Editorial
CEL TANCAT
El CEL també està tancat, fent cas de les autoritats sanitàries, que són les que més en saben, del que cal fer en aquests
casos... però el tancament ens ha servit, entre altres coses, per pensar en que sens feia necessari connectar amb la gent
del nostre poble, perquè nosaltres som poble i ens necessitem en colůlectiu. Aleshores hem pensat que una bona manera
seria fer aquest CEL TANCAT... (seguir llegint)
Les nostres paraules

La poltrona de llegir

El 22 d’abril és el dia de la Terra des de
l’any 1970, per tal de prendre consciència
dels problemes mediambientals que pateix el nostre planeta. Per això des del
Cel Tancat hem triat per aquesta edició la
paraula terra, en femení...
(seguir llegint)

Anna Karènina, de Lev Tolstoi (traduït per Andreu Nin)
Fa un any, la vaig llegir i em va commocionar per tres coses per mi importants:
Una, em posava davant la tremenda complexitat de les persones, el món intern i
les reflexions que som capaços de fer, així
com els sentiments...
(seguir llegint)
Conxa Delgado i Amo

Pasqu Martínez

La gramola
A les cançons de Raimon els dec una forma particular d’aprendre i estimar la meva
llengua.
A casa, les mostres d’afecte i els reganys ens els feien en valencià però,
enlloc me’l deixaven estudiar i l’escola... (seguir llegint)
Jaume Martínez Bonafé

Anem al cine?
Pedro Uris, bon amic del CEL i cinèfil empedreït ens convida
cada setmana a veure una gran pel.licula. Comencem amb «El
ángel exterminador», de Luis Buñuel.
Un clàssic del «confinament», quan encara el desconeixíem, «El
ángel exterminador», la pel.lícula que Luis Buñuel va realitzar a
Mèxic en 1962, amb l’estrela d’eixe país Silvia Pinal.
Una paràbola sobre una classe social que agonitza tancada en les seues convencions i privilegis, però sobretot una comèdia negra que convé veure amb un
somriure als llavis... encara que siga de hiena.
Entreu ací per baixar-la
I les nostres criatures? Reflexions al voltant de leducació

Teniu curiositat? Costums i tradicions
Tot just s’acaba el cicle de la pasqua; els valencians, tan festers com
diu el tòpic que som, fem dos caps
de setmana pasqüers, del diumenge de pasqua al dilluns de Sant Vicent.
Ací trobareu alguns enllaços que hi fan referència

Interessant reflexió, en forma de manifest sobre leducació en temps de
confinament, elaborat per quatre de les més sàvies i importants persones
del món de la Pedagogia a lestat espanyol.
Julio Rogero, Jaume Martínez Bonafé, Jaume Carbonell i José Gimeno
Sacristán.
https://diarieducacio.cat/manifest-per-una-altra-educacio-en-temps-de-crisi-25-propostes/

I parlant de criatures, per les que teniu xicalla,
ací us deixem l’enllaç a unes il.lustracions de Joan Turu per a pintar.
Magister dixit
Ací anirem incloent algunes citacions de personatges, molt
o gens coneguts, que ens agraden. Començarem amb el
gran Arquimedes:

Doneu-me un punt de suport i mouré el món
Arquimedes de Siracusa
Visantet està cremat. Molt cremat. No entén perquè no pot
eixir a jugar a la petanca ni a veure els patos. Diu que mentre
dure el confinament, no s’alça. Però renegarà.
Última hora!
Acció Cultural del País Valencià virtualitza els actes per commemorar
la diada de Sant Jordi i el 25 d’abril. Del 23 al 25 d’abril: festa del llibre,
cinema, manifestació virtual i megaconcert. Ací teniu tota la Info
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