Reunida la Junta de XATEBA, el 20 d’abril, acorda per unanimitat atorgar el XIV PREMI
XATEBA, PER LA IGUALTAT, a

RAQUEL LANGA RIPOLL

L’origen, evolució i el que significa a hores d’ara, l’Escola de Danses de Xàtiva,
està vinculat a RAQUEL LANGA RIPOLL, la seua Directora.
Perquè ha estat uns dels pilars fonamentals del que hui és l’Escola de Danses
de Xàtiva, que inicia el seu camí a les acaballes de l'estiu de 1978, quan un
grapat no massa nombrós de persones interessades per la cultura del seu
poble, per les tradicions de la seva terra i per la voluntat de mantenir vius els
balls més arrelats a la comarca de La Costera, posen en marxa aquesta
iniciativa cultural que pel temps acabaria sent referent dels balls i cants
populars arreu la geografia valenciana.
El ball més autòcton, l'anomenat “dansà”, així com la seua conservació i
difusió, foren la base i els pilars sobre el que es construïren els fonaments
inicials d'aquesta activa associació.
L'ensenyament de la dansà, de la seua estructura i de les seues diferents
vessants i evolucions, als veïns i veïnes de Xàtiva i voltants que s'interessaren
per ella, acomplia el primer dels objectius del col·lectiu: el netament didàctic.
Amb eixa tasca es donava igualment compliment al segon dels objectius que
l'Escola es plantejà en el seu inici: defensar, mantenir i fomentar els valors
culturals i antropològics de la ciutat de Xàtiva i de la seua comarca.
Una vegada aconseguits aquests dos objectius inicials, l'Escola de Danses es
plantejà el fet de començar a recollir melodies i dissenyar balls de diferent
estructura i estil, mitjançant la informació facilitada oralment per persones
d'avançada edat que encara mantenien en la memòria alguns records
d'aquestes peces. La gent gran dels pobles que transmetia aquests balls els
interpretava a la seua manera o facilitava referències de la seua musicalitat o
de la seua execució, la qual cosa permetia als investigadors de l'Escola acabar
recuperant l'essència d'aquestes peces musicals autòctones.
D'aquesta manera s'anaren retrobant incomptables peces, vertaderes joies en
perill de desaparició, que s'incorporaren irremeiablement al patrimoni cultural
immaterial del poble valencià. Un dels fruits d'aquesta impagable tasca va
nàixerl'any 1985, amb la gravació i edició del treball “Cants i balls de La
Costera I”, tal volta el que es considera el primer “fill” de l'Escola de Danses de

Xàtiva. En aquest treball fou imprescindible la participació de la rondalla de
l'Escola de Danses, grup musical absolutament necessari en el col·lectiu
cultural.
Per això, les raons que ens motiven per a presentar a RAQUEL LANGA
RIPOLL al Premi Xateba 2018 són:
-

Per la seua trajectòria en la recuperació de les danses populars com a
una forma genuïna d’expressió de la cultura tradicional del nostre poble.
Dintre d’aquesta tasca de recuperació es destaca, especialment, les
danses de la processó del Corpus. Les xiquetes i xiquets de primària
dels centres educatius de Xàtiva participen en aquesta processó a través
de les danses que, durant mesos, han estat assajant sota la supervisió
de Raquel. Un vertader aprenentatge des de la coeducació .

-

Perquè tot aquest treball de RAQUEL LANGA RIPOLL, l’ha
desenvolupat des del voluntarisme i des del seu compromís per la dansa
i el seu aprenentatge, formant part de la manifestació cultural de Xàtiva
en nombrosos actes i festivitats.

-

Per la inclusió de les dones en aquesta activitat com a forma
d’apoderament individual i col·lectiu. Les danses, el ball i la interacció
grupal són un espai d’oportunitats per a l’enriquiment i superació
personal. Un treball vers la igualtat des de la pràctica.

-

I, finalment, perquè el seu llegat està sent assumit per les noves
generacions, com a forma de garantir la seua pervivència, a través de
l’ESCOLA DE DANSES DE XÀTIVA.

Volem, doncs, fer un reconeixement a RAQUEL LANGA RIPOLL, al seu
treball i dedicació que compta amb la valoració social i cultural de la nostra
ciutat.

