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DIVENDRES, 4 DE MAIG.- 19:30 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Gotes de
saviesa

L’escriptor Vicent Riera Escrivà (Oliva, 1964), jurista de formació i filòleg
de vocació, i professor de secundària a la Pobla del Duc, ens presentarà 
Gotes de saviesa (Edicions del Sud, 2017). El llibre conduirà el lector per
la  senda  de  les  humanitats,  a  través  de  cites  d’autors  diversos,  fins  a
descobrir  la  importància  de  la  civilització  grecollatina  que  és  el  nostre
passat i la base de la nostra cultura actual.

Presentarà  l’acte  Salvador  Sendra  i  Gasquet,  Alcalde-President  de
l’Ajuntament dels Poblets.

En  l’actualitat,  l’estudi  de  les  humanitats  s’ha  vist  desprestigiat  davant
l’allau de les noves tecnologies. Prova d’això és, per exemple, el fals criteri
que el llatí i  el grec són llengües mortes la utilitat de les quals està per
demostrar; així com el tractament de la filosofia en els nous plans d’estudi.
Es descarta, per consegüent, tot allò que no tinga una finalitat pragmàtica.
No hi ha res més lluny de la realitat: són llengües mortes però molt vives;
són linguae aeternae perquè formen part del nostre llenguatge i pensament,
el  logos grec.  Som  hereus  i  continuadors  del  món  grecollatí.

I això és el que l’autor pretén demostrar en el seu segon llibre. Ja en el
primer  feia  algunes  pinzellades  d’aquesta  apologia,  a  través  de  setze



articles  breus  on  expressava  (amb  cites  d’autors  clàssics  com  Ovidi,
Horaci,  Juli  Cèsar  i  Marcial,  professors  que  tingué  en  la  seua  etapa
d’estudiant, poetes, científics, filòlegs i filòsofs) la importància i la utilitat
de l’estudi de les humanitats.

DISSABTE, 5 DE MAIG.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
PRESENTACIÓ-RECITAL

Presentació literària a càrrec de la periodista deniera  Françoise Crespo,
autora del poemari:

Estar,  sentir  i  viure és  un  llibre  de  poemes,  intimistes  i  personals,  on,
segons  el  pròleg  del  llibre  de  l'escriptor  Jovi  Lozano-Seser,  "l'autora
reivindica la vigència de la seua veu, nua i valenta alhora, com a testimoni
de moments que el  seu esperit  atresora.  Una càrrega d'experiències que
desemboquen en el paper per tal de traduir el tràngol d'una vida en diferents
estadis. El testimoni d'una vida que ens commou, que evoluciona, amb els
episodis que la tracen". El poema "No sap estimar" és un enèrgic manifest
contra la violència de gènere que l'autora ha recitat en l'acte institucional
que  va  fer  l'Ajuntament  de  Dénia  en  el  Dia  Internacional  contra  la
Violència de Gènere, així com el passat 8 de març en la concentració que es
va fer a la plaça de la Constitució de Dénia, amb motiu del Dia de la Dona.



Presentarà l’acte Carolina Vives Bolufer, Regidora Delegada de Festes de
l’Ajuntament dels Poblets i la introducció anirà a cura de Joanvi Fornés,
amb música en directe de Maite Jaén i Manolo Olivencia.

DIVENDRES, 11 DE MAIG.- 19 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓ DE PINTURA

presenta

Durant la inauguració es servirà vins del país i uns canapès. L’exposició
romandrà fins el 26 de maig.

HORARI: Inauguració: divendres 11 de maig 19 h.
Dilluns a divendres: de 17 h. a 20 h.
Dissabtes: de 10 h. a 13 h.

DIVENDRES, 25 DE MAIG.- 20:45 H. BAR ANEM DE TAPES.
JAZZ & BLUES

Gatos Revoltosos
Dintre del 6é Circuit de Música als bars dels Poblets, concert a càrrec de
Gatos  Revoltosos. El  quartet,  format  per  saxo,  guitarra  rítmica,  guitarra
solista i contrabaix, estan inspirats en les formacions dels anys 30, tant en
la  vessant  del  Swing  de  Duke  Ellington  i  Count  Basie  com  el Jazz
Manouche de Django Reinhart. L’actuació serà al Bar Anem de tapes, a la
plaça del Castell.
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