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ESCRIT AVUI

Comunicación y Poder,Manuel Castells, Alianza. Madrid 2009. 680 pàg.
Els mitjans de comunicació són ara per ara
l’àmbit on es despleguen les estratègies del poder. Internet i els diferents dispositius mòbils
configuren un nou entorn comunicatiu, l’autocomunicació de masses, que està transformant
de manera significativa les relacions de poder.

“No mos fareu catalans”. Història inacabada
del blaverisme, Francesc Viadel, Universitat de
València. València 2009. 455 pàg.
Edició ampliada i posada al dia del treball que
el mateix autor va publicar en 2006. En aquestes pàgines s’expliquen els orígens, l’evolució
i l’estat actual del blaverisme, un moviment reaccionari i irracional que encara suposa una
amenaça per a la cultura i la democràcia.

Poemania. Guia pràctica per a fer lectors i lectores de poesia, Anna Ballester Marco, Fundació
Bromera. Alzira 2009. 112 pàg.
L’autora, especialista en literatura infantil i juvenil, es pregunta per què les xiquetes i els xiquets abandonen el plaer per la poesia. El llibre ofereix recursos i estratègies per incitar menuts i grans a redescobrir el plaer de llegir i
escriure textos poètics.

La repressió franquista al País Valencià, Pelai Pagés (ed.), Tres i Quatre. València 2009. 797
pàg.
L’obra, que reuneix els treballs de la I Trobada d’Investigadors, dóna fe dels afusellaments, empresonaments, la depuració de
mestres, la repressió i l’horror que es van estendre pels distints pobles i comarques. Un
al·legat per a mantindre viva la memòria històrica.

La vida escolar en un curs. Coses que no sempre s’expliquen, Jaume Carbonell, Àngel Serra, Graó. Barcelona 2009. 239 pàg.
Un centenar d’escenes, amb els seus textos i
fotografies, ens presenta un retrat polièdric d’un
centre de l’avantguarda pedagògica al llarg d’un
curs escolar, tot presentat amb una acuradíssima edició, un autèntic homenatge a la qualitat de l’escola pública.

Elogi de l’educació lenta, Joan Domènech
Francesch, Graó. Barcelona 2009. 166 pàg.
Més, abans i més ràpid no són sinònims de millor. En l’escola, diu l’autor, cal trobar el temps
just per a cadascú i aplicar-lo a cada activitat
pedagògica. Cal retornar el temps a l’alumnat
i el professorat perquè el visquen plenament
i esdevinga així plenament educatiu.

Imaginar África. Los estereotipos occidentales sobre África y los africanos, Antoni Castel,
José Carlos Sendín (eds.), La Catarata. Madrid
2009. 182 pàg.
Nou africanistes reflexionen des d’òptiques distintes sobre la construcció de l’imaginari sobre
Àfrica i analitzen com és representat pels
mitjans de comunicació, per a desvelar molts
estereotips del pensament occcidental sobre
una realitat molt més rica i complexa.

Desaprender la discriminación en Educación
Infantil, Babette Brown, Morata. Madrid 2009.
151 pàg.
Brown, mestra d’infantil, assegura que xiquets i xiquetes són experts en la comunicació de necessitats i de sentiments, però també en la interpretació de les reaccions i valoracions de la gent adulta. S’hi aporten
suggeriments al professorat d’aquesta etapa
educativa.

Passege pel vell Sagunt i des d’alguna casa un
pianista m’obsequia amb Variacions i fugues de
Bach. Refresque una llarga conversa amb Ninyoles, sociolingüista saguntí un matí de 1993.
—Bon dia, em diuen Ferran, he llegit tots els
seus llibres i alguns articles.
—Quin lector més amable!.
Durant el trajecte m’explica algunes circumstàncies de la redacció i publicació dels seus
primers llibres. El seu valencianisme, com el
d’altres companys de generació —Cucó, Aracil
o Marqués— té un mèrit particular, com explica en una entrevista el 1972: “La meua llengua
materna ha estat el castellà, procedeixo del casc
urbà de València, de la classe mitjana, i vaig ser
criat als jesuïtes que, casualment, pel que jo sé,
implantaren la castellanització cultural en educació, en alguns àmbits de l’àrea catalana. El valencianisme mai no ha constituït per a mi una inquietud privada sinó un problema públic.”
Em ve a la memòria la primera vegada que
vaig veure Conflicte Lingüístic Valencià: era 1983,

em va sorprendre el títol, jo no constatava cap
conflicte. La gent del meu poble, valencianoparlant, no qüestionava la situació sociolingüística. ¿Quin conflicte?
Quan feia les pràctiques de Magisteri en
l’escola de la meua infància vaig obtenir en part
la resposta. Aquell curs s’hi començava a implantar el programa d’ensenyament en valencià.
Una part del professorat coneixia Ninyoles i altres lectures clau que actualitzaven, amb un rigor que encara sobta, la reflexió sobre el país.
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el títol, jo no constatava
cap conflicte

Llavors hi havia uns mestres —Fuster, Sanchis Guarner, Reglà, Giralt, Tarradell, Dolç, Nadal…— i petites xarxes militants com ara les joventuts de Lo Rat Penat, però potser encara no
hem valorat com cal la quantitat de barreres
mentals i prejudicis que en el camp valencianista
es van carregar des de finals dels anys seixanta els Cucó, Aracil, Sebastià García Martínez,
Emèrit Bono, Josep Vicent Marqués, Lluís Font
de Mora, Manolo Ardit, Joan Francesc Mira, Josep Lluís Blasco, Eliseu Climent, Isabel-Clara
Simó, Raimon... És la generació que consolida definitivament l’equació valencianisme = modernitat
i progrés, una modernitat que aplica fins i tot a
l’edició dels seus llibres.
Les portades de la col·lecció Garbí (1967-71),
la primera editorial d’aquesta generació, són autèntiques obres d’art de l’Equip Crònica. El mateix cal dir de la revista Gorg. Cap grup generacional europeu de llengües minoritzades ha
dut el seu país a quotes tan altes de revolució cultural i canvis civils.



Informació on line d’ONG
http://www.info-ong.com/index.php
http://www.guiaongs.org/
Després d'una catàstrofe humanitària, les oenegés són el centre de totes les mirades, també pateixen, però, un gran desgast en la seua
imatge pública a causa de les pomes podrides
que hi ha al mateix cistell.

La cimera de Copenhaguen, un fracàs estrepitós?
http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/lang/es/pages/gateway
Molta gent al món comparteix una mateixa
preocupació: la humanitat aconseguirà fer inhabitable el planeta? Podrem evitar-ho? És ja un
procés irreversible? Què podem fer encara?

Que arriba el plurilingüisme!
http://www.aulaintercultural.org/sommaire.php3?
lang=ca
El plurilingüisme és la conseqüència d'un món
divers i del fenomen de la globalització. Les relacions socials es diversifiquen i el plurilingüisme
és una realitat cada vegada més perceptible. Les
llengües, conviuran o s'aniquilaran?

Alça l'aleta, polleta. No em picaràs, pollastret
http://picam.info/
Pica'm és un diari digital molt fresc que ha
irromput recentment en la galàxia internàutica. Combina blocs, notícies, política, actualitat musical i altres àmbits de la informació des
d'un format àgil i desinhibit.

