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La poltrona de llegir

La bona lletra, de l’escriptor valencià Rafael Chirbes
(traducció de Carles Mulet)

És una novel.la commovedora, iniciàtica, endevinatò-
ria... És una novel.la molt interessant per iniciar-se a
l’«Univers Chirbes». Narra l’angoixa viscuda per una
família republicana en temps de la dictadura franquista. Chirbes
trenca el silenci en la veu de la seua protagonista... (seguir llegint)

Lorena Barroso (Club de Lectura de l’Eliana)

L’estrany senyor
(un conte de Víctor Iñúrria)

L’amic i soci del CEL Víctor Iñúrria ens regala una història del
desconfinament. No us la perdeu!
La Pandèmia havia començat a minvar i les Autoritats
havien començat a permetre les gents anar eixint de casa.
Quan les persones eixien al carrer, tenien dos posats com-
pletament distints, atès que uns ho feien extremadament
eufòrics i altres amb un munt... (seguir llegint)

I les nostres criatures?
Per a la gent menuda, un conte clàssic, un vídeo i una cançoneta.
I una lectura reflexiva de Joan Domènech. Possiblement podeu pensar que aquesta
lectura va més adreçada a les i els mestres...(seguir llegint)

Conxa Delgado i Amo

La gramola
Lluís Miquel i Els 4Z eren un
grup de joves que a l’inici dels
anys seixanta van decidir fer
música en valencià adaptant i
traduint cançons del blues ame-

ricà o de la cançó francesa de J. Brel, Brassens
o G. Bécaud. Entre les adaptacions incorpo-
raven cançons pròpies o de poetes valencians,
amb un clar i contundent compromís reivindi-
catiu... (seguir llegint)

Jaume Martínez Bonafé

Anem al cine?
Aquesta setmana hem triat un clàssic de la co-
mèdia sentimental, «Encuentro en París» (Richard
Quine, 1964), un film, poc conegut i amb una parella
màgica, Audrey Hepburn i William Holden, que reflexiona sobre
els codis de les històrias de la ficció. Inteligencia i sentiments en
estat pur. A gaudir-ne.
Podeu descarregar-la fins el 3 de juny. https://we.tl/t-clhpSWIeA3

Pedro Uris

Les nostres paraules
Virus

Després de més de dos mesos sentint parlar
del maleït coronavirus crec que toca fer un
article sobre la paraula original -virus- i el
seu camp semàntic.
Comencem per:
Virus: Etimologia: del llatí virus (suc, pus, supuració)S.XV
Segons el Diccionari Normatiu Valencià significa

1. BIOL/QUIM: Organisme d’estructura molt senzilla (...) capaç
de reproduir-se només en l’interior de cèl.lules específiques vi-
ves... (seguir llegint)

Pasqu Martínez

S’alça el teló!

Alguna vegada, gaudint d’una novel.la, una pel-
lícula o una obra de teatre, no has tingut la sensació
que estaven contant una part de la teua vida? Eixe

és un dels poders de la ficció, posar-nos al davant un espill defor-
mat per a mostrar-nos els nostres desitjos cobejats, el que som, el
que sentim i, fins i tot, allò en què ens podem arribar a convertir
en el futur. En definitiva, mostrar-nos la nostra ànima i fer-nos
reaccionar.

El 1994 Carles Alberola havia pujat a un escenari... (seguir llegint)
Rafa Desco

Museu Obert
Rafael Guastavino
Un arquitecte valencià a Nova York
Un dels més importants creadors de la imatge de l’Amèrica Contemporà-
nia que hui coneixem. Va transformar la visió arquitectònica gràcies a les
seues innovacions constructives.
Nova York li deu l’estètica de molts dels grans i emblemàtics edificis
públics: La Gran Central Terminal, el vestíbul d’entrada de la Ellis Island
o el Carnegie Hall són només alguns exemples de les seues intervencions
arquitectòniques. Però, i a València, el coneixem?... (seguir llegint)

Reyes Belvis

Coses del nostre poble

Les catorze valentes
Continuem en primavera i continuem relatant successos que tingueren lloc per esta
època al nostre poble. El passatge que anem a contar està reflectit en els periòdics de
maig de 1923...(seguir llegint)

Janto Gil

El racó de la cuina

Us oferim
una nova
entrega dels
dolços de
primavera:
La Fabiola.

(seguir llegint)

Magister dixit
Nature and Nature’s laws lay hid in night:
God said, «Let Newton be» and all was light.
(La natura i les lleis de la natura eren amagades a la nit:
Déu digué: «Que Newton sia» i tot fou llum)

Alexander Pope
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