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S’alça el teló!
L’equip de professionals del Teatre Olympia i Talia, i Albe-
na Teatre ens presenten "M’esperaràs?" de Carles Alberola.
Una comèdia dramàtica amb un punt de romanticisme.
Una espècie de viatge íntim al voltant... (seguir llegint)

Rafa Desco

La poltrona de llegir

La aznaridad, de Manuel Vázquez Montalbán
Historia, magistra vitae, deien ja els romans, en una sàvia
invitació a cultivar sense desmai allò que ara anomenem
memòria històrica, i que tan sovint oblidem: el viu record i
estudi de les polsegueres del passat... (seguir llegint)

Toni Ferrer

I les nostres criatures?
Aquesta setmana us proposem tres activitats que podem fer fàcilment amb la xicalla. No hi ha res com cantar, veure un
curt interessant i parlar-ne, escoltar el que ens diuen sobre com hem d’alimentar-nos i fer una mascareta superxula...
I per les persones adultes, una interessant reflexió de Heike Freire... (seguir llegint)

Conxa Delgado i Amo

La gramola
Franco mor al no-
vembre de l’any 75,
un parell de mesos
després de signar
les seues darreres

cinc penes de mort. Aquest ma-
teix any Al Tall enregistra el seu
primer disc: Cançó popular del País
Valencià... (seguir llegint)

Jaume Martínez Bonafé

Anem al cine?
La comèdia es el gènere cinematogràfic
més universal. Una bona comèdia ens fa
riure, però també ens fa pensar. Hi ha una
pel.lícula que explica millor que cap altra
el llenguatge universal que està associat a
la comèdia: «Los viajes de Sullivan» (Preston Sturges, 1941).
Podeu descarregar-la fins el 13 de maig.

Entreu ací per baixar-la
Pedro Uris

Les nostres paraules
Aquesta setmana he triat la paraula trellat, una paraula
molt nostra i que significa més que sentit comú. Tenir
trellat vol dir dir tenir sensatesa per a prendre decisions,
cosa que voldríem que tothom en tinguera i més en aquesta
situació que patim ara. Trellat està present en frases fetes
com –No tindre ni trellat ni forrellat o –llibre tancat no trau
trellat... (seguir llegint)

Pasqu Martínez

El racó de la cuina

L’any 98, dins els actes
de commemoració del 40
aniversari de la segona
independència de
l’Eliana, l’Ajuntament,
en col.laboració amb els
forns del poble, va
editar... (seguir llegint)

Museu Obert

LA PRIMERA RENOVACIÓN EN EL PAIS
VALENCIANO

A finales del S. XIX la pintura había atrave-
sado un gran periodo con figuras importan-
tes como Sorolla, Pinazo o Muñoz Degrain,
el Modernismo arquitectónico suponía la pri-
mera introducción del arte contemporáneo,
pero ni esta tendencia ni los grandes pintores
del momento se incorporaban definitivamen-
te a las vanguardias europeas...
(seguir llegint)

Reyes Belvis

Coses del nostre poble
Fa molts anys, quan Susanna tenia 15 anys
i els dacsars estaven verds i el forment dau-
rat, quan era el mes de maig, l’Eliana feia
olor... (seguir llegint)

Janto Gil

L’Eliana, un poble viu

Diversos grups estan celebrant els 25 anys
de vacances de l’Ovidi amb un festival digital anomenat
Oh, vidi! (Oh, ho he vist!).
El Cor de l’Eliana hi participa amb aquesta versió de
«M’aclame a tu».

Visantet ix a
passejar
complint les
normatives.
Però el
quilòmetre
el fa cap
amunt.

Diu que així
pot veure
tots els
amics
alhora i cap
perill de
contagi.

Magister dixit

Jo vinc d’un silenci
que no és resignat,
d’on comença l’horta
i acaba el secà,
d’esforç i blasfèmia
perquè tot va mal:
qui perd els orígens
perd identitat.

Raimon
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