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EDICIONS TRES I QUATRE

Carles Duarte despulla
l’«Alba del vespre» en
un nou poemari íntim
 EdicionsTresiQuatreacabadepublicarelpoemariAlba del vespre,escrit
pelpoetailingüistaCarlesDuarte.En
aquestllibre,detoíntimiambuncomençamentcolpidor,Duarterecorrea
laimatgedel’albadelvespre—aquell
momentdeldiaenquèencarahiha
llumperòqueprecedeixalafoscorcompletadelanit—perdescriureelgoigila
feridadeser.Destacaunaconsciència
profundadellligamqueensconnectaa
lanaturalesa,miradaiadmiradaatravésdelamarodelpaisatged’oliveres
delspoblesmediterranis.AL’Alba del
vespre,comassenyalaeltextdepresentació,«sentimelbatecdelaterra,l’alèdel
mar,esdevinguthoritzó,l’universacollint-nos,explicantlanostrafragilitat,
peròtambéconvidant-nosatranscendirelsnostrespropislímits».Aanarmés
enllàdelanostrasolitud. P. CERDÀ VALÈNCIA

PANORAMA

24 DiMARTS,25DEJuNyDE2013

600 ANIVERSARI DEL FET HISTÒRIC

Lo Rat Penat presenta un llibre
sobre el Compromís de Casp
 LoRatPenatpresentahuidimarts25
dejuny,ales19.30hores,elllibrePerspectives del Compromís de Casp,editat
perl’entitatambmotiudel600aniversarid’estefethistòric,elqualarreplega
elstreballsdedestacatshistoriadors,
acadèmicsicatedràtics.LoRatPenat
celebràelpassatmésdedesembreun
cicledeconferènciesque,alllarcd’unasetmana,tinguécomaobjectiudonaraconéixertantlesraonsdel’elecciódelaCasadelsTrastàmarapera
ocupareltroaragonés,uncanvienel
rumbodel’històriaquetéaSantVicent
Ferrercomaprotagonistecentraldela
deﬁnitivaelecció.LEVANTE-EMV VALÈNCIA
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ENSENYAMENT
ui,alesportesd’unanovalleid’ensenyamentqueconsolidalesdesigualtatsique
preténlaideologitzaciódelapedagogia,
hemdepensarseriosamentenl’ensenyamenticoncebre’lcomapartintegrantdel’educacióindividuali
col·lectivaicomaelementbàsicdeconstrucciód’una
societat.Enaquestsentit,nopucdeixarderecordar
elsmeustrentanouanysd’experiènciaprofessional,
d’unrecorregutquem’haportataviuredesdel’escola
franquistaﬁnsl’actual.
Elcomençamentelconeixemgairebétots:l’escola
deladictaduraeraclassista,adoctrinadora,separada
persexes,pobraenrecursosipobraanivellintel·lectual.unaescolaquevaimpedir,alaforça,lamemòriahistòricareferidaaaquellesexperiènciesquedurantelspocsanysdelaRepública,havientingutèxit
enlarenovaciópedagògica,ienl’accésdelesclasses
popularsalsestudis.Peròaquelloblidl’aniriensuperantdemanerasemiclandestina,grupsd’ensenyants
id’intel·lectualsquevananarconeixentlesexperiènciespassades.iaquestaconeixençaanàunidaauns
desitjosiunesaccionsperalcanvipedagògicisocial.
Noimportaquinacosavaserabansquel’altra.La

H

Correu electrònicamats@epi.es

El grup de danses de Manises compleix enguany 25 anys des de la seua creació. LEVANTE-EMV

Ball de les Coveteres per Sant Joan
 El grup Repicó representa una dansa típica de Manises amb més de cinc segles

d’antiguitat per a donar les gràcies al sant per les collites de l’any
LEVANTE-EMV VALÈNCIA

ManisesvacelebrarelpassatdiumengelafestivitatdeSantJoanamb
eltípicBalldelesCoveteres,unatradiciódelmunicipiqueelGrupde
DansesRepicónovoldeixarperdre
iqueesremuntamésdecincsegles
arrere.
ElviraMartínez,vicepresidentadel
grup de danses, va assenyalar ahir
queelBalldelesCoveteres,típicaManises,«hihaconstànciaquejasecelebravasobrel'any1.500.Lagentque
vivia en les coves, pel dia de Sant
Joan,feiaunhomenatgealsant,queés
patró del poble, donant les gràcies

perlescollitesquehavientinguteixe
any».ElviraMartínezvaaﬁrmarque
«enlacasadelssenyorsfeudals,Els
Boïl,l'hiagraïenambunoferimental
poble,uncarnerquealanitcuinaven
i menjaven. Per la seua banda, les
autoritatsdonavenalescoveteresun
refrigeri, consistent en carcanyols i
aiguacivada».
Lapresidentadelgrupdedanses
Repicó,MaiteRuiz,vaexplicarqueenguany«hemaconseguitque,alcostat
deRepicó,participaren12grupsmés.
EnsvamconcentraralaCasadeCulturaiJoventutivamestaralvoltantde
125personesballantalaplaça.Primer

conﬂuènciadetotesduesésallòqueaportàgrandesa
alestransformacionsqueanivellescolars’anaven
produint.Erenunestransformacionspedagògiquesi
socioescolars—estemparlantdel’èpocafranquista—
moltrestringidesperòpensades,produïdesicontrastadespelsmateixosensenyants.L’objectiuerafer
camícapaunaescolapública,laica,respectuosa
amblesdiferències,coeducativa,renovada,quehauriad’articular-setotpartintdelesnecessitatsdel’alumnat.unaescolaqueintroduiralallenguapròpia
comvehicled’ensenyament,quedonaralapossibilitatdetreballautònomalhoraquedetreballcooperatiu,queeducaraenlaresponsabilitatilallibertat,
obertaalaparticipacióiquefrontal’adoctrinament,
educaraenelsentitcrític.
Elresultatésqueplantejamentscomaquests,van
serelsqueduranteltardofranquismeilatransició,
començarenaformarpartdemanifestssocialside
lespropostespolítiquesisindicalsd’aquellmoment.
(QuipotoblidarlesEscolesd’Estiudelsanys70!?)i
méstard,algunsencomençarenaformarpartdeles
polítiquesoﬁcialsisobretotdelapolíticaeducativa
delPSoEenelgovern.
Noseréjoquifaçaunpanegíricd’aquellapolítica.
L’oﬁcialitzaciódemoltesdelesrealitzacionseducativesdemandadesportà,enpart,alaburocratització,a
l’immobilismeial’arribisme.Hihamoltsaspectes
d’aquellapolíticaqueqüestionar,peròelqueningú
nopotnegarésquel’escolavaanardotant-sederecursosimportants(mestresd’ajut,mestresespecialistes,assessorament,dotacionsdematerials,beques,
projectesrenovadors,participaciódemocràtica…)
iara,totelques’haviaanataconseguintdesdeltardofranquisme,s’estàdesmantellant.

vamferelballdedansà,enelquecadascunfaunballdiferent,ienlaplaçavemballarelfandango,totsjunts.
AlcostatdelgrupdeManises,que
enguanycelebraelseu25aniversari,
vanparticiparcomponentsdelsgrups
de Nàquera, Llíria, Port de Sagunt,
Aldaia, Picanya, la Llosa de Ranes,
Alaquàs,Mislata,Alcàsser…entreuns
altres.
RuizvaagrairatotslaseuaassistènciaivaanimatalsveïnsdeManisesqueparticipenambelgrupdedansesRepicó«perquèlanostraculturai
arrelsnoesperden,perquèmantinguemestatradició».
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HORITZONTALS: 1. Teràpia de radiacions. 2. Natural d’Addis Abeba. Riu europeu, al revés. El niobi. 3.
Substàncies tòxiques que alteren l’estat d’ànim.
Passa ras, fregant. 4. Vocals de la constitució la
Pepa. Acceptaràs una responsabilitat, com la veu
d’un poble. 5. Paret. Alletar el fill. La temperatura.
6. Comprimisca. Preu estipulat d’uns serveis. 7.
Fent taques. Semidéu dels boscs i les nimfes. 8.
Costós. Mil romans. En cap moment. 9. El radi geomètric. Xarxa per a retenir els cabells. Torna a mirar. 10. Prova d’una obra teatral abans de la seua
representació. Mulla el pa a la cassola.
VERTICALS: 1. Encarregada de redimir cristians
captius. 2. Faran vindre cap a si. Suècia. 3. Déu italià. Llocs a cobert del vent. 4. Filosofia indú d’estar-s’hi estàtics i pensant. Moviment d’ascens i descens del nivell de la mar. 5. Congregació religiosa
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com una màfia. Prenguí nota. 6. Tarragona. Tecla
extrema de l’ordinador. Tribunal superior. El gram.
7. Sobresalt. Romania. 8. Comença a fer el ridícul.
Efluvis nocius. 9. Abaixarà la bandera. Múrcia. 10.
Portugal. Sense ritme. 11. Malsà. Vendrà sense cobrar al comptat. 12. Faria l’abastament.

