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Coincidint  amb  el  4  de  desembre  és  el  Dia  dels  Drets
Lingüístics al  País Valencià. Una data marcada al  calendari
per  Escola  Valenciana  i  una  vintena  d’entitats,  sindicats  i
partits polítics que elaboren un informe anual de vulneració
de drets lingüístics individuals i col·lectius. 

"L’escola que volem", al  Mural ràdio, és el lema de les Trobades 2015. L’armadura d’eixa escola
forma part d’un document que l’entitat presentarà als partits polítics al mes de febrer per tal de
potenciar una Llei educativa que recupere i millore les bases de l’educació pública.

El  president  de  l’entitat,  Vicent  Moreno,  ho  anuncia  en  esta  remesa  radiofònica  on  també
s’expressen  els  guardonats  d’enguany  en  la  XII  Nit  d’Escola  Valenciana.  Reconeixements  a
persones i col·lectius que són exemple de promoció i ús social de la nostra llengua: la mestra i
escriptora Carme Miquel, la Xarxa Vives d'Universitats, El CEIP Ciutat de Cremona d’Alaquàs i
Pep Gimeno, Botifarra. Este recopilador de cançons ens presenta el seu disc de nadal.

El Mural dóna veu al músic i activista cultural, Francesc Burgos, qui juntament amb altres valents,
ha recuperat un espai emblemàtic de la Safor, El Teatre del Raval de Gandia.

I, atenció! Fem un viatge a una de les més belles formes de transmissió de la cultura dels pobles: la
cançó improvisada.  Deixeu-vos dur  pels  melismes dels  valencians  Josep Aparicio ‘Apa’ i  Trini
Carballo,  acompanyats a cau d’orella pel versador Josemi Sánchez.  Descobriu amb nosaltres la
glosa mallorquina de Mateu Matas ‘Xurí’, el batec que ens arriba des de més enllà del Sènia amb
Laia Pedrol i Carles Belda. I com a cirereta, des d’Euskal Erria rebem Maialen Lujanbio, la primera
dona que va guanyar el campionat de bertsolaris que en cada convocatòria aplega més de 14.000
persones.

Sense música açò no seria un programa de ràdio i tenim als millors de la cançó improvisada. El
Mural, per tant, està farcit de cant fet a l’instant que esperem que gaudiu amb intensitat.

http://www.ivoox.com/mural-6-programa-sencer-audios-mp3_rf_3814037_1.html?autoplay=1

