Editorial
L'ermita és nostra i la volem del poble

Ens haguera agradat començar aquesta editorial felicitant-nos perquè l'Ajuntament havia arribat a un acord amb
el propietari de l'ermita i ara, ja amb l'edifici tornat al poble,
estaríem fent propostes de les activitats socioculturals que
ens passarien pel cap i que suggeriríem a l'Ajuntament pel seu
aprofitament. Era el nostre desig, però també creiem que és
un dret popular perquè ha de ser patrimoni de tot el poble
gaudir de la memòria històrica i la tradició que hi ha al darrere
d'un conjunt de velles construccions que ha constituït part de
la identitat de l'Eliana.
Al nostre número anterior, el de Primavera, parlavem
d'aquest tema i, recordant el valor que l'ermita té per a la nostra història com a poble, encoratjaven l'Ajuntament a fer esforços per
tal d’arribar a un acord amb l'amo.
Què és el que ha passat? Ho desconeixem. Però, el que sí que sabem
és que en aquests moments el local
està precintat perquè el nou propietari havia començat a fer obres
en l'interior del local.
I, evidentment, ens sorgeixen
moltes preguntes: Està catalogada
l'ermita com a BRL (Bé de Rellevància Local)? L'art. 46 de la Llei
4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni
Cultural Valencià, estableix que són
béns de rellevància local aquells immobles que, no reunint els
valors a què es refereix l’article 1 d’aquesta llei en grau tan singular que justifique declarar-los com a béns d'interès cultural,
tenen no obstant això significació pròpia com a béns de caràcter històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic
o etnològic. Pensàvem que sí.

És que un edifici catalogat com a BRL pot ser intervingut? És que l'Ajuntament no sabia que aquest immoble
estava en perill si passava a altres mans privades?
Afortunadament, l'Ajuntament ha paralitzat les obres i esperem que el dany no siga irreparable. Però, ens sorgeix
un altre dubte: Serà capaç l'Ajuntament de posar fre al
recurs que segurament el propietari interposarà? Estaria
dins de les possibilitats pressupostàries adquirir l'edifici
de l'ermita perquè passe a mans públiques?
Estem segures i segurs què la població elianera, si és
coneixedora del valor històric que té l'edifici, i la corporació municipal estaran d'acord que cal mantindre aquest
edifici per al poble.
Ens ve al cap aquella reivindicació del llit del riu Túria que
volien com una autovia que travessara la ciutat de València i
que la ciutadania vam cridar i fer
nostre: El riu és nostre i el volem
verd. I ara és un preciós jardí on
poder viure amb la natura dins la
ciutat de València. Doncs, això:
L'ermita és nostra i la volem del
poble. Per què no?
Quan ja era gairebé tancada
aquesta edició del CEL Obert ens
assabentem que algú ha començat a enderrocar la Masia de Casany. Sembla que l’Ajuntament ho ha paralitzat,
però ens temem que aquest dany sí que serà irreparable
(precisament quan el cronista oficial del nostre poble,
Vicent Rubio, amb coŀlaboració amb el CEL, té quasi enllestit un llibre sobre les nostres masies).

FUSTERIANES

“De fet, ser bípedes implumes, parlar en català i mantenir les
quatre barres són unes de les poques coses que ens signifiquen
com a europeus”
Joan Fuster

A L’ENCALÇ
DEL CINEMA
EL MUNTATGE
Pedro Uris
El descobriment de la funció dramàtica del muntatge és
un dels avanços més transcendentals en el desenvolupament del llenguatge cinematogràfic. Encara que se’n poden rastrejar algunes tímides
passes, el salt decisiu es produeix de la mà del cinema soviètic i molt particularment de
S. M. Eisenstein.
La revolució d’octubre de
1917, amb la presa del poder
pels bolxevics, va canviar totes
les facetes de la vida a la societat russa i també el cinema.
El decret de nacionalització de
la indústria cinematogràfica el
va signar, el 1919, Lenin, que
era molt conscient que «de
totes les arts, el cinema és per
a nosaltres la més important»,
ja que, en aquell moment, tres
quartes parts de la població russa més gran de nou anys
era analfabeta, per la qual cosa el cinema es convertia en
el mitjà ideal per arribar a les classes populars.
El primer cineasta d’aquesta nova etapa és Lev Kuleixov,
un teòric que està considerat com el «descobridor» del
poder del muntatge, amb un experiment que va fer, de la
mà de Pudovkin, i que porta el seu nom, l’efecte Kuleixov:
Un mateix pla inexpressiu del actor Ivan Mozjukhin estava
muntat amb tres planols diferents, un plat de sopa, un
taüt i una nena jugant amb un ós de peluix. Els espectadors van percebre, però, que l’expressió de l’actor canviava en cada seqüència, de manera que es va comprovar
que el muntatge tenia una gran influència en la compren-

sió semàntica del que apareixia en una escena. Davant la
sopa, la gent el percebia pensatiu; el taüt els va fer veure
tristesa a la cara; i la nena jugant amb el seu ós de peluix
els va suggerir que somreia. El pla, però, era el mateix,
l’únic pla que s’havia filmat de l’actor.
El cineasta que va desenvolupar i traslladar a la pantalla
aquests conceptes del muntatge va ser Serguei M. Eisentein (1898-1948) que, el 1923, va publicar un article titulat
«El muntatge d’atraccions» en què postulava un concepte
que ell anomenava atraccions i que consistia a aplicar uns
estímuls agressius sobre l’espectador que li provocassen
un xoc emotiu que, mitjançant el muntatge, s’associava
posteriorment a una idea. Aquest mecanisme de la imatge al sentiment i del sentiment a la idea, que serà (perversament) utilitzat en peŀlícules de signe ideològic molt
divers, conté una de les
claus del llenguatge cinematogràfic: la creació d’un significat nou,
a la ment de l’espectador, en funció del muntatge de les imatges.
Eisenstein va superar, doncs, el muntatge clàssic, una simple
successió de plànols
per explicar una història, en introduir el
xoc d’imatges potents
per plantejar els conflictes que bateguen en
el fons d’aquesta història. Aquesta és la seua aportació
decisiva al llenguatge cinematogràfic: «Segons la meua
opinió, el muntatge no és una idea expressada per peces
consecutives sinó una idea que sorgeix de la coŀlisió de
dues peces, independents l’una de l’altra».
Eisenstein el va posar en pràctica en el seu primer llargmetratge, La vaga (1924), en què les escenes finals de la
brutal repressió tsarista alternaven amb imatges de caps
de bestiar sacrificats en un escorxador, i el va depurar al
màxim en el clàssic El cuirassat Potemkin (1925), amb
escenes per a la història com la matança a l’escalinata
d’Odessa.

LA POLTRONA DE LLEGIR
“L’infinit dins d’un jonc” Traducció de Núria Parés.
Lorena Barroso
És un llibre entre la novel·la i l’assaig.
És un llibre que tracta de la història dels llibres de pedra, argila, de joncs. Uneix el
món clàssic amb el món contemporani i inclou desenes de referències molt actuals.
Irene Vallejo ha creat una obra única. Tota una oda als llibres i una potent crítica
social amb la reivindicació de l’empoderament de la dona.

LA GRAMOLA
Joan Baez canta en català
Jaume Martínez Bonafé

Des de ben jove les cançons de Baez van ser còmplices
de la meua caminada social. Admirava la seua veu aguda i forta, l’estil country de l’acompanyament a la guitarra acústica i el seu compromés activisme antibeŀlicista.
Quan, encara adolescent, començava a fer ximpleries a
la guitarra vaig aprendre el No nos moverán, de la que el
Grup de Folk va una versió en català (No serem moguts),
molt cantada en les nostres manis.

Sempre he admirat l’univers interior d’aquesta mena de
gent i ara fa poc vaig llegir una curiosa biografia de Patti
Smith que em transportà al mític hotel Chelsea en el New
York dels 70. Entre els corredors, les habitacions, el lobby
i el bareto cutre del costat, compartien una extraordinària
explosió de creativitat noms propis de gent tan potent
com Janis Joplin, William Burroughs, Cohen, Dylan, Jimi
Hendrix, Andy Warhol, la Patti Smith i la nostra Joan Báez.
Junt a l’admiració he envejat eixa espècie de transhumància de la cançó popular i dels seus i les seues cantaires per
la qual vas pels camins sembrant les teues cançons al mateix temps que arreplegues dels llocs on pares el que et
regala la cultura i música popular del territori. Tot açò ve a
tomb perquè he vist al YouTube la Baez cantant en català
una cançó de Llach. No qualsevol cançó, va triar aquell
fragment d’Ítaca. Recordeu: Més lluny, sempre molt més
lluny, més lluny del demà que ara ja s’acosta i, quan sereu
deslliurats, tingueu ben present no aturar-vos. També en
euskera ha cantat Txoria txori, eixe emotiu poema escrit
per Joxean Artze, al que va posar música Mikel Laboa.
Com que les versions que he trobat de la Baez amb la
cançó de Llach són gravacions molt dolentes us deixe
amb un enllaç a l’enregistrament en disc de Rossinyol una
cançó emblemàtica del cançoner tradicional català.
https://youtu.be/BFGZzH36liM

ESPAI BIBLIOTECA
BPM l’Eliana

El passat 27 de maig es presentava a l’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia el projecte
BiblioPOP. Una BiblioPOP és una biblioteca compromesa amb la cultura popular.
Des de la Biblioteca ens hem adherit a aquesta magnífica proposta de la Biblioteca de
l’ETNO perquè, des de fa molt de temps, estem compromesos en la difusió de la cultura popular del nostre poble; connectem i coŀlaborem amb les associacions festives
i culturals; difonem el nostre fons local i com no, participem en tots els combois POP
que ens proposen.
Aquesta tardor ve farcida d’activitats molt POPs, vos deixem un tast:
Reprendrem el Viquiprojecte l’Eliana: història local
a Viquipèdia amb la creació d’articles de les Masies
de l’Eliana i amb una Viquimarató dedicada a l’equip
d’handbol femení El Osito l’Eliana, enguany és el 25è aniversari de la Copa d’Europa d’Handbol que guanyaren el 1997. Aprofitarem aquesta efemèride per ampliar
articles d’esportistes elianeres.
A la placeta de la Biblioteca provisional celebrarem la Festa Valor (https://etnobloc.
dival.es/la-festa-valor/). És un homenatge a la paraula, la narració i la figura d’Enric
Valor.
Posarem en marxa l’intercanvi bibliogràfic entres les biblioteques dels nostres pobles
agermanats. Les publicacions passaran a formar part de la secció local de cada biblioteca.
Som o no som BiblioPop?
Esteu a l’aguait de les nostres xarxes que ben prompte anunciarem les dades!!
Bon estiu a tots i totes!!
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VALÈNCIA, CAPITAL DEL DISSENY 2022.

CARTELLERIA I DISSENY GRÀFIC - COMPROMÍS SOCIAL VALENCIÀ
Reyes Belvis
El títol «València, capital del disseny 2022», és un reconeixement a una labor amb un recorregut molt llarg, és la resposta
a molts anys de dedicació i esforç d’artistes valencians que van
apostar per l’avantguarda en temps en els quals no es valorava
aquest esforç titànic.
Per mitjà de iconografies i estètiques la visió del disseny valen-

cià s’ha estés durant anys i hui té el seu reconeixement i la seua
valoració.
Des dels primers dissenys del paper de seda per a embolicar
taronges, etiquetes de caixes o pots, fins a joguets, passant per
dissenys ceràmics i arribant fins a la cartelleria del disseny valencià que va arrancar des de finals del segle XIX fins a la modernitat actual.
Es va realitzar un disseny que comença en l’artesanal per a acabar en la modernitat més actual en ple segle XXI.
Pintors, iŀlustradors, dissenyadors del sector ceràmic o del moble, entre altres, fins a arribar al disseny gràfic i la cartelleria va-

Etiqueta de taronges

lenciana, formularien propostes d’avantguardes artístiques
per a arribar a la marca d’identitat de «València Design Capital
2022».
Però serà, en
el cartellisme
on la imatge
es converteix
en eficàcia
comunicativa, els recursos visuals i
gràfics valencians de la
indústria litogràfica valenciana van
tindre tanta
qualitat que
produirien
la immensa
majoria de
cartelleria
de tota Espanya, sens
dubte
els
anys trenta a
València seran els gloriosos per a la indústria de la cartelleria gràfica.
Si aquesta esplendor es va centrar en la dècada dels anys trenta,
hauríem d’esperar més de mig segle perquè una nova generació
d’artistes gràfics recollira aquella obstinació.
Des d’aquell inici de l’obra gràfica de José Segrelles, Manuel
Monleón o Josep
Renau amb un cartellisme d’avantguarda europeu passant
pels dissenys de
Bascuñán,
Company, Nebot, Mariscal i l’estudi La Nau,
coŀlectius valencians
de dissenyadors que
van revolucionar les
formes de creació en
la dècada dels vuitanta, compartint espais en un moment
igual que en la dècada dels trenta d’efervescència
cultural
única, fins a arribar
als projectes actuals.
Manuel Monleón - Anys 30
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Amb això es posa en valor la història del disseny valencià, l’arquitectura, l’urbanisme i la iŀlustració gràfica de diferents generacions
que són i van ser capaces de projectar-se i tindre presència a nivell
global.

Etiqueta taronges, paper d’arrós

Com a conseqüència d’aquells anys hui es pot parlar de disseny
actiu i de reconegut prestigi internacional.
El disseny valencià sempre ha estat mirant-nos des d’un cartell
fins a una imatge tecnològica de hui o un disseny de mobiliari
urbà, és tradició i tecnologia i en aquesta interrelació es fa únic.
Etiquetes tarongeres per a competir en el mercat internacional,
l’eclosió de la indústria gràfica valenciana amb Mongrell, Segrelles, Ballester, Monleón, Raga o Renau, fins a arribar al panorama gràfic musical valencià a través del disseny de portades, on
música i arts gràfiques es fonen amb cartellisme i iŀlustració per
a desenvolupar projectes culturals i de comunicació.
És important esmentar la importància de la denominada ruta
gràfica que enguany s’ha exposat a l’IVAM, així com l’exposició de cartelleria Espiral en el nostre Centre Sociocultural, amb

Una cosa comuna i pròpia, en aquesta Capitalitat
Valenciana, és
que el disseny
va lligat a l’artesania i això
és una fórmula d’èxit, l’artesania se sintetitza més en
un mestratge
manual i el
disseny com
la labor inteŀlectual que
la precedeix.
Cal reflexionar sobretot
això, sobre la
p e r v i vè n c i a
d ’a q u e s t e s
fórmules que
Mariascal, 1981. Serigrafia
són ara contemporànies i que amb la seua potència narrativa són ja part del
nostre patrimoni.
Per tot això, per aquesta herència rebuda de les Arts Gràfiques
i el disseny
valencià
hui tenim
aquesta
denominació.

Bascuñán, anys 80

l’únic objectiu de recuperar de l’oblit parteix d’un disseny gràfic valencià inclòs en la denominada Escola Valenciana del còmic, que
juntament amb grans dissenyadors i el treball d’anònims moltes
vegades els mateixos tallers gràfics van aportar uns magnífics treballs de manera desinteressada contribuint a la creació de cartells
artístics, alguna cosa que estava fora del mer procés de fabricació.
L’elecció de València com a Capital Mundial del Disseny 2022 no
és una qüestió de sort, sinó de justícia: podríem parlar de reconeixement a Icones del disseny valencià, des dels anys trenta fins
a aquest 2022.

Recordar
l’explosió
de creativitat
des dels
primers
dissenys
dels anys
trenta,
l ’a l e g r i a
dels huitanta, les
experiències autodidactes… cal
reivindicar grans
Armando Silvestre-Elisa Ayala,1.989
noms del disseny. Molts
ja són història, però sens dubte fonamentals en el camp del disseny valencià, retornem-los el seu protagonisme.

UN CEL DE DONES

Vanessa Quevedo
Coetera

					

Conxa Delgado Amo

		

Vanessa es defineix com una dona generosa, divertida,
carinyosa, amiga dels seus amics, passional, molt sensible, espontània, superfamiliar, enamorada del seu xic i la
seua filleta i feliç. I jo que he estat fent-li l’entrevista done
fe de què és així.
Va nàixer a Paterna, va viure a València, al barri de Benicalap i, quan es va enamorar de Ricki se’n va vindre a
viure a l’Eliana que ara ja és el seu poble. Treballa de teleoperadora, treball que li agrada molt. Fa un mes que va
reprendre la seua feina perquè la covid la va afectar molt
i ha tardat temps a recuperar-se. La veritat és que veient
la vitalitat que té, mai no diries que ho ha passat tan malament.
El cas és que Vanessa dedica el seu temps d’oci a una tradició que al poble té ja més de 110 anys de vida: els coets,
la cordà. És la secretària de l’associació el Coet que cada
any organitza unes quantes activitats relacionades amb la
pólvora, com els correfocs i la cordà al poble. A les festes
de Sant Antoni i de les falles i a l’estiu fan correfocs i a les
festes de juliol també la cordà.
En un principi hi havia més dones, ara sols en queden 5
o 6. Però el que és important destacar és la participació
en aquest tipus d’activitat que sempre les hem pensades
pròpies del món dels homes. I Vane conta que ella ho va
fer per amor, per acompanyar el seu home que és coeter de soca-rel, ho porta en la sang, i va saber transmetre-li-ho a ella que, al principi amb por, va anar entrant
en la tradició festera i va participar en algunes cordades.
A poc a poc va anar deixant les emocions de la cordà per
participar sols als correfocs. Tindre una filla li va fer reflexionar i va aturar un poc la seua participació, però ara
ja està una altra vegada disposada a començar de nou.
I dic començar de nou perquè l’aturada amb la covid ha
fet que ara han de reprendre moltes de les activitats que
deixaren de fer al llarg de dos anys. Ara ja estan preparades per a tornar a recuperar el temps perdut. Així que
enguany tornem a tindre cordà, correfocs i veurem la Vanessa, amb el seu somriure i la seua alegria participant
dels actes. Assenyala com a important la cordà infantil, el
nombre de xiquets i xiquetes que comencen a participar
en aquests actes i el pensament que són el futur de la
Cordà de l’Eliana, el futur d’una tradició que no hem de
perdre.

Per a la xicalla tenen un minicoetòdrom, on poder practicar i la seguretat que dona la roba que han de portar quan
eixien en la cordà o el correfoc i per a la gent gran la granota de serratge que assegura la integritat total del cos.
Mostra el seu agraïment a l’Ajuntament que en tot moment els ha recolzat, encoratjat i ajudat perquè aquesta
tradició continue.
I fa una crida a tota la població: aquest mes de juliol, el
dia 9 farem la cordà, la infantil a les 20:30 i la gran a les
00:00 al poliesportiu i el dia 14 el correfoc. Ens agradaria
que la gent del poble vinguera a veure’ns. És molt important perquè per a mantindre aquesta tradició centenària
s’hauria d’implicar tot el veïnat. Venen colles d’altres pobles a participar amb nosaltres, són benvinguts.
I quina millor benvinguda que veure la població elianera
bolcada en aquesta festa.
Endavant, Vanessa! Un gran esforç fester per mantindre
la tradició coetera de l’Eliana.

COSES DEL NOSTRE POBLE
LES AIGÜES DE L’ELIANA

Janto Gil - Vicent Rubio (cronista oficial)
Les epidèmies i pandèmies sempre han format part de la
història de la humanitat: Còlera, pesta... I les nostres terres no s’han deslliurat del seu flagell. Present i viu tenim
l’atac de la covid-19, per exemple.
Però ací parlarem de les epidèmies relacionades amb l’aigua i que també el nostre poble ha patit i recorda.
Per no anar-nos-en més enllà en el temps començarem a
l’any 1784 quan una epidèmia de tercianes va causar estralls per tota Espanya i, per descomptat, arribà fins a les
nostres terres causant gran nombre de contagis i morts.
Les febres tercianes són produïdes per un mosquit, (causa
de malaltia de paludisme o malària) però en aquest cas
s’atribueix a una infecció produïda per les aigües. El nom
de tercianes es deu al fet que produeixen una febre intermitent cada tres dies. Segons consta en documents de la
Biblioteca Nacional, a la nostra comarca varen ser infectats molts pobles: Benaguasil, Benissanó, Llirià, Bétera...
Només al terme de la Pobla de Vallbona, on es trobava
l’Eliana com a caseriu pedani, es conten més de cent infectats i cinquanta-sis morts.
Per aquells temps l’aigua es treia dels pous o séquies que
regaven els camps i no se’n feien les anàlisis sanitàries
com cal.
Va ser l’any 1957 quan la Direcció General d’Indústria autoritza a «Aguas y Riegos de La Eliana» a realitzar l’abastiment i connexió de la xarxa d’aigües a les cases particulars

Planta desnitrificadora

del poble, sent la quota de 15 pessetes per 10 m³ al mes.
La comoditat arriba a les cases: només cal obrir l’aixeta i
un raig d’aigua brolla per omplir el poal, fer l’escurada o
beure, però el problema d’infeccions no s’acaba. A finals
de la dècada dels anys setanta del segle passat, aigües
del barranc de Mandor sense depurar es mesclen amb un
dels pous d’abastament i prompte tot el poble agafa unes
diarrees descomunals que acaben en febres tifoidals que
van enviar molta gent a l’hospital.
A pesar de tot, l’Eliana sempre ha tingut bones aigües i
es potenciaven les seues excel·lències i propietats als primers colons de les urbanitzacions de Montesol i Montealegre i que transformaren pinades i romers en xalets allà
pels anys 50 i 60 del segle passat. La qualitat de les aigües
la demostra, fins i tot, una notícia arreplegada en un diari
de Burgos de 1973 en el qual es meravellen i es fan ressò
de la descomunal tomaca de 3,600 kg que el llaurador
«Rafael Montaner Torrent cultivó en su campo de la partida “El Molino” del término municipal de l’Eliana (Cifra)».
Al començament del nou segle les aigües de l’Eliana
tornen a no ser recomanables per a beure. La quantitat
d’abonaments escampats per les hortes del voltant han
fet que els nitrats afloren a l’aixeta i als pous. Hui en dia,
una moderna depuradora aconsegueix que les aigüés tornen a ser aptes per al consum particular. Veurem quines
altres històries ens proporcionen les nostres aigües, però
tingueu ben segur que us les contarem.

MAGISTER DIXIT
“Ja no ens alimenten molles. Ja volem el pa sencer.
Vostra raó es va desfent. La nostra és força creixent.
Les molles volen al vent.”
Ovidi Montllor

UF! I
DEIEN QUE LA GUERRA
NO ARRIBARIA A L’ELIANA

LES NOSTRES PARAULES
DACSA, BLAT D’ÍNDIES, BLAT DE MORO, PANÍS...
Pasqu Martínez
L’Eliana no fa tant de temps era un poble d’horta, i, un dels cultius al camp era la dacsa.
Sabem que la dacsa és una planta gramínia de l’espècie Zea Mays (en castellà, maíz).
El diccionari diu així:
1-és una planta herbàcia anual de la família de les poàcies originària de Centreamèrica
on havia estat conreada pels pobles indígenes des de temps prehistòrics. De tija o canya
dreta i amb nucs, acabada en un plomall, fulles grans, lanceolades d’un verd intens i fruit
en panolla.
I com és que aquest cereal en té tants noms al nostre territori?
Sabem que va ser introduïda després de la conquesta d’Amèrica, com que els conqueridors
pensaven que havien arribat a l’Índia suposem que eixe va ser el primer nom, blat d’índies.
Per què blat de moro, dacsa i panís?
Pot ser que el camperolat cristià de les nostres terres, davant la manca d’un nom propi per
al maíz castellà fera ús de noms de cereals (cas de dacsa i panís) que es conreaven a les
nostres terres allà pel segle XIII i que o bé s’havien perdut o estaven en camí de perdre’s després de l’expulsió dels moriscos.
I encara en trobem més: dacsó, milloc, milloca, morisc, panissola, trepo i quico.
També seria interessant esbrinar en quines comarques s’utilitza cada accepció, però això serà en una altra ocasió.
Tornant al nostre poble he trobat referències al conreu de la dacsa en un article del llibret de la Falla J. Antoni de l’any 2000 que va escriure
Paco Coll, o Paco el Gros, com a ell li agradava signar.
“No és igual rascar ceba que rascar dacsa: amb les cebes portes una aixaeta xicoteta i amb molt de mirament vas llevant la brossa procurant no
tocar la ceba. La dacsa com està plantada a tires, és faena més fàcil, perquè primer ha passat la birbaora pel mig i ha llevat la brossa, deixant
només les tires de les dacseres. Tu vas amb llegoneta i acabes prompte (...) condís més la faena”
“Pelar panolles (...) A poqueta nit la família i els amics es reunien a la porta del carrer, al voltant del muntó de panolles. Van pelant, cantant,
xarrant i fent bromes. El millor que et pot passar és trobar una panolla roja, et dóna dret a besar a la xica o al xic que vulgues. Et poses roig com
una tomata, perquè tots estan mirant a qui beses (... ) i donen que parlar fins que aparega una altra panolla roja. En acabar la pelà la família
convida a boniatos torrats, cacaus i pastissets, tot regadet amb mistela”
El blat de moro - Atles Lingüístic del Domini Català
https://aldc.espais.iec.cat Zea mays (Panís,blat de moro,moresc,dacsa,Maíz) ´- http://botanicavirtual.udl.es › zea_agr
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