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13 anys i esperança als 
llavis.... 

13 anyets.... tant sols 13 o ja 13, segons es mire.... 

Com passa el temps!! 

Adolescents encara, no hem perdut la il�lusió i les ganes, sentim 
enyorança pel temps en que –infants- començàvem aquest bell 
somni, ens dol la gent que ja no ve, volem silenci a l’assaig, 
puntualitat i co-responsabilitat ... però a penes tenim 13 anys... 

Durant gran part d’aquest any La 
Figuereta ha estat reflex de la Nova, 
crònica i memorial,  i des d’aquestes 
línies vol felicitar a tots els que al 
llarg dels anys han fet possible La 
Nova Muixeranga d’Algemesí... 

Per molts anys... 

Feliç aniversari...
 

La Figuereta 

 

La fada de la informàtica... 
No ens ha segut propicia... “estarà de vacances....”, dos vegades  
DOS!!, hem tingut que fer aquest nº 27 de la Figuereta que va 
morir a punt de ser enviat a Impremta... Desastre universal; 
caos, antidepressius, intents de enfonsar microsoft... 

No passa res, el temps 
que –és un misteri dolorós, 
però també de goig- com 
deia Martí Domíguez, ha 
fet el seu treball terapèutic 
i en unes setmanes de 
separació tindrem no un, si 
no dos números de La 
Figuereta (27 i 28) per 
omplir les llargues hores 
de llum de l’estiu... 

 

La direcció 

Sumari 
1. Portada. 

2. Sumari. Editorial “13 anys...” 

3 i 4. Foguera de Sant Antoni 2010 

5 i 6. Eixida a la Neu.  

7. El cantó de la FonTécnica. 

8 i 9. Carnestoltes. 

10 i 11. Primera calçotada de la Nova. 

12. Pinets arreu del món. 

13. Passatemps 1. 

14 i 15. Aniversari de la Nova. 

16. Eixida a Cornellà 

17. En poques paraules 1 

18. Passatemps 2 

19. En poques paraules 2. 

20. Contraportada. 

Conselleria d’educació 
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Foguera de sant Antoni 2010 
 

 

 

 

 

SANT ANTONI  2010  

 

Foto: Arnau N. I MariCel. 

Foto: Mar N.  Els taller per preparar la foguera de Sant Antoni, un any més han emplenat de color; roba, mans, cares, piques, parets...i també 
alguna caixa... perfecte per als xiquets!. Esperem alguna idea creativa i original pels tallers de l’any que ve...  

També el diumenge a la benedicció dels 
animals acudirem una representació amb 
el barret orellut i ...amb carro!! 
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Foguera de sant Antoni 2010 
 

 

 

 
 

CREMÀ DE LA FOGUERA 2010  

 

Foto: Raul Sanxis. 

Foto: Mar N.  

Un any més, participàrem en aquesta tradicional festa de la foguera 

de Sant Antoni que des de fa uns anys i gràcies a la iniciativa del 

Museu de la Festa estem recuperant. Els muixeranguers de l’any –

Loli i Sergio- foren els encarregats d’encendre-la 

Foto: Javi Borràs 
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UN REGAL DELS REIS D’0RIENT PER COMENÇAR A “TOPE” L’ANY... 
 

Una altra vegada a la neu!! Ens agrada 

tant, que hem tornat, ja que s’ha convertit 

en una esperada e ineludible escapada, 

que es repeteix any rere any. El viatge, es 

com una gran aventura, pot passar des de 

la inexplicable lentitud del autobús, fins 

l’interes del conductor en enriquir els 

nostres coneixements geogràfics al voltant 

de Valderinares abans d’arribar-hi. Podrem 

arribar algun dia abans de que es faça 

l’hora de  dinar? 

No ha faltat la cerveseta al poble veí Alcalà 

de la Selva, on un bon embotit, va ser la 

causa del casi oblit d’un parell de 

muixerangueres a l’hora de tornar a l’alberg 

amb l’autobús. Però tot açò, realment, es 

com la especia, que li dona bon gust al 

guisat. 

 

I com sempre, els principals protagonistes, 

els xiquets. Enguany ha estat més instructiu 

per alguns, amb esquis, monitors, i “forfait” 

( paraula que a mi personalment m’ha sigut 

difícil d’aprendre). 

 

Aquestes eixides, encara que curtes, es 

viuen amb molta intensitat, i ens fan gaudir 

de la companyia de la colla, encara que esta 

vegada em notat a faltar tots aquells que no 

han pogut acompanyar-nos. Desitgem, de 

tot cor, que el proper viatge, torne a ser una 

experiència de la qual tots puguem 

participar. Amunt! 

 

Família Moreno Teodoro 

 

DE NOU A LA NEU 
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UN REGAL DELS REIS D’0RIENT PER COMENÇAR A “TOPE” L’ANY... 
 

 

 

 

DE NOU A LA NEU 



Figuereta 7 

 

UNES PARAULETES DEL MESTRE... 

 Estimats muixeranguers/es. Un altra Figuereta, un altra oportunitat per arribar a vosaltres 

d’una manera més relaxada… 

…I ara que estem ben relaxats, una confessió: 

Al arribar a mestre, ja m’imaginava com serien els assaigs. Puntualitat general, silenci 

extraordinari … i altres coses que sí pensava i s’estan complint com és la vostra atenció i 

col�laboració. Però la realitat amb la puntualitat i amb el silenci ha segut completament el 

contrari del que esperava. I no és una crítica cap a vosaltres, si no, com ja he dit, una 

realitat lògica, Ací venim per amor a el que fem. Ningú tenim una remuneració econòmica 

per fer muixerangues i he d’estar agraït de tots vosaltres. Tant el que ve puntual com el 

que no. Entenc que cadascú tinga la seua marxa i ací no s’obliga a ningú. És dolent per a 

mi començar l’assaig amb la poqueta gent puntual i faig per esperar als no-puntuals per començar l’assaig amb mès 

gent. Al mateix temps és dolent fer esperar als puntuals a que arriben els no-puntuals. I l’espera ens comporta perdre 

mig hora (i no exagere) d’assaig. Sols vull que sapigueu que cada vegada més faré per començar els assaigs 

puntualment. I si s’encanteu un poquet- massa es perdreu les pujades a barres!!! ( ai, que roinet que soc….) 

Per l’altre tema, el silenci, crec que fa falta una col�laboració mès especial. Sobretot per part de vosaltres els pares. Soc 

el primer que entenc que els menuts necessiten córrer, cridar, … a més que presten poqueta atenció. Si no fora així no 

serien xiquets i estàn tan plens de vitalitat que ho fan per pura necessitat. Si els tinguérem parats i callats, a la fi no 

vindrien per avorriment. Però i si els tinguérem entretinguts de qualsevol manera? I mira que hi han moltes maneres 

d’entretindrels … Abans de seguir, tots sabem que l’assaig és en un lloc completament tancat i amb una ressonància 

exagerada. La qual cosa fa que es potèncie més el soroll. Veritat que quan l’assaig és al carreró o als patis dels col�legis 

a penes es nota el soroll produït per els menuts? A dia d’avui tenim aquest lloc i gràcies. Algun dia el nostre ajuntament 

es farà càrrec de les nostres necessitats logístiques i tindrem un lloc millor que ens evite aquesta circumstància … Millor 

tornem els peus a terra … El poquet que em parlat del soroll dels menuts als assaigs ja s’ha vist que hi han pares que es 

preocupen del soroll que generen els seus fills en determinats moments i és molt d’agrair, a més d’ésser un eixemple per 

a altres pares. Crec que teniu l’obligació com a pares muixeranguers inculcar als postres fills que els assaigs a la Casa de 

l’Esport NO son un pati de col�legi a l’hora del recreo. Sobretot al muntatge de figures més delicades i al fer pilars nets a 

la part final de l’assaig. És dolent que el menut es negue a pujar al pinet per que està jugant…  

Estem ja en assaigs de Trobada!!! I Tots sabem que és l’únic dia de l’any que podem tindre una pinya de lo més 

consistent possible gràcies a l’ajuda de la nostra colla convidada. Ni en la Mare de Déu podem tindre una pinya igual. 

Aleshores m’agradaria que entenguéreu que tenim quasi “l’obligació” de traure les figures més difícils comportant no 

donar tanta participació. A hores d’ara tenim descartades les dues torres de sis per a enguany ( ja tenim feina per al any 

que ve!); tenim els dos pilars de cinc ( aixecat per sota i normal) bastant treballats i amb bones perspectives d’èxit. Si 

els traguem els dos pilars a plaça ens llevarà de fer figures més participatives, però … no cregueu que seria dolent no 

mostrar-los eixa vesprada al poble? Jo crec que sí. I si arriba que podem traure el més difícil que tenim? Uau! Les dues 

torres de sis i els dos pilars de cinc!  Dons hi hauria bastant gent que es quedaria sense pujar. I sé que el fet d’entendre 

que sense pinya, ni menuts ni tronc fan res( i això ès un orgull), gent es quedaria dolenta. I dins d’eixes figures “d’alta 

gamma” hem arribat a tenir més d’una persona vàlida per a fer mateixes posicions el que comporta que altra es quede 

sense pujar-hi. Jo mateix he pasta per eixes situacions i sé que no és gens agradable. 

Espere que respecteu les nostres decisions, que no son fàcils però sí estudiades i 

pensades fins l’últim detall. Son moltes les circumstàncies que fan decidir qui puja a 

certes posicions en aquestes figures. I més quan tens mes d’una persona. 

I si arriba la “situació” … demaneu-me explicacions a mi com a mestre. No als demés 

membres de Tècnica. Tinc jo l’obligació de donar totes les explicacions necessàries i 

de “menjar-me el marró”. Que no va a ésser tot bonico lo de mestre! 

Una petició més per part meva ( que pesat estic!): feu el possible per vindre als 

assaigs de Trobada. Sobretot als últims dels dies 24/4, 8/5 i a l’assaig general el dia 

d’abans (14/5) de l’actuació. Si no tenim molta assistència no podrem unes figures-

sorpressa-participatives que estan pensades per a la Trobada. Seria dolent no poder 

traure-les per manca de gent! 

Gràcietes anticipades!!!! 

Rafa David Cerezo i Peco 

 

El CANTÓ de la FONTécnica 

Foto: Gemma 
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Cernestoltes 2010
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muixeranguers i Muixerangueres, 
Peixos, granotes, patos, 
Dofins, balenes i totes les bestieses 
dels mars, 
Rius i pantans, 
Gotes d’aigua, glaçons de gel, 
Aixetes, wàters i tots els qui aneu 
disfressats. 
Rarets, normals i invertits, 
Juantxis i freakies, Joves i vells, 
Solters i casats, Catòlics i ateus, 
Apolítics d’esquerres i fatxes de centre, 
A tots els presents 
Benvinguts a la festa de carnestoltes, 
El moment del pregó 
Com cada any ja es ací 
I per guanyar la funció 
Enguany em toca a mi. 
 

Soc en carnestoltes 
El Rei de les poques soltes 
Us faig saber que he arribat 
I que l’avorriment ja s’ha acabat. 
 

La gresca ja es ací 
Anem-nos a divertir, 
Cantarem, ballarem i riurem 
I d’allò mes bé ens ho passarem. 
 

Son els burros de la Junta 
Els primers que rebran el puro 
Que en ple segle XXI 
Treballen sense cobrar un duro. 
Agusaes que han treballat 
han fet mil coses de trellat 
 

 

 

Anem a fer una ola 
Que serà molt divertit 
Per agrair la muixerola 
Que be que ens ha sortit. 
 

Encara que li pese 
Al nostre ajuntament 
La nova mai no para 
Fent cultura en tot moment. 
I així de nou farem la nostra muixerola 
fent gaudir tota la gent. 
 

La foguera de Sant Antoni 
Enguany també hem cremat 
Plena de caixes de sabates 
Pintadetes de roig i verd. 
 

Tots el xiquets la ballaven 
i plena de gom a gom 
la nostra foguera era l’enveja 
fins i tot de Vicente-Ramón. 
 

Nou mestre hem triat 
I amb il·lusió el càrrec ha encetat 
Als assajos ens fa treballar 
Sempre pujant i baixant 
Mireu si està acomboiat 
Que fins i tot avui s’ha disfressat. 
El pregó ja s’acabat 
Mengeu, cagueu i cardeu, 
Que es l’unic que us endureu. 
 

Visca el pa i visca el vi 
I visca la mare que ens ha parit. 
Als muixeranguers de la nova 
Que hem vingut aquesta nit. 
 

Bon Carnestoltes A Tots i 
Amunt La Nova Muixeranga!! 

Pregó de CarnestoltesPregó de CarnestoltesPregó de CarnestoltesPregó de Carnestoltes    2010201020102010
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   Cernestoltes 2010
RECULL FOTOGRÀFIC... 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Els guanyadors d’enguany posen per la posteritat...  (foto Gemma) 

2.- Cartell Anunciador. (Asall) 

3.- Mar, Daimi, Sara, Loli i al fons Pere.  

4.- Arnau, Biel i ....Quique? (segur que Toni....).  

5.-Xavi,Jose, Josepa i Vicen (darrere Juanvi i Agustí) 
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1ª Calçotada a la Seu 
COINCIDINT AMB EL 13È ANIVERSARI DE LA NOVA 

El passat diumenge 14 de març celebrarem al corral de 
la Seu la 1ª Calçotada Muixeranguera, tot coincidint amb 
el 13 aniversari de la Colla. 

Per a mi ha estat també un xicotet aniversari , perque 
just per a primers de març de l’ any passat, després de 
veure varies actuacions de la nova i mogut per alguna 
cosa més que l’aficció a veure i fer torres humanes, vaig 
decidir junt amb l’amic Santi anar un dissabte a la Casa 
dels Esports i clavar-me en un assaig de la Nova 
Muixeranga d’Algemesí i veure de que anava tot aixó. 

Des d’aquell dia la colla forma part de la meva vida i 
amb els assajos, actuacions i activitats cada volta el 
vincle amb vosaltres es mes fort.. ”anem fent colla” 

Fa 5 anys que  visc, treballe, però sobretot estimo al 
País Valencià i més concretament a aquest poble, 
Algemesí, que m’ho a donat tot: dona, amics  i l’orgull 

de pertànyer a la Nova Muixeranga, on des del primer 
dia m’heu rebut i  m’he sentit com un més. 

Dit tot aixó i centrant-me en el que és la crònica de la 

Calçotada, dir-vos que va ser una jornada entranyable... 

Alguns anàrem a esmorzar per  començar el dia bé, 
prepararem la llenya, organitzarem  la torrada dels 
calçots i donarem l’últim toc a la salsa ...molt d’amor. 

Un cop tot va estar preparat i la gent al seu lloc, es a dir 
amb... el pitet posat ... en peu i en el braç en alt d’on 
penjava el subjecte calçot amanit de salsa, comença el 
tiberi. 

Un cop fartats de menjar, xerrar i beure,  encara 
gaudirem de un xicotet concert a carrec del “Xino” que 
posa punt final a la jornada calçotera. 

Per suposat que l’any que ve i els que vinguen  mentre 
volgueu i si mos deixen ...els calçots tornaran al corral de la Seu. 

Salut i amunt ¡¡ 

Uri. CalçoCheff 

Un article de l’Oriol amb fotos de Gemma P. 
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1ª Calçotada a la Seu 
BANC D’IMATGES.... 

 

Fotos de Gemma P. I Raül Sanxís 
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1- La Mojiganga de 
Titaguas, actuaren amb el 
nostre casc i posaren, en 
aquest pinet, al final amb 
La Figuereta. 

2-Pinet Morisc a Cortes de 
Pallás  

3- Castellet de xiquets a la 
neu 

4-Pinet de Carla i Ricard a 
3500m, al fons, entre 
altres 8.000 mils, 
l’Everest... 

 

 

Aquest pinet esta fet a Cortes de Pallás. L’associació napoleònica va fer una 
representació de l'expulsió dels últims moriscos que es refugiaren a la Mola de 
Cortes resistint-se a l'expulsió, l'any 1609.El cabdill dels rebels era Vicent Turixí, que 
va ser capturat, i executat el 16 de desembre a València.  (Nosaltres anàrem de 

extra en el paper de moriscos. Per cert, a Juanvi el mataren tres o quatre vegades)   
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1. Fill de D i de V(O) 
4. Tabaleter 1 (foto) 
6. Amics poètics 
9. Amics de la instantànea 
12. Muixerangueret de l'any 
13. Germana de Manel 
15. Primer mestre de la Nova 
18. "Pa pescar" 
20. Tabaleter2  (foto) 
21. Mestre al 1973 
22. Desastre en moviment... ☺ ☺ ☺ 
23. Amics muntanyers 
 
Verticals 

 
2. ...gràcies pinya... 
3. Muixeranguera de l'any 
5. Tabaleter 3 (foto) 
7. Acaben de celebrar els 25 anys 
8. Filòsof 
10. Empar i .... 
11. marquen l'eixida, de vegades 
14. Figura de sis molt estilitzada 
15. Pare espiritual de la pàgina web 
16. ... i Anna (novetat) 
17. Foto 3 
19. Foto 2 
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Mor Vicent a l’edat de 111 anys i deixa als seus tres 
fills una fantàstica herència que consisteix en el 
següent: 2 càntirs plens de cassalla Cerveró, 14 de 

mig plens i 8 de buits. Els hereus s'han de repartir els 
càntirs a parts iguals, es a dir, que tots els fills han 
de tenir la mateixa quantitat de càntirs i de 
cassalla. Com s'ho faran sense trencar els càntirs? 
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 13è Aniversari 
LA NOVA FA 13 ANYETS. 

Efectivament, la Nova Muixeranga celebrava el dissabte 
13 de març 13 anys. I ho feia al lloc on se va fer el 
primer assaig, al costat de la Capella de la Troballa, 
d'aquell 13 de març de 1997.  

Són moltes les coses que han passat des d'aleshores, 
alguns moments d'èxit barrejats en altres no tant bons. 
S'han aconseguit, a nivell tècnic, fites que dubtava que 
se pogueren haver aconseguit en un període de temps 
tant curt, a dir l'Alta de Sis, la Dolçaina, altes de cinc 
netes o els pilars de cinc. S'ha exportat aquest art per tot 
arreu, a Barcelona, Mallorca o la Catalunya Nord, i més 
enlllà del País, a Madrid, Anguiano o Còrdova.  

Es manté una seu, amb un bon grapat d'activitats que 
fan de la Nova una de les associacions més dinàmiques 
del País Valencià. Recentment s'ha creat la Muixerola, 
unes jornades culturals que pretenen ser un referent 
cultural i eix vertebrador del teixit associatiu local i 
comarcal. 

 La revista "La Figuereta", el carnestoltes, sopars 
gastronòmics, fogueres de Sant Antoni, tallers, 
concerts,...................  

Però el més important és que, quan alguns pronosticaven 
que duraria una eixida de coet, 13 anys després encara 
hi és. Què 13 anys després encara segueix il�lusionant a 
molta gent que creu que la Nova Muixeranga és alguna 

cosa més que un grup de "volantiners/es", que troba en 
ella l'oportunitat d'interactuar les diferents generacions 
d'una mateixa família o gent nouvinguda que es troba, 
des del primer dia, com a casa.  

Però la confiança i la sensació del "ja està tot fet" és el 
pitjor dels paranys en que pot caure la Nova. Aquesta 
colla es va parir amb la intenció de la transgressió, 
d'obrir pas i ments davant aquesta societat capitalista, 
acomodada en el "meninfotisme" i en els interessos 
particulars. La Nova simbolitza, com el seu color verd, 
l'esperança del canvi, que un altre tipus de societat és 
possible i que entre tots/es ho aconseguirem. I és 
precisament en eixa esperança on es troba el sentit de 
ser i existir de la Nova, en que aquest projecte està 
obert i es de tots/es.  

Si es perdera aquest referent deixaria de tindre sentit 
de ser i es veuria abocada a la decadència i la 
desaparició. 

Però vaja per davant la més sincera felicitació a tots/es, 
aqueslls/es que esteu i que estiguéreu, i féreu i feu 
possible que aquest projecte estiga encara dret i ferm.  

Feliç aniversari i recordem aquell dia, 13 de març del 
97, quan un poble decidí ser una mica més madur. 

Asall 

Un article d’Asall

http://www.fotoasall.blogspot.com/ 
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 13è Aniversari 
LA NOVA FA 13 ANYETS. 

 

Aquests ulls meus contemplen sempre 
il�lusionats muixerangues cap al cel, 
fetes de dones i homes que treballen 
en harmonia per arribar a les estrelles. 
Aquest cor meu completament en lluita 
com febrils bastonetes i bastonets, 
per saber-se guanyador d’un combat 
que no és més que el de tots els dies. 
Aquests peus meus que dansen fent 
el camí de la vida, al mateix ritme 
que les llauradores i llauradors, 
amb les sonores castanyoles del destí. 
Aquestes mans meues que tremolen 
defensives com les varetes del torneig, 
i em fan sentir fort cap a l’enemic 
que m’assetja a tothora i enlloc. 
Aquest viure insistent com processó 
d’ànimes inquietes, construint 
un digne futur sense prejudicis 
cap a ningú: amb totes i tots. 

Vicent Nacher. Del llibre Un entre tants

Brosquil Edicions 
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Eixida a Cornellà del Llobregat
PER PRIMERA VEGADA ES VAN VEURE PILARS DE 5 MUIXERANGUERS FORA D’ALGEMESÍ... 

Hem aplegat al cap de setmana més 
esperat, ho dic així perquè 
personalment m’agrada molt els 
intercanvis de colles catalanes, així els 
de allí ens coneixen i nosaltres els 
coneixem la seva terra i desprès, ells 
venen a conèixer la nostra terra.  

Bo, s’acaba el divendres omplim la 
maleta amb polars, suèters, 
samarretes de manega llarga i curta, 
tampoc era per a tant perquè molt de 
fred no hi feia. Al dia següent, 
comença l’eixida a Cornellà, el viatge 
dura 6 hores i ens pensàvem que 
aplegaríem un poc abans, això si, 
teníem temps fins i tot d’ assajar 
algunes figures no molt clares. 

L’actuació començà a les 19:00 férem 
el pilar de 5, el aixecat de 5,  la desplega i moltes 
més. 

Vegerem les aptituds, experiència, seny, força  i 
equilibri dels de Cornellà. Però cal dir que nosaltres 
som espectaculars com a colla. ☺ ☺ 

Desprès de la meravellosa actuació dels castellers de Cornellà i 
de  la Nova Muixeranga, anàrem a sopar a altra part del poble. A 
més a més hi havia molt poques ganes de festa , de fet jo em 
vaig quedar amb els xiquets de cangur, que millor  en ells jugant 
com una xiqueta que a soles ? Cal dir que m’ho vaig passar molt 
be amb Arantxa, Paula, Arnau.M., Llorenç i Marc, Carles Arnau… 
Recorde molt  sovint  els dies que m’enfadava amb ells per que 
no em feien cas quan els deia “tens que pujar a la figura”, mai 
oblidaré aquesta etapa molt dura i important per a mi. 

El diumenge , tornàrem a actuar amb altres colles de Cornellà, 
els castellers de Cornellà, els castellers de Reus i la Nova 
Muixeranga. Molt bona actuació. 

Bo tot s’acaba, ja anem cap al poble el meu xic m’espera 
impacient de veurem i jo també estic molt impacient de veure’l, 
pegar-li uns grans besots, per fi m’abraça i li pegue molts besets, 
t’estime Juanan. 

Estic tant segura que la Trobada amb companyia dels castellers 
de Cornellà ens eixirà molt bonica com la que férem l’any passat. 

Donar-vos les gràcies per llegir estes parauletes d’aquesta 
muixeranguera . Us estime. 

                                          FORÇA I AMUNT MUIXERANGUERS. 

Empar Ribes. 
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La Muixeranga de València 
esta de festa... 

I no els falten raons ja que aquest any han fet la seua 

primera figura de quatre, una torreta sense desplegar que 

segur que es el principi d’altres figures de 4. Enhorabona 

i Amunt s’ha dit!!! 

 

Muixerangues a Calles * 

 
Fiestas en honor a San Antón 

Tienen lugar hacia el 17 de enero, duran dos o tres días 
en los que se encienden hogueras en las calles y plazas 
del municipio, organizado por la Peña de Amigos de 
San Antón. También se celebra una misa en honor del 
Santo, así como la bendición de los animales, con 
reparto de pan y chocolate. Se organizan juegos como 
el tiro del barrón de solteros y casados, castillos 
humanos, carreras de mayores y niños, y por las 
noches, baile y disfraces 
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Pilars “comunioneros” 
 

 
Enhorabona a Borja i Sergio 
que aquest any han pres la 
seua primera comunió, i com 
no podia ser d’altra manera 
ho celebraren amb pilars de 
tres!! 
 
I enhorabona als pares que ja ho han passat...☺☺☺) 
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Sara et recomana: 

Kiss&tell. Selena Gomez 

Bipa no creu en els contes de fades, i la seva realitat no va 
més enllà de les Coves on viu amb la seva gent. Tot el contrari 
d'en Aer, que, inspirat per la llegenda de la mítica emperadriu, 
iniciarà un viatge fantàstic cap al Regne Eteri, descobrint mons 
glaçats per intentar trobar-la i sense tenir la certesa que 
existeixi veritablement. La Bipa anirà a rescatar-lo i tots dos 
junts viuran la més gran aventura de les seves vides. 

Alicia en el país de las maravillas 

La Murta 
L’emperadriu dels 

Eteris 

la resposta a l'enigma és: Agafaran un càntir mig 
ple i l'abocaran en un altre que també estigui mig 
ple. Fent això hi haurà: 3 càntirs plens, 12 de 
mig plens, i 9 de buits. Tots divisibles per tres. 
Del llibre Enigmes en diagonal, Edgar Trevi i Leandre 

Terol, Edi-Liber editorial 
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Cel et recomana: 

Cinema Paradiso, baix una selecció 
dels besos que mostra la peli, 

besos furtats, besos tallats... Si no  
heu vist la peli, vegeu-la i ho 

entendreu...  

Qualsevol de Lluís Llach 

Els Pilars de la Terra. 

Un dels llibres més llegits 
on l’amor i la mort 
s’entrellacen amb força 
en aquest magistral tapís 
que evoca de manera 
excepcional un temps de 
violentes passions 

Cinema Paradiso 



Figuereta 19 

 
 
 
 
 
 

En poques paraules... 
La
 
Fi
gu
er
et
a 

nº
 
27
 

President!! 
Sergio –muixerangueret de l’any- ha estat el 
president de la seua falla Victor Pradera 

 

Aljub obre les portes...  

 
Hi ha un Aljub, on les aigües netes de pluja tenen un nou 
so, un aljub que arreplega aigües d’altres terres i tamisa les 
nostres cançons de sempre, les passa per cristalls de 
diferents colors i les deixa allí estancades per que pugam 
poar-les noves, deliciosament noves... 

Al capdavant d’aquest bonic projecte, Joansa Maravilla, molt 
ben acompanyat per músics i cantants molt reconeguts i 
variats com Nestor Mont, Mara Aranda, Óscar Briz, Alvar 
Carpi, Miquel Gil... 

Ací ens deixen aquest Aljub, si en begueu d’aquestes aigües 
segur que no en tindreu prou...!!! 

 

Un Entre Tants, Nou Llibre de Vicent Nàcher  

De lectura obligada per aquest estiu, Un entre tants 
fa un passeig per les nostres ànimes, un viatge amb 
fulles de taronger per les sèquies de la ribera; 
deixeu per uns moments les comptabilitats, els 
recursos, el trànsit, les fal·làcies i deixeu-vos dur 
pels camins, on assedegar-se de pluja, de canyars, 
tarongina i mel... 
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Carlos Núñez, un dels  mítics 
components de Les Luthiers amb 
la Figuereta, i amb dedicatòria 
per a tots nosaltres!!. 
Qui orgull saber que gràcies a la 
Figuereta cada vegada més gent
sap d’Algemesí i de La 
Muixeranga...!!!! 

Un germanet per a Roser: Pau 
Un muixerangueret nou per a la Nova 
Un riberenc més per al Xúquer... 
Joia a desdir per als pares i familiars, en especial 
son “tio Vicent”, q tindrà q apuntar-se a la muixe 
per fer-li pinya. 
Joia a desdir per als de la Nova, que cada dia som 
més  
I joia a desdir per al Xúquer que encara te fills 
amb l’alegria de saber-se’l en la pell i la batalla...  
 


