S’alça el teló!
La companyia Teatre Micalet ens convida a la representació d’«El verí del teatre», de Rodolf Sirera.
Dirigit per Joan Peris, amb Pilar Almeria i Cristina Garcia.
Entreu ací per veure-la
Moments a l’Eliana confinada
(poema inèdit de Pura Peris)
El silenci passeja
pels carrers adormits

La poltrona de llegir
La societat literària i de pastís de pela de patata de Guernsey,
de Mary Ann Shaffer (traducció de Marta Vilella)
És una novel.la epistolar carregada d’amor als llibres i la lectura

els cants dels ocells
adornen el seu vestit

que t’emociona i et fa riure al mateix temps. La trama gira al
voltant de la literatura... (seguir llegint)
Lorena Barroso

la rosa exhala el perfum
en un parc deshabitat ...

Museu Obert

(seguir llegint)
Pura Peris
L’Eliana a la tele
El 28 d’abril, al programa
ciutats desaparegudes, de la
tele d’àpunt van incloure
un reportatge ben interessant sobre
l’Eliana.

La Sala del Pabellón de
la Secesión ya estaba
preparada para la inauguración de la gran exposición en torno a la
figura de Beethoven, el gran inspirador,
el genio, el hilo conductor de la idea de
Arte Total. ... (seguir llegint)
Reyes Belvis

Kike Martínez Escrivà

Ací teniu l’enllaç (minuts 18.37–26.52)

La gramola

I les nostres criatures?
És un tòpic, però els tòpics solen tenir molt de veritat:
les crisis sempre ens trauen el millor i el pitjor, a les
persones. Avui us suggerim un article sobre el racisme
que potser ha revifat amb la crisi del coronavirus.
I, perquè s’entretinguen les nanes i els nanos, què us sembla aquesta
proposta del Dani Miquel: Cuidem els llibres
Anem al cine?
«City Lights» (Llums de la ciutat) (1931) és una pel.lícula sense diàlegs realitzada pel mestre Charles Chaplin en l’etapa
sonora, ja que el cineasta es va resistir a acceptar la introducció dels diàlegs a la pantalla.
Una modèlica combinació de drama i comèdia que evidencia, com poques pel.lícules, el
caràcter universal que posseeix el llenguatge
cinematogràfic.
L’enllaç és vàlid fins al 6 de maig i la pel·lícula
té els intertítols en anglès, tot i que se segueix
perfectament sense ells.
Entreu ací per baixar-la
Pedro Uris

https://www.vibby.com/v/Xkai1Kw7t

El còlera de 1885
Els nostres dies estan
marcats per la situació
excepcional d’una pandèmia que afecta tota la
humanitat. El COVID19, a dia de hui, ens està marcant, a
la nostra societat i al nostre municipi, i
sense cap dubte, el 2020 serà recordat...
(seguir llegint)

A vegades, els cantautors ens
han ajudat a conéixer i estudiar els poetes. Ho ha fet molt
bé Paco Ibáñez en castellà i
ho va fer magistralment Ovidi
Montllor musicant a Vicent Andrés Estellés.
Ovidi va enregistrar ... (seguir llegint)
Jaume Martínez Bonafé

Les nostres paraules
La paraula d’aquesta setmana és borinot.
Un borinot és com una abella peluda i gran,
però també una persona estúpida, un destrellatat, com algunes persones públiques
i no tan públiques...
(seguir llegint)
Robert Fuster
Magistra dixit
No ens podem sentir lliures si els altres no ens accepten
com a lliures. És tot un repte, convèncer-los. Sobretot
quan es neguen fanàticament a acceptar-ho; aleshores és
un repte majúscul.
Això, per exemple, ho saben totes les dones del món.
Isabel Clara Simó
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