
personalitats molt diferents.
La història ens mostra la lluita entre allò que ets i allò que els altres esperen de tu. 
La recerca de la identitat pròpia.
Molt recomanable.

 Editorial: Capital Books - Traductora: Aurèlia Manils 

A L’ENCALÇ 
 DEL CINEMA

El cinema nòrdic descobreix el paisatge
 
Pedro Uris

La creació del llenguatge cinematogràfic es va produir 
com una allau. Un cineasta o una cinematografia apor-
taven una novetat que, ràpidament, l’assimilaven i des-
envolupaven els altres i, així, passava a formar part del 
cabal comú. Així va anar creixent el cinema fins a asso-
lir la majoria d’edat narrativa. A l’exemplar anterior vam 
veure com l’expressionisme alemany va introduir la uti-
lització de la iŀluminació, l’escenografia i la càmera com 
a elements expressius, de manera que el cinema ja no 
«explicava» les històries només amb l’argument o amb la 
interpretació dels actors, sinó també amb aquestes noves 
eines. Aquesta vegada veurem una altra aportació decisi-
va: la incorporació del paisatge com a element narratiu a 
càrrec del primer cinema nòrdic.

El primer cinema nòrdic, més concretament el cinema 
suec —inicialment, la locomotora fou la cinematografia 
danesa, que entrà en decadència amb la I Guerra Mundial, 
i després en va prendre el relleu la sueca, que es va con-

vertir en una de les més importants d’Europa—, s’adjudi-
ca el mèrit d’introduir el paisatge al relat cinematogràfic. 
Això no vol dir que abans no s’haguessen rodat peŀlícules 
en escenaris naturals: Assalt i robatori d’un tren (Edwin S. 
Porter), el primer western de la història, està realitzat el 
1903 i inclou algunes escenes en paisatges naturals. Però 
fins aquell moment el paisatge no tenia valor dramàtic i 
aquest primer cinema nòrdic el converteix en un element 
més del relat, influint amb la seua presència en la història 
i en l’evolució dels personatges.

El cinema suec trasllada els drames interiors d’al-
cova i de saló del primer cinema danès a l’aire 
lliure, a l’exterior, amb els grandiosos paisatges 
nòrdics interactuant amb els personatges, les 
passions i els conflictes. La peŀlícula que imposa 
aquest senyal d’identitat és Els proscrits (Viktors 
Sjöstrom, 1918), un drama amb el tema universal 
dels amants perseguits per la societat que està ro-
dat a les muntanyes d’Islàndia. La seua projecció 
a París va causar sorpresa i el crític francès Louis 
Delluc la va qualificar com la peŀlícula més bella 
del món.

Un foraster arriba a treballar a la granja d’una 
dona vídua i tots dos s’enamoren, però tot s’en-

fonsa quan el tèrbol passat de l’home surt a la llum. Deci-
dits, però, a seguir junts, ho deixen tot i es refugien a les 
muntanyes, encara que això signifique viure en condicions 
extremes. La interacció de la naturalesa amb els perso-
natges és intensa i serveix per explicar els moviments psi-
cològics del trio protagonista: la parella inicial i un visitant 
que apareix a la segona meitat del film.

La peŀlícula explica, com veiem, una complexa i tràgica 
història d’amour fou —un concepte que ja era conegut a 
la literatura, però que, en aquell moment, resultava molt 
avançat per a la pantalla— que condueix els seus prota-
gonistes a la destrucció com a persones i com a parella, ja 
que moren odiant-se, amb algunes escenes absolutament 
terribles i alguns recursos de muntatge (els flashbacks) 
igualment avançats per al seu temps. El tràgic desenllaç 
en mig d’una tempesta de neu ha quedat com un dels 
grans moments de la història del cine.



Conchín Calatayud Cortés.  
La força de la vida
        
Conxa Delgado Amo 

    Als 82 anys aquesta valenciana que va nàixer al carrer 
de Quart de la ciutat de València,  però sempre amb cor 
d’elianera, commou i mou el pensament i la vida.
 
     Va començar a viure l’Eliana des dels quatre anys, quan 
els seus pares compraren un terreny per fer-se una case-
ta. A poc a poc, i després de casar-se i augmentar la famí-
lia ràpidament, van decidir instaŀlar-se al poble, amb un 
interval d’uns anys, mentre els fills i les filles estudiaven a 
la Universitat, que va retornar a València, però de seguida 
que va poder, tornà al poble.
 
    És la presidenta de l’UDP (Unió Democràtica de Pen-
sionistes) de l’Eliana, una organització que pretén donar 
vida a la gent gran del poble. La seua narració sobre el 
funcionament de la Junta i com es prenen les decisions 
està tan impregnada de tanta vitalitat i alegria que, es-
coltant-la, acabes amb la certesa que és una organització 
que, a més de  ser molt democràtica i participativa, és un 

espai de trobada i coŀlaboració on paga la pena estar. Ella 
és la primera dona que presideix la UDP, fins ara tots els 
presidents han estat homes.
 
    De les tretze persones que formen la Junta, nou en són 
dones i entre totes prenen les decisions al voltant de la 
multitud d’activitats que es proposen per a dur a terme. 
I que van des del ball dels diumenges, amb música en di-
recte, al visionat de peŀlícules, documentals, òpera, en 
una sala acabada d’estrenar que té un aforament de qua-
ranta persones. També organitzen viatges i, clar, no poden 
faltar les paelles. Activitats dins la llar i al carrer.
 
    Presideix una associació que té al voltant de 400 socis i 
sòcies i que al seu local, situat al centre de la població, al 
carrer Verge del Carme, mou una gran quantitat de per-
sones al llarg del dia. Els jocs de taula tenen molt d’èxit i, 
si passeges pel poble, veuràs com hi ha molta gent asse-
guda a les taules de la seu jugant i, sobretot, fent relació. 
Perquè aquest és el gran objectiu de la llar: fer que la gent 
major isca de casa i vinga a relacionar-se a un lloc on serà 
molt ben acollida i podrà fer grup i, al mateix temps, pas-
sar-ho bé.
 
   Conchín ha treballat tota la seua vida en assessorament 
financer. No ha parat d’estudiar perquè és una dona molt 
curiosa, se li veu en la mirada, i no vol deixar de viure, 
experimentar i aprendre noves coses. Quan la trobes, tan 
menudeta, et sorprèn que et conte que té sis fills, tres xi-
ques i tres xics, i que amb aquesta família tan nombrosa 
ella ha continuat endavant fent allò que ha desitjat fer. 
Així és com ha pogut combinar la maternitat amb el tre-
ball i la implicació social.
 
   Creu que l’associació aporta al poble la possibilitat del 
reconeixement de la gent gran, la possibilitat de la troba-
da, del gaudi i de saber-se reconeguda o reconegut fora 
de l’espai familiar. Tot i ser moltes persones associades, 
en necessiten més i, sobretot, «gent jove», perquè cal fer 
renovació en els càrrecs de decisió.
 
   Ens anima a participar de les diverses activitats que or-
ganitzen, algunes de les quals es reprendran ara que el 
coronavirus comença a estar més controlat.
I ens fa un suggeriment: posem-nos d’acord totes les asso-
ciacions per a no fer coincidir diversos actes en un mateix 
dia.
 
    I ens acomiadem repassant la poesia que llegirà aquesta  
mateixa vesprada a l’acte de la Jam Poètica, tot açò 
després d’acudir a la conferència que es farà a la llar...  
 
   Imparable. Vital. Generosa.

 UN  CEL  DE  DONES



EL NOSTRE PATRIMONI
El catàleg de proteccions.  
Una oportunitat per als municipis

Javier Hidalgo Mora. Arquitecte

En una de les seues publicacions, l’antropòloga social 
Georgina DeCarli defineix el patrimoni com el conjunt 
de béns culturals i naturals, tangibles i intangibles, gene-
rats localment, i que una generació hereta i transmet a 
la següent amb el propòsit de preser-
var, continuar i augmentar aquesta 
herència.

Però, com protegim una cosa tan im-
portant per a la societat com el patri-
moni? Quins instruments té un ajun-
tament per protegir aquest capital 
espiritual, cultural i social que és de 
tots? Sens dubte, l’instrument més 
efectiu per a la protecció del patrimo-
ni cultural a nivell municipal és el Ca-
tàleg de Proteccions, en concret una 
de les tres seccions, la que correspon 
al Patrimoni Cultural.

L’article 42.1 de la Llei 5/2014, del 25 de juliol, de la Ge-
neralitat Valenciana, d’Ordenació del Territori, Urbanisme 
i Paisatge (LOTUP) defineix el Catàleg de Proteccions com 
un instrument d’ordenació d’àmbit municipal, mitjançant 
el qual es determinen aquells elements territorials, espais 
o béns immobles que, per raó dels seus especials valors 
culturals, naturals, paisatgístics o altres, requereixen un 
règim de conservació específic i, si escau, l’adopció de 
mesures cautelars de protecció o de foment i posada en 
valor.

Una de les finalitats més importants d’un Catàleg és fa-
cilitar la gestió del patrimoni cultural, una tasca sempre 
difícil d’aconseguir. Els immobles protegits són elements 
dinàmics que necessiten una constant actualització, mo-
dernització i renovació, ja que en cas contrari es produeix 
l’estancament i el deteriorament del bé, i hi ha la possibi-
litat que es perden o arruïnen.

Per això, és absolutament necessari que els ajuntaments 
que elaboren un Catàleg alliberen o reduisquen determi-
nats impostos relacionats amb els béns catalogats, que fa-
ciliten la gestió a la intervenció, i que arbitren mesures de 
foment, amb l’objectiu de possibilitar el bon manteniment 
dels béns catalogats, de manera individual o mitjançant 
convenis amb altres administracions públiques. Així, les 
ordenances fiscals municipals haurien d’establir per als 
béns immobles catalogats les bonificacions, beneficis o 
exempcions del pagament dels impostos locals que gra-
ven la propietat o s’exigeixen pel seu gaudi o transmissió, 

quan els propietaris o titulars de 
drets reals hagen emprés o realit-
zat a càrrec seu obres de conser-
vació, millora o rehabilitació en 
aquests immobles.

D’altra banda, els ajuntaments han 
d’informar i assessorar els pro-
pietaris de béns catalogats facili-
tant-los informació sobre els ajuts 
directes a la conservació, crèdits 
oficials, polítiques específiques de 
foment de la rehabilitació d’edifi-
cis, etc., independentment de les 

actuacions que pogués establir el consistori en aquesta ma-
tèria.
 
Alhora els ajuntaments han de procurar destinar a una ac-
tivitat pública que no desvirtue els seus valors artístics, 
històrics o culturals, els edificis i espais integrants del Ca-
tàleg dels quals siga titular, donant exemple als ciutadans 
és de la importància i la funció social del patrimoni.

Malauradament, en cas de no considerar-se mesures de 
foment, la protecció d’un bé pot ser contraproduent quan 
aquesta siga excessivament rígida i restrictiva, compor-
tant una manca de manteniment i el posterior abandó de 
l’edificació amb el consegüent perill de ruïna.

Només així, tant les administracions públiques com els 
ciutadans, veurem com una veritable oportunitat i no un 
problema o un perjudici l’aprovació als nostres municipis 
d’un Catàleg de Proteccions.

MAGISTRA DIXIT
…fins que va venir la República i en Quimet se’m va engrescar i ana-
va pels carrers cridant i fent voleiar una bandera que mai no vaig po-
der saber d’on l’havia treta. Encara em recordo d’aquell aire fresc, 
un aire, cada vegada que me’n recordo, que no l’he pogut sentir mai 
més.
                                                                                                                Mercè Rodoreda



 Art i Crítica
  Reyes Belvis

 ”Emprar l'Art com a estratègia 
propagandística, reivindicar i re-
cuperar el sentit crític, popular i 
transgressor de les falles”.  
(Josep Renau, 1937) 

   Quan parlem de falles 
sabem que forma part 
del que podríem de-
finir com un fenomen 
cultural amb un gran 
component que estaria 
enquadrat en el que de-
nominaríem Art efímer.
Però dins de tot aquest 
procés existeixen dife-
rents visions, no és sola-
ment una faceta artísti-

ca, també és un vehicle d'expressió de la cultura popular.
Un element referencial és la seua declaració per part del 
Consell de Bé d'Interés Cultural, 2012, així com de Patri-
moni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, 
2016.
En totes dues declaracions es fa referència a l'Educació, 
Ciència i Cultura, en un àmbit relacionat amb les tradicions 
i les expressions plàstiques on es defensen les tradicions i 
la modernitat, els costums culturals heretats i difoses com 
a factor importantíssim del manteniment de la diversitat 
cultural enfront del procés de globalització.
L'origen de les falles és una miqueta imprecís, se’n parla 
ja al segle XIX, però sens dubte el foc està associat des de 
les primeres civilitzacions, rituals i cultes on ha estat un 
component principal i un espectacle en si mateix.
Foc purificador, oferent i fertilitzant, en les festes ígnies 
es tenia el costum d'encendre fogueres i, en la versió va-
lenciana, anuncia la primavera tractant, de propiciar fer-
tilitat per als cicles agraris amb els cerimonials d'espantar 
sequeres, agrair millors collites, beneir camps i animals, 
cremant la malignitat i anunciant prosperitat.
En parlar de falles també tenim un fort component de so-
ciabilitat i esfera pública, és una tendència espontània a 

l'ésser humà, però en aquest procés està més incremen-
tada i afavorida, en ser un treball conjunt al grup humà.
La falla actual, per tant, és un mitjà comunicatiu on exis-
teix un emissor, un missatge i un receptor, tres factors 

imprescindibles: l'artista, 
la falla amb el seu missatge 
crític/satíric i el públic que 
el rep.
Hem vist les falles com a 
producte cultural, però les 
falles són molt més, podem 
parlar d'artistes llegendaris 
i innovadors d'ahir i d'avui 
que amb el seu treball van 
poder fer realitat aquest 
fenomen artístic.
Per cronologia, esment es-
pecial per als mítics:
Els dos primers que unirien 
la tradició amb la moder-

nitat, Carlos Cortina Beltrán 
(Tavernes Blanques, 1878-1949), i Regino Mas Marí (Be-
nifaió, 1899 -1968) formats en la tradició de tallers fami-
liars, però amb mirades ampliades en els seus estudis de 
l'Escola Superior de Belles arts de Sant Carles i a l'Escola 
d'Arts i Oficis.
Artistes mítics i avantguardistes que van fer el pas des de 
la falla escenari a l'avantguarda com a les falles piramidals 
un concepte molt innovador i que avui persisteix.
Regino Mas seria l'artista que va crear el grup d’Acció d’Art 
d'artistes fallers del Cercle de Belles Arts, el Gremi Artesà, 
promotor de la construcció de la Ciutat de l'Artista Faller 
a Benicalap, així com la creació de l'Exposició del Ninot i 
el Museu Faller.

Les falles són també carte-
lleria i literatura crítica.
Des del segle XIX les falles 
van guanyant popularitat 
com a atracció turística i 
això fa que es promocio-
nen els concursos de car-
tells, sorgint en 1929 el 
primer cartell de falles.
Realitzat pel millor il·lus-
trador del seu temps, José 
Segrelles Albert amb reco-
neixement internacional 
realitza un cartell avant-

guardista i innovador on es 
conjumina la tradició i la modernitat. 

MUSEU OBERT 
Temps de Falles, un producte cultural.

Arturo Ballester - 1936

 José Segrelles - 1929

J. Renau 1937



Un cartell és un crit que es llança, és indiscutible la im-
portància i el protagonisme que van tenir els cartellistes 
valencians, des de finals del s. XIX amb els seus primers 
cartells modernistes, els avantguardistes de finals dels 
anys vint, però sens dubte seran els cartells duts a terme 
en temps de la II República i la Guerra Civil els que tindran 
un protagonisme indiscutible, els crits a la paret serà el 
més destacat del discurs estètic d'aquells anys.
La singularitat del cartellisme valencià radica en la mateixa 
tradició, ja que apareix com un fenomen autòcton que ja 
tenia els seus orígens quan es van crear les primeres li-
tografies a València. Les Arts Gràfiques, unides al disseny 
sempre han estat disciplines molt ben desenvolupades a 
València, aquest fenomen unit al nom de grans artistes 
com Josep Renau, Rafael Raga, Arturo i Vicente Ballester, 
Luis Dubón o Manuel Monleón entre molts altres, va fer 
que l'activitat de cartells fos exceŀlent.
Després de l'esclat militar, artistes consagrats i estudiants 
van comprendre la importància i la transcendència històri-
ca i van passar a incorporar-se als tallers d'Arts Gràfiques 
de l'Aliança d'Inteŀlectuals, els cartells serien la resposta a 
l'amenaça bèŀlica, per primera vegada al País Valencià els 
creadors plàstics assumien el compromís de defensa de la 
II República amenaçada.

A València no se cele-
brarien falles des de 
1937 a 1939, però hi ha 
constància de projectes 
fallers amb finalitats 
propagandístiques, tant 
al bàndol feixista com al 
republicà.
En 1937, l'Aliança d'In-
tel·lectuals per a la 
Defensa de la Cultura, 
organització valencia-
na l'objectiu de la qual 
era realitzar propagan-
da antifeixista, aconse-
gueix subvenció per a 
quatre falles de crítica 
a la revolta feixista, els 

lemes: Coses d’Ara, La Catedral, El Betlem d`Enguany i La Ba-
lança del Món.
L'explicació d'aquestes falles es publicaria en un llibret, un 
altre element fonamental en el fenomen faller. Els llibrets 
de falles eren una oportunitat cultural, d'expressió lliure 
i participativa, de reflexions escrites, iŀlustracions i foto-
grafies.
L'explicació de les falles del 37 es publicaria en un llibret 
que en realitat era un número extraordinari de la revista 
Nova Cultura, òrgan oficial de l'Aliança d'Intel·lectuals per 
a la Defensa de la Cultura.

Hauríem d'anar-nos-en a molts anys després per a veure 
de nou un llibret faller ple de crítica i sàtira, als temps de 
la Transició, de la moguda valenciana, on un grup de joves 
vinculats a la Universitat de València, intel·lectuals i pro-
gressistes pensarien en un projecte alternatiu, en 1978 
sorgeix aquest projecte que solament duraria tres exerci-
cis, ja que escapava del control oficial.
El seu plantejament, sortir del centralisme, criticar el mer-
cantilisme, reivindicar un sentit faller més popular, tornar 
a la indumentària tradicional valenciana, als grups de mú-
sica popular valenciana, a la iŀlustració i al disseny més 
avantguardista, després de quaranta anys tornava el sen-
timent de nacionalisme valencià.

La falla King-Kong va ser un desafiament que trencaria 
amb aquest temps passat i que donaria pas als nous pro-
jectes avantguardistes on s'alternaria l'art contemporani, 
urbà i el disseny amb la tradició del món faller.
En els temps d'avantguarda que avui vivim, ressenyem 
dos tàndems, triats per la seua modernitat, atreviment i 
valentia.
2019 PICHIAVO (artistes valencians que han trencat la ba-
rrera entre art clàssic i art urbà), juntament amb José La-
torre i Gabriel Sanz reconeguts artistes fallers.
2022 DULK, artista d'Art urbà juntament amb Alejandro 
Santaeulalia, artista faller.
Projectes innovadors que formen part de la societat ac-
tual guardant la tradició com a herència irrenunciable, 
però aprenent a visionar noves fórmules, noves imatges, 
cal obrir conceptes, no quedar-se només amb una visió de 
tradició, potenciar la modernitat.

En aquests temps on València té reconegut el rang de Ca-
pital del Disseny 2022, veiem que l'avantguarda valencia-
na ja venia heretada des d'aquests anys 20 i 30 on Valèn-
cia ja tenia no sols aquest sentit de Capitalitat, també de 
Modernitat, de Contemporaneïtat i de compromís amb la 
Cultura.

Portada de  “Nova Cultura” - 1937
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LA GRAMOLA 
Maria del Mar Bonet 
 i què volen aquesta gent?
Jaume Martínez Bonafé

Durant la Dictadura, joves cantautors agafaren la guitarra 
per fer cançons que serviren de crònica del temps autori-
tari i bàrbar imperant. Homes i dones que es jugaven anys 
de presó o d’exili per fer denúncia acompanyant la veu 
valenta d’uns quants acords.

Maria del Mar Bonet, mallorquina, en 1968, amb poc 
més de vint anys va treure la seua veu més potent i clara 
per compondre i cantar què volen aquesta gent?, a partir 
d’un poema de Lluís Serrahima. La cançó ens conta que 
un estudiant antifranquista mor en caure des d’un sisé pis 
quan la policia, de matinada, entra a sa casa per fer un 
registre.
‑ De matinada han trucat / Són al replà de l’escala /La 
mare quan surt a obrir /Porta la bata posada / Què volen 
aquesta gent / Que truquen de matinada?

La por als registres i detencions policials aprofitant les ho-
res nocturnes va estar cantada també per altres cantau-
tors, com ara Raimon, en De nit a casa, junts:
‑ I serenament esperàvem/ que d’un moment a l’altre/ 
l’ascensor es parés al nostre pis./ Ells arribarien de nit, 
n’érem segurs./ I parlàvem de quines altres coses podríem 
fer, / i de què faríem / quan arribassen. 

Maria del Mar ha fet cançons precioses: L’àguila negra, No 
voldria res més ara, Donam sa mà, Mercè…, i ha obtingut 
multitud de premis en una llarga carrera de composició i 
interpretació, sempre en català. En 2007 és guardonada 
amb la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya, i en 
2012 és nomenada doctora honoris causa pel Consell de 
Govern de la Universitat de les Illes Balears.
Però si he de triar, jo em quede amb Què volen aquesta 
gent?, encara que siga per què va estar censurada i prohi-
bida durant molt de temps en locals públics i programes 
de ràdio. Tornem a treure-la a l’aire:
 
https://youtu.be/6maMuYOLwjc

 COSES DEL NOSTRE POBLE
   NÚVOL  D’ÀNECS A L’ELIANA           Janto Gil-Vicent Rubio (Cronista oficial)

 
Aquesta curiosa notícia apareixia al diari LAS PROVINCIAS  el 18 de desembre de 1932: 

«En el pueblo vecino de l’Eliana, a 20 Km.  de la capital, una densa nube de patos ha cubierto el firmamento po-
sándose finalmente en sus alrededores. A este pintoresco pueblecito se han trasladado innumerables caravanas 
de autos y la Compañía de Ferrocarriles y Tranvías Eléctricos se ha visto obligada a aumentar el número de trenes 
por ser excesivo el número de curiosos que desea ver  tan inesperado fenómeno…»
 

    Si el lector d’aquella època no haguera continuat la lectura de l’article no s’hague-
ra adonat que, en part, era certa la quantitat d’ànecs que hi havia a l’Eliana aquells 
dies. Però eren ànecs de joguet que confeccionava la Fàbrica de Joguines  DRAKE 
S.A. i que estava instal·lada en la que, fins fa poc,  era la Fàbrica de Borra. Hui el 
complex d’apartaments LA SIESTA.
  Una gran superproducció d’ànecs de joguet va obligar l’empresa a enviar-ne 

milions a altres empreses de Barcelona i altres tants  a la coneguda Ferreteria 
La Cadena de València que els regalava als seus clients.
 

  Però l’articulista d’aquell temps va redactar la notícia donant-li aqueix aire 
jocós propi de l’humor faller valencià.
 I així s’escriu la història…

https://youtu.be/6maMuYOLwjc


Ja vaig 
comprenent perquè este xic 

volia ser blanc...
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LES  NOSTRES  PARAULES
Els diccionaris són elements fonamentals per a conèixer la nostra, o qualsevol llengua. 

Si busquem el significat de diccionari, tots coincideixen en que és una obra que recull els mots d'una 
llengua, els termes d'una ciència, d'un art, d'una activitat, etc, amb la seua significació, disposats amb 
un ordre determinat, normalment alfabètic, que pot contenir d'altres informacions de naturalesa gra-
matical, fonètica, etimològica...
 
Aprofitant que enguany l'autor triat per la nostra Acadèmia de la Llengua 
és Joan Fuster vull comentar-vos una de les seues obres, Diccionari per 
a ociosos.
 
“Tal com diu l’autor en el pròleg, la seva intenció no ha estat la de 
fer un «diccionari», sinó, com en d’altres ocasions, reunir en volum 
una sèrie d’escrits, diversos en el tema i d’extensió desigual, cata-
logables dins el gènere elàstic de l’«assaig». Diccionari per a ocio-
sos és un llibre molt Fuster, amable, irònic, punxegut a vegades, suau 
com una carícia d’altres. Bondadós i esgarrapaire, compassiu i in-
dignat, però tot amb mesura, amb aquesta mesura que dóna el privi-
legi de la intel·ligència” (Col·lecció universal de butxaca El Cangur ) 
Ací en teniu un parell d'exemples:
 
CINISME
Cal insistir-hi: convé reivindicar el cinisme. En el fons, allò que anomenem 
«cinisme» no és sinó  l’antídot de la hipocresia. La figura simètricament 
oposada al «cínic» no és el «virtuós», ni tan sols el «purità»: és el «fariseu». 
 
CÒMPLICE
Còmplice és aquell qui us ajuda a ser com sou.

info%40celdeleliana.com
%20www.celdeleliana.com/celobert9%20
%20https://www.celdeleliana.com
http://info%40celdeleliana.com%20

	28f677ec57588f0daffccfb0c1d89eac7008893f8ddb883adcb87c2742a9090a.pdf
	28f677ec57588f0daffccfb0c1d89eac7008893f8ddb883adcb87c2742a9090a.pdf
	28f677ec57588f0daffccfb0c1d89eac7008893f8ddb883adcb87c2742a9090a.pdf
	28f677ec57588f0daffccfb0c1d89eac7008893f8ddb883adcb87c2742a9090a.pdf
	28f677ec57588f0daffccfb0c1d89eac7008893f8ddb883adcb87c2742a9090a.pdf

