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L’almanac de Las Provincias va aixoplugar el
valencianisme de dreta i una bona part del ca-
talanisme cultural de mar endins i nord enllà.
L’Almanaque és un fenòmen sociohistòric que
va superar les dues dictadures espanyolistes
i, fins a la meitat del segle, el millor indicador
del nivell de la vida cultural valenciana en les
dues llengües. Hi trobe una coherència de
fons, un regionalisme conservador que dóna
suport al valencianisme cultural, només con-
dicionada en part per les inevitables conse-
qüències del feixisme. En l’almanac de 1935,
per exemple hi ha un article —¿Ja sou soci de
la Protectora de l’Ensenyança Valenciana?—
d'una militància homologable a qualsevol fu-
llet de l’actual Federació Escola Valenciana.

Els almanacs van donar suport al català en
els anys  de màxima repressió. En els de 1943
i 1944, hi trobem col·laboracions dels mallor-

quins Maria Antònia Salvà,  mossén Antoni
Pons, Miquel Ferrà i Miquel Dolç, i dels cata-
lans Josep Romeu, J. M. Ló-
pez Picó, Josep Palau i Fabré
i Josep M. de Casacuberta,
aquest darrer editor i una de
les primeres espases de
l’Institut d’Estudis Catalans.
Naturalment, molts valen-
cianistes de dreta hi publi-
caven en català: Ventura Vi-
dal, Prudenci Alcón, Enric
Duran, Francesc Caballero,
Miquel Adlert, Josep Sanç,
Xavier i Vicent Casp, Martí
Domínguez, Carles Salva-
dor, Manuel Bertran, entre
altres. I no hi mancaven es-
tudis científics, com un de to-

ponímia de Casacuberta o un altre sobre tro-
balles prehistòriques en Albalat dels Taron-

chers, de Francesc Navarro
i Francesc Esteve. Això, era
pura resistència. Ja és ben
significatiu que el bateig de
Fuster en el petit món lle-
traferit valencianista es fes
en aquestes pàgines, el 1945.

No cal dir que el fenomen
era en realitat  una herència
més, la més eficaç, de la
Renaixença valenciana. No
debades l’aleshores direc-
tor de l’almanac i del diari,
Teodor Llorente Falcó —fill
del poeta—, personificava la
part més culta i liberal dels
renaixentistes valencians. 

L’almanac de ‘Las
Provincias’: una illa de
resistència

Sud enllà. El País Valencià
vist des de Catalunya,Martí
Domínguez (ed.), Universitat
de València 2010. 189 pàgs.
Vosaltres, els valencians,nom
d’un capítol, és una oportu-
na al·lusió a l’obra de Joan
Fuster, que sura sense remei
en aquesta obra en què vint

intel·lectuals catalans comparteixen les seues
mirades, entre la preocupació, la perplexitat i la
culpa, sobre el País Valencià.

Els dramàtics de televisió,
Producció: AulaMèdia i Ob-
jectiu Comunicació, Bar-
celona 2010 (dvd)
Tercer document audiovi-
sual de la col·lecció Darre-
re la pantalla, que reuneix
diverses mirades i exerci-
cis didàctics sobre els pro-

grames dramàtics de televisió: la construcció de
la narració, la inclusió de la publicitat en les sé-
ries o els efectes en les audiències.

Mundo-consumo. Ética del
individuo en la aldea global,
Zygmunt Bauman, Paidós,
Barcelona 2010. 385 pàgs.
Aquest sociòleg, que denun-
cia un model de pensament
que ens deixa indefensos
davant els governs i les ame-

naces de forces desconegudes, ens convida a re-
pensar aquest món. La vida de consum, ens diu,
“ no consisteix a adquirir i posseir [sinó] sobre-
tot, a estar en moviment”.

¿Hacia el abismo? Glo-
balización en el siglo XXI,
Edgar Morin, Gedisa, Bar-
celona 2010. 160 pàgs.
Recopilació d’articles on el
pensador francés explica
com encarar els reptes
postmoderns en un con-
text de crisi mundial. Cal

apostar, ens diu, per la metamorfosi —com fa
una papallona— de la societat, que comporta-
rà la seua transformació i també la salvació.

Un lloc anomenat escola,
Eulàlia Bosch, Graó, Bar-
celona 2009. 223 pàgs.
L’obra respon a tres eixos
fonamentals per a l’auto-
ra: l’interés pel testimoni
que caldrà passar a la
pròxima generació, la re-
llevància de les arts com

a manifestacions per a accedir al coneixement,
i la necessitat que algú ens ajude a apropiar-
nos certs espais.

Educación intercultural.
Análisis y resolución de con-
flictos, (7ª edició actualitza-
da) Colectivo Amani, La Ca-
tarata, Madrid 2009. 290 pàgs.
Ferramentes didàctiques per
a abordar interculturalisme:
la immigració, les minories

ètniques, el xoc i el contacte cultural, els pre-
judicis, les conductes solidàries i racistes...
Propostes per al desenvolupament d’actituds 
i valors que ensenyen a viure des del respecte.

Las TIC y el desarrollo de las
competencias básicas. , Ve-
rónica Martín Díaz (coord.),
Mad, Alcalá de Guadaira (Se-
villa) 2009. 168 pàgs.
Orientacions per a docents de
primària sobre el desenvolu-
pament de les competències,

amb el suport dels recursos tecnològics que l’a-
lumnat té al seu abast. D’interés per al profes-
sorat interessat a introduir estratègies innovadores
en la construcció de coneixements.

¿Cuál es el límite de la li-
bertad en Internet?,Jane
Bingham, Morata, Ma-
drid 2009. 64 pàgs.
Són segures les compres
en línia? És contrapro-
duent intercanviar ar-
xius? Com reprimir la pi-
rateria? Cal controlar els

xats? El llibret aporta dades i arguments per al
debat sobre la llibertat en la xarxa, la protecció
de la infància, els continguts inapropiats, etc.
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Després de veure aquesta pel·lícula, tots els pre-
judicis cap al cinema espanyol s'enfonsen. Des-
cartem, d’entrada, que tenim un cinema dolent,
una idea que descansa més en la inèrcia del pen-
sament dels potencials espectadors que en la
qualitat dels films produïts a casa nostra. Només
hem de rescatar de la nostra memòria les fil-
mografies de directors com Víctor Erice, Pedro

Almodóvar, Isabel Coixet, Iciar Bollaín, Jaime Ro-
sers, Álex de la Iglesia, Pere Portabella, José Luis
Guerín… I, naturalment, Daniel Monzón, amb Cel-
da 211, per a deixar de considerar que el nostre
cinema és mediocre.

Què té Celda 211perquè haja aconseguit el re-
coneixement de l'Academia Cinematográfica —
huit Goya i 16 nominacions— i del públic, amb dos
milions d'espectadors? Ni més ni menys una per-
fecta bastimentada tècnica —muntatge, foto-
grafia— i artística —direcció, guió i interpretació—
, tot sustentant una història esquinçadora de vio-
lència. Celda 211 commou en mostrar
descarnadamente com la vida, qualsevol vida, es
pot descol·locar per un moviment de l’atzar. Uns
trossos del sostre de la presó es desprenen col-
pejant el nou funcionari, Juan Ribera —interpretat
per Alberto Ammann—. A partir d'ací, la seua
existència es desplaça des de l'harmonia fami-
liar fins a l'horror del motí de la presó. Del pas-

sat imaginari junt amb la seua dona embaras-
sada fins al present caòtic d'una presó amotinada.

La història ens mostra amb gran saviesa dos
registres de la realitat de l'existència humana: l'i-
maginari de l’enamorament i el real de la vio-
lència. Però ens escamoteja un tercer registre,
el simbòlic, aquell que a través d'un saber i d’un
fer ètics hauria permés canalitzar les pulsions
de cada protagonista cap a un futur millor per a
tots.

Perquè no hi ha futur en aquesta història: ni
per a la parella de protagonistes ni per als pre-
sos. En aquest sentit, el film no s'allunya de l’ac-
tual discurs televisiu, entre les imatges imagi-
nàries de la publicitat i les imatges “reals” dels
informatius. Això no seria problemàtic, si no fóra
perquè amb això estem anul·lant la possibilitat
d'un millor futur per a tots. Un futur recolzat en
paraules de veritat, sostingudes amb actes no-
bles.

Sense eixida

EN PANTALLA

Celda 211
Director: Daniel Monzón. Guió: Daniel Monzón,
Jorge Guerricaechevarría (basat en una
novel·la de Francisco Pérez Gandul).
Repartiment: Luis Tosar, Alberto Ammann,
Antonio Resines, Carlos Bardem, Marta Etura,
Vicente Romero, Manuel Morón, Manolo Solo,
Fernando Soto, Luis Zahera, Félix Cubero,
Joxean Bengoetxea, Juan Carlos Mangas,
Jesús Carroza. Fotografia: Roque Baños.
Muntatge: Mapa Pastor. Espanya, 2009.
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Naix softvalencià, informàtica en valencià
http://www.softvalencia.org/
Conjugar els principis del programari lliure i l'ús
de la pròpia llengua és una magnífica estratè-
gia per a fer una societat normalitzada en un
país en camí de la seua normalització. Els pro-
grames més utilitzats incorporen el valencià a
les seues opcions de personalització.

Acosta't al territori... i ens coneixerem
http://www.acostatalterritori.org/
És una iniciativa de la CAPPEV, la Coordinadora
per l'Ensenyament en Valencià de la Marina
Alta, per a acostar territoris de l'àmbit lingüístic
i promoure'n la interrelació, desenvolupant ex-
periències viatgeres que estrenyen adoles-
cents allunyats per distàncies no sols físiques.

Homes per la igualtat de gènere
http://www.ahige.org/
Algú ha dit que s'haurà produït la igualtat de gè-
nere quan els homes siguen capaços d'ocupar-
se dels fills. Ací teniu una passa en el bon camí.
Un bon recull  d'eines de debat que ens faran
mirar el vessant sociològic dels rols i els ar-
quetips associats amb el gènere.

Aula intercultural, des de la diversitat
http://www.aulaintercultural.org/
Que fa que les diferències comporten tants con-
flictes? El desconeixement mutu, els recels o
el prejudicis actuen de multiplicadors per a aug-
mentar les distàncies mentals quan hom viu im-
mers en un àmbit social en què conviuen di-
verses cultures, ètnies, religions.

El fenomen era en realitat
una herència més, la més
eficaç, de la Renaixença
valenciana




