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La poltrona de llegir
La dona que ensopegava amb les portes, de Roddy Doyle
(traducció d’Ernest Riera Arbussa)

La protagonista d’aquesta novel·la és una dona
maltractada amb grans dificultats per demanar
ajuda. Va fer fora de casa el seu marit i es guanya
la vida fregant cases. Un dia la policia li diu que
el seu marit és mort... (seguir llegint)

Lorena Barroso (Club de Lectura de l’Eliana)

L’Eliana, un poble viu
La setmana de l’orgull
Les nostres amigues i els nostres amics de Marietes,
gent elianera de totes les condicions sexuals i de gènere, han celebrat
un Orgull confinat fantàstic, amb la participació de moltes persones,
entitats i associacions del nostre poble, que hi han aportat les seues
col.laboracions en forma de vídeos.
El CEL no hi podia faltar, així que hem elaborat, amb molta il.lusió,
un treball que podeu trobar al nostre web o, al costat de tots els altres,
al facebook de Marietes.

I les nostres criatures?
Com que ja estem a l’estiu i tenim ganes de gaudir del bon temps, la
família i les amistats us recomanem diversos contes i rondalles per
llegir i veure, una reflexió ben interessant sobre els models d’escola i
un joc per comprovar què sabem de les dones científiques.
I, per descomptat, una cançoneta (i un ball). (seguir llegint)

Conxa Delgado i Amo

La gramola

Entre els 70 i els 80 del segle pas-
sat, a València, confluïren un gra-
pat de músics amb una molt par-
ticular i creativa forma d’enten-
dre el rock i la cançó popular. En-

tre la bohèmia i el hippisme, cultivats a llocs com
Altea i altres racons de la Marina, neixen crea-
cions com Brossa d’ahir (1977), de Pep Laguar-
da i Tapineria (comentat en l’anterior Gramola);
Cambrers (1981), de Julio Bustamante, i el que
ara comentem: Humitat Relativa (1979), de Re-
migi Palmero i Bon Matí. (seguir llegint)

Jaume Martínez Bonafé
Anem al cine?
El 2009, a l’última part de la seua carrera, el cineasta francès
Bertrand Tavernier va realitzar un noir als EUA, En el centro de
la tormenta, un estimable thriller, molt poc conegut, ambientat al
Nova Orleans inmediatament posterior a l’huracà Katrina, que
inclou algunes escenes sorprenents en clau màgica.
Podeu descarregar-la fins el 8 de juliol.

https://we.tl/t-UrpRXSeKeA
Pedro Uris

Les nostres paraules
Aladroc
És temps d’aladroc! Diu un anunci a un
establiment, i recorde que m’han contat que a l’Eliana venia
una peixcatera del Cabanyal a vendre peix i deia, «Aladroc,
aladroc, que el porte viu!» I algú entenia, «pa l’arròs, pa
l’arròs, que el porte viu». Aquesta serà la nostra paraula
del mes, aladroc... (seguir llegint)

Pasqu Martínez

S’alça el teló!
Pel juliol us suggerim un thriller
episcopal al voltant de la visita
del Papa Benet a València, Iu-
ventutis Day, per la Companyia
Micalet i un espectacle de dan-
sa, Cita a cegues, amb la ballari-
na alcoiana Sol Picó i el pianista
menorquí Marco Mezquida.

Rafa Desco i Janto Gil

Museu Obert
Josep Renau
Cartellisme valencià. La funció social de l’art
Josep Renau, figura fonamental en
la vida cultural de l’Espanya del Se-
gle XX.
Defensor incansable de l’art com a instrument de
transformació social i del compromís intel.lectual.
Artista plàstic, precursor del Cartellisme com
a mitjà de propaganda, mestre del fotomun-
tatge, dissenyador d’avantguarda i assagista....
(seguir llegint)

Reyes Belvis

Coses del nostre poble
Sopar a la fresca
Per aquesta època de l’any, quan la Susanna a penes
contava 15 anys i passejava el seu aire pels carrers de
l’Eliana, el poble feia olor a forment acabat de segar i,
les trilladores, animalots de fusta vermella, anaven fent muntons de
palla fresca i daurada a les eres de les escoles... (seguir llegint)

Janto Gil

Magistri dixerunt
¿Qui, sinó un home de fantasia fora mida, seria
capaç d’imaginar la idea de zero? I dic imaginar una
idea. Evidentment cal molta febre intel.lectual per a
arribar-hi. Això, només ho fan els matemàtics. ¿El
zero –la nul·litat–, el no-res?
Ens burlem dels filòsofs, però mira que els
matemàtics!

Joan Fuster
Multiplícate por cero!

Bartholomew Jojo Simpson
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