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Las Semillas del Caos
Autor: Sara Herrera Esteban
Una serie de muertes violentas que
apuntan al suicidio, ocurren en diferentes
partes del planeta. Los responsables son seres
oscuros que ya tienen lo que buscaban.
La única esperanza del Universo conocido recae sobre los Dominantes, agentes
enviados por el mismo Credor. De ellos depende el destino de las almas y la propia
existencia.
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Com afirma el mateix autor: “Amb un
estil senzill i directe, he intentat
construir una història doble amb dos
personatges masculins que cerquen el per què
de la seua existència. He treballat en aquesta novel•la des
del 2011, sense pressa però sense pausa, en un relat que potser és el més ambiciós
que mai he tingut com a escriptor.”
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Autor: Carles Cortés
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La vida dins dels ulls

els dijous (*)
Tots asa de Cult

La novel•la esdevé un trencaclosques on cada peça quadra per construir un projecte
vital i personal en una de les novel•les més íntimes i personals de l’autor. Una
publicació de l’editorial catalana Galerada que ja havia reeditat la novel•la de
Cortés Els silencis de Maria. En la seua redacció i edició han intervingut les
correctores Maria Cabrera i Gemma Pellisa.
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Dijous, 15 de març 2018

Dijous, 5 d'abril de 2018

Dijous, 19 d’abril de 2018
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Altea en Pasqua

Els viatges de Mireia

Antonio Miró

Autors: Anna Medina i Hèctor Lloret
Altea està molt entregada a les noves
tecnologies, tant que està perdent-se les
coses interessants que estan passant al seu
voltant. És el seu iaio el que l'espenta a gaudir de les
tradicions en setmana santa. Jocs com botar la corda, el mocador, la corretgeta i
cançons com la tarara i altres típiques de pasqua la convenceran de que el realment
divertit és eixir de casa. Faran mones al forn i tastaran altres menjars típics com les
faves tendres i el conill amb tomaqueta. Són dies de jugar i de compartir...t’apuntes?
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(Col.‘La lluna en un cove’)

Autor: Jesús Navarro
Presenta: Joan Borja i Sanz

Autor: Jordi Tormo

La Mireia és una jove d’onze anys que viu a Altea.
Va perdre sa mare quan només tenia set anys. Ara
viu amb son pare, el senyor Francesc; i va a l’escola amb
Tonet, el seu únic amic —i molt més...
Després del seu dotze aniversari, moltes coses comencen a canviar en la vida de Mireia. Un
regal molt especial li permetrà iniciar, amb Tonet, una sèrie d’aventures en què haurà
d’enfrontar-se a grans perills per a salvar Altea —i les persones que més vol. Són aventures
que els faran conéixer i viure, d’una manera especialment intensa, la història d’Altea en
època ibera, en temps del rei Jaume I, en els anys previs a l’expulsió dels moriscos i, també,
durant l’episodi del desembarcament de les tropes de l’arxiduc Carles d’Àustria l’any 1705.

Aquest llibre presenta la trajectòria del pintor
alcoià des de la seua infància fins a l’actualitat,
presentant les distintes etapes pictòriques de Miró així
com les seues vivències a Alcoi, Londres, Altea i al Mas del Sopalmo. A més, incideix
en qüestions fins ara poc treballades i en les que l’autor s’ha endinsat de ple. Entre
altres, és necessari destacar que Miró expressa en aquest treball a través de la seua
pròpia veu el seu pensament i sentiments respecte a l’art, la pintura, les influències
pictòriques, les bases de la creativitat i l’ofici de pintor.
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Hasta los ovarios
La lucha de una mujer
Autora: Francisc Deusa
Assisteixen: Vicenta Pérez (Regidora
d’Igualtat Atj. d’Altea) i Margarita Luján
(Pta. ‘Mujeres con Voz’)
¿Qué le hace a Esperanza repetir siempre el mismo esquema de maltrato?, ¿por qué
se siente incapaz de salir de las situaciones que le dañan?.
Una historia que captará tú atención desde el primer momento, donde la locura
está a punto de envolverla, los entresijos de brujerías, vudú, y magia negra, la
persiguen en la última etapa del libro, desequilibrándola totalmente.
Esperanza es una princesa, que se ve envuelta en relaciones de maltrato psicológico
una y otra vez, parejas que la hacen sentir menos, con hombres déspotas,
autoritarios, que la ignoran, y anulan por completo su personalidad. Incapaz de
darse cuenta, cae siempre en espirales de depresión sin saber que le está pasando.
La vida no es fácil PRINCESA. Ha llegado la hora de quitarse la CORONA y ponerse la
ARMADURA.

La mirada Rebel

Raül Botella Pastor:
artista plàstic
Autor: Robert Botella
Llibre sobre l'obra retrospectiva de Raül
Botella artista plàstic, nascut a Alcoi en 1976 i
que va morir en 2012. En paraules de Pau Grau “la
millor carta de presentació de Raül són les seues obres”,
plasmades ara en aquesta obra. Aquest artista ha deixat un gran treball que si ho
observem detingudament és fidel reflex d'una realitat quotidiana emmarcada en
aquells llocs en els quals va viure i va estimar com el seu poble Alcoi, o Altea, paisatges
urbans i paisatges humans, que ens fa veure el que som, com som de forma caricaturitzada en algunes ocasions o no…
Un regal per a la vista i per a la vida.
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Sarrià (revista)
Agustí Galiana, Rafa Llorca i
Pedro J. Zaragozí
Assisteix: Diego Zaragozí (Regidor de
Cultura Ajt. d’Altea)
"Perquè en definitiva, cada poble té la història i la imatge
que es mereix" (J. Mª. Planelles).
No podem voler una cosa que desconeixem. Sarrià és una revista que t'ajuda a
conéixer la teua comarca. Ara, a propòsit del 400 aniversari de la fundació d'Altea,
la revista dedica un monogràfic a aquest poble que us presentem.

