Museu Obert
Joan Genovés
El pintor de la por i el silenci
En aquests dies s’ha parlat de l’obra de Genovés, pintor valencià de la dècada dels
anys 30. Sempre reconegut per un dels
seus quadres més famosos «L’Abraçada»,
1976. Però la seua obra abasta molt més, hui
ho redescobrim, reivindiquem la seua obra
amb la idea que ell va voler transmetre’ns
en una època en la qual era molt difícil plasmar sentiments d’unió i esperit de lluita en pro d’aconseguir la
llibertat i un compromís social i ètic.
Pintor format a l’Escola de Belles Arts... (seguir llegint)
Reyes Belvis
Són de la terra els batecs
(poema de Víctor Iñúrria)

La poltrona de llegir
El carreró dels miracles, de Naguib Mahfuz
(traducció d’Isaïes Mineto i Josep Franco)
És una novel.la excel.lent que ens mostra un Egipte
de finals de la segona guerra mundial, a través d’un
microcosmos: el carreró on conviuen...(seguir llegint)
Lorena Barroso (Club de Lectura de l’Eliana)
Un pas cap a la normalitat
L’AVL acaba d’incorporar al seu diccionari normatiu un
conjunt de paraules que el colůlectiu de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI) havia solůlicitat a la institució normativa, al considerar...(seguir llegint)
Coses del nostre poble

Les nostres paraules
Ensumar

Travesse el bosc caminant,
i em sent dallò més corprès,
pels Sorolls del meu voltant,
és un estrany sentiment
que em va recorrent el cos,
amb pregones sensacions,
Són de la Terra els Batecs...
(seguir llegint)
Víctor Iñúrria
L’Eliana, un poble viu
L’Escoleta contraataca
La setmana passada us presentavem un treball
de l’Escoleta del Cor de l’Eliana amb el Xavi
Sarrià.
I, el mateix dia que us remetíem el CEL TANCAT núm. 5, les xiques de l’Escoleta (ara des de
les més menudes a les més grans) publicaven
la seua versió de I tu, sols tu, de El Diluvi.
Feu clic ací per escoltar-la
La gramola
Son quatre dones valentes, ben
formades musicalment i atrevides en la incorporació destils
musicals i bases sonores. Canten en valencià, però incorporen fragments en castellà –una de les components és dAlbacete–...
(seguir llegint)
Jaume Martínez Bonafé

Aquesta setmana hem triat ensumar, una
altra que comença amb el prefix -en i que
segons el DCBV deriva del llatí (in)sumere:sumir, aspirar.
En castellà, husmear/oler... (seguir llegint)
Pasqu Martínez

El Tigre del Maestrat
En la primavera de lany 1837, lexèrcit
de Ramón Cabrera, més conegut com El
Tigre del Maestrat, també es troba confinat al poble de Ribera del Xúquer. Estem en plena guerra Carlista, la primera
i...(seguir llegint)
Janto Gil

I les nostres criatures?
Aquesta setmana us recomanem un munt d’activitats, per a personetes menudes i
no tan menudes.
I una reflexió ben interessant sobre educació, de la professora de Filosofia, impulsora
del feminisme de la diferència, Maite Larrauri. (seguir llegint)
Conxa Delgado i Amo
Cròniques d’un confinament
Sant Elies no vindrà a la Torre
Els membres del CEL vam decidir, en la
darrera reunió mensual, que enguany no
podrem celebrar la Nit de Sant Elies a
la Torre del Virrei (encara que és previsible que pel juliol haurà acabat el procés de desescalament, no sembla prudent
ajuntar-nos tanta gent en un espai reduït).
Els membres del CEL mirarem de fer alguna cosa (ni que siga virtual), perquè no
ens en quedem sense.
Anirem informant!

Anem al cine?
La pel.lícula d’aquesta setmana és una obra
mestra del terror psicològic. The innocents
(Jack Clayton, 1961), inspirada en la novela
de Henry James Una altra volta de rosca, que
a Espanya es va estrenar com Suspense i que
s’ha portat en altres ocasions a la pantalla,
però mai amb la grandesa d’aquesta. Atenció al plano final, és dels que no oblidareu
(descarrega vàlida fins al 27 de maig).
https://we.tl/t-sssLqy0g6o
Pedro Uris

Un any sense Trobada
El passat dia 16 ens haviem d’aplegar a
Casinos, a la Trobada d’Escoles en Valencià de Camp de Túria. El maleït virus
no ens ho ha permés, però no ho dubteu:
tornarem l’any que ve, amb més força que
mai.
I sense Cant al Ras
El Cant al Ras reuneix tots els anys les millors cantaores i els millors cantaors del
nostre país a Massalfassar (l’Horta).
Enguany s’ha transmutat en un Cant a
Recer.
Ací us deixem un tast: La Quadrilla del
Molí, dirigida pel nostre veí i membre
del CEL Vicent Carrasco.

Magister dixit
En los trances duros, los señoritos invocan la patria
y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero
la compra con su sangre y la salva.
Antonio Machado
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