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Tots sabem que els xiquets muixeranguers fan un canvi
radical dins la colla en fer-se “grandets”; de pujar al més
alt a pràcticament no fer res.
Des de fa uns anys estem treballant en eixes edats de
forma diferent i després de tres anys podem fer balanç:
1.- Hem aconseguit que quasi tots els xiquets d’entre 8 i 9
anys continuen venint a la colla, amb més o menys
periodicitat, però continua un lligam amb la colla molt
important.
2.- Hem incorporat figures de xiquets al repertori de la
Nova, des de 2009 els pilars de tres i el guió han estat
realitzades en les nostres actuacions. Cal valorar aquestes
figures amb un caràcter didàctic ja que amb elles aprenen a
fer pinya, a patir de base i a pujar als més menuts.
Altres com el pilar de tres aixecat, el castell o “l’alta de
tres” les hem treballat als assaigs
3.- Alguns d’ells ja han fet d’alçadors en figures grans i
intentem (sense gran èxit) que es posen en la pinya en les
figures.
4.- El més important: tenim uns adolescents que cada
vegada sabem més de les muixerangues, una llavor que de
segur donarà el seu fruit d’ací uns anys...
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Figuereta 2

Pilar de 3
En la
presentació del
llibre Vull ser
muixeranguera
d’Enric Lluch

FOGUERA DE SANT ANTONI
TRADICIÓ I FESTA A DESDIR...

Quina festa la de la vespra del dia de Sant Antoni!!: Foc,
música i ganes de passar-ho bé...
Un any més férem foguera i un any més L’Escola
Municipal de dolçaina i Tabal ompliren amb els seus
acords l’aire de festa.
Un taronger on –com fruites madures a punt per ser
collides- el rostres dels muixeranguers decorats amb el
barret orellut que els més menuts havien decorat,
penjaven esperant un destí purificador... El foc
Després una misteleta i uns dolcets, per arrodonir una
nit màgica

Figuereta 3

Moltes felicitats!!
Com arribem a la muixeranga,
què ens fa quedar-nos i què ens
fa deixar aquesta aventura és tot
un
continu
d’experiències
personals que fan que aquest
grup nostre siga tan ric en
personalitats i projectes.
La meua no deixa de ser una
entre els centenars d’històries
que
poden
omplir
aquesta
màgica figuereta. Sense cap fita
important a nivell individual, he
tingut la sort de sempre sentir
l’èxit collectiu com el propi i això
m’ha donat més alegries que
disgusts.
Tal vegada però, el major dels
triomfs a nivell personal que he
aconseguit al llarg d’aquests
anys de muixerangues
és
conèixer i fer amistat amb gent
que d’un altra manera no haguera conegut. De tots aquests muixeranguers hi ha un que quasi des del primer
moment em va causar un efecte especial, de conversa amable i parlar reposat aquest muixeranguer de a peu,
poc a poc va anar guanyant el meu afecte, la meua estima.
Però a la vida no és tot muixerangues i primer els estudis i després els treballs no ens deixaven veure’ns tan
com volíem: Canàries, Alacant, Mallorca, les Açores, Barcelona i Benidorm han estat els nostres destins els
darrers anys i entre maleta i maleta a l’assaig del dissabte.
Ara per fi aquests dos muixeranguers comencem un projecte nou, amb una previsible certa estabilitat, hem
establert la llar a la nostra estimada Ribera del Xúquer. Poc a poc anem tornant a les rutines relegades, amb la
certesa que a la nostra casa de la muixeranga sempre trobem els braços acollidors de la família que t’espera.
Gràcies per ser, gràcies per estar.
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VIATGE A LA NEU

LA NEU TORNA A VEURE MUIXERANGUERS...

Una activitat que ja va consolidant-se al calendari festiu de
la Nova: La neu.
Un cap de setmana a l'alberg Mas Blanco d'Alcalà de la Selva
amb l’oratge que ens acompanyà i moltes ganes de passarho molt bé.
1.- Aleix i Guillem amb el ninot de neu.
2.- Un descanset (Loli, Vicen i Aleix...)
3.- La família Borràs al completo...
4 i 5.- Owen i Guillem dominant la neu...
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carnestoltes ‘11
PREGÓ DE CARNESTOLTES

M uixeranguers i M uixerangueres,
B envinguts a la festa de C arnestoltes,
El moment del pregó Com cada any ja es ací
Els majors s’han desentés
i així m’ha tocat a mi.
Amics meus,
el carnestoltes ja ha arribat
És moment per a riure,
Oblideu totes les penes
i per una nit gaudiu de grat
És la N ova M uixeranga
Una colla ben activa
Que no paren en torreta
i fan veure que és ben viva.
Hem tingut moltes eixides,
X odos, X eresa, València
i altres que no recorde
Hem fet amics a T orredembarra i C ornellà
Perquè el que ens agrada a nosaltres
És fer muixerangues d’ací cap allà.
A més a més a la nova
Sempre estem de celebració
Sempre que hi ha alguna festa
nosaltres la celebrem i si no en ve ninguna
nosaltres ens la inventem.
Així tenim Muixerola
Amb els iaios, Lluís i el Butifarra.
També tenim Sant Antoni,
Carnestoltes i Calçotada.
Figuereta 06

Guillem Adam

Prompte a la llum eixirà
El C onte que tots esperem,
Ja per fi al forn està,
i ben de grat el rebrem.
Mare Vull ser muixeranguera
És el títol que té,
una xiqueta menuda que
apenes es sosté
vol pertanyer a la colla
tots degueu saber perquè.
Està colla me l’estime
i entre tots la farem gran
Hem de vindre als assatjos
i de tot participar.
Mariano és el nou mestre
i amb tot el seu equip
ens fa currar de valent
i amb Jose, Júlia i Maria
Els xiquets estem molt contents
El pregó ja s’ha acabat
i la gresca ja ha arribat
Feu xiquets el que vullgueu
Que no ens poden castigar.
Anem-nos a divertir,
Cantarem, ballarem i riurem
i molt bé ens ho passarem

B on C arnestoltes a tots i
Amunt La N ova M uixeranga.

CaRNeSToLTeS‘11
Fotos: Raül i Uri
...EN IMATGES

I es que no deixem passar una...!!.
Aquest any el “tema” triat fou la música...i la veritat es que
resultà molt “inspirador”, feu només un repàs a les fotos i
entendreu per què...
Guillem llegí el pregó d’enguany i ho feu molt bé.
Els guanyadors d’aquest any (que faran el pregó del
carnestoltes 2012) han segut: Cabaret, Lady Gaga i
els blue brothers, encara que hi havia de molt altres
originals i divertits...
El sopar ben regaet amb bon vi, i en acabar ball i festeta...
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CaRNeSToLTeS‘11
...EN IMATGES

Les campanes, el fantasma de
l’òpera, la partitura de la muixe,
Lady Gaga i Alealejandro,
tabaleter i foto de grup dels
guanyadors...
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En la foto 2
També fan torres humanes
Instrument de percussió.
Gràcies a les abelles en tenim
Equivalent medieval del cotxe contemporani
Déu egipci
Al vestit muixeranguer
Tants com mitja dotzena
De tres en tres i uno remata
A la foto 1

El nostre contacontes
Vall del Pirineu
On viuen les campanes
El la foto 1
Aparells lluminosos de senyalització del trànsit
En la foto 2
Uri es el responsable.
Pitrera

Aquesta
propaganda
de Nikon on
la camera
detecta més
“cares” de
les que es
podria
esperar...

Figuereta 09

14è Aniversari
Un assaig per celebrar els
14 anys del primer que feu
la Nova Muixeranga, i al
mateix lloc: la capella de la
trobada. Amb pilars de
majors
i
xiquets,
desplegades... i un solet
que s’agraïa... i l’any que
ve... 15!!.
Ens fem majors.
Assaig
matinal
amb
recompensa: La calçotada!!

Figuereta 10

Assaig a la capella

2ª Calçotada
Oriol Canellas
CALÇOTADA D’ANIVERSARI
M'agrada quan estem junts...i ens donem les
mans ens agafem els colzes, apretem pits amb
esquenes i fem pujar fins al cel els nostres
sentiments... les nostres il.lusions.
M'agrada quan ens retrovem...ens llevem la roba
i ens tornem a vestir amb el nostre vestit, per
deixar jo de ser jo... tu de ser tu... i ser
nosaltres Sí, nosaltres tots junts...tots part d'un
poble
Això podria ser un escrit romàntic-eròtic però no... es part del
que jo o qualsevol de vosaltres pot sentir per la nostra colla.
A propòsit de la calçotada...potser també va tindre una part (per
dir-ho suaument) eròtica, tot i que vos preguntareu que te a
veure un calçot amb un calçotet...una braga...un culet (aisss ho
sent però algú ho havia de dir) o potser no te res a veure i ens
varem deixar portar per el frenesí dels calçots, alguna copeta i
l'alegria de vore com la colla fa 14 anys.. siga com siga, la
jornada va ser un autèntica festa.
El tema és que muixarangues i calçotades... calçotades i
muixerangues tenen moltes coses en comú tot i ser
essencialment diferents.
- Fer muixerangues i fer calçotades no es cosa de un, sino de
més, tot i que al cap i a la fi el més important és la qualitat de la
"matèria prima" en les muixarangues (els muixaranguers) i en
les calçotades (els calçots...que també els calçoters)
- La Muixeranga alça torres humanes a partir d'una pinya
generalment, el calçot es alçat per un braç generalment després
de ser envadurnat amb la corresponent salsa... que no es de
pinya
- Quan una muixeranga
o castell cau, es diu
que ha fet llenya, per
al calçot la llenya és
molt necessària perquè
caiga...a la nostra boca
- Per fer muixerangues
imprescindible
faixa
amb "churro"... i el
barret
(segons
el
afamat muixaranguer
"Syd Barret" anomat
per el mestre Mariano
en
algun
article
figueril),
per
fer
calçotades
imprescindible pitet o
similar
(davantal,
samarreta vella, etc...)
i gana, molta gana
- Les muixerangues
van acompanyades de
la música dels tabals i
les dolçaines... a les
calçotades la música de
tabals i dolçaines (o no) poden apareixer en forma de ventositats diverses...generalment el que diem "anar de
ventre"... no entrare en detalls.

Figuereta 11

2ª Calçotada
Oriol Canyellas
- Quan es fa una muixeranga s'aconsella no mirar dalt, no
fóra cas que algú caigues damunt i et lesiones el coll...
quan enguls un calçot s'ha de mirar amunt per collons,
però tanqueu els ulls no fóra cas que vos caigués un
regalim de salsa dins l'ull ☺ ☺ ☺
-Històricament les muixerangues van ser exportades a
Valls d'on sorgiren els castells, ja sabeu les "altres" torres
humanes més al nord, per tant aquest viatge de sud a
nord torna ara amb les calçotades que tenen el seu origen
a les terres vallenques però que esperem que a poc a poc
arrelin ací, en tot cas, és clar que els dos conceptes són
una tradició popular.
Sobre si va ser primer la muixeranga o el calçot...no tinc
ni punyetera idea, com diria un estudiós muixeranguer
del tema..."açò és de tota la vida "ara bé, si hem
pregunteu si l'ordre dels factors modifica el resultat , jo
dic que sí, Primer feu muixerangues i després sampeu
calçots.
Muixaranguers...muixerangueres..
calçoters...calçoteres
l'any que ve si tots volem
...a la seu calçots y bon vi tindrem¡¡¡
AMUNT LA NOVA ¡¡¡

Uri

La redacció de La Figuereta, ha decidit la NO publicació de la majoria de fotos d’aquest
akelarre pel seu contingut voluptuós i luxuriós.
Però avisa als navegants que disposa de material altament perillós i es reserva el fet de
publicar-lo si els articles o els reportatges fotogràfics no arriben ràpid a les nostres mans....
Figuereta 12

MOSTRANT LA MUIXERANGA
Un article de Lleïr Naval
TALLER DE MUIXERANGUES A L’IES SANT VICENT FERRER

El passat dia 7 de febrer van arribar a Algemesí un
grup d’estudiants de secundària de diferents països
d’Europa que participaven junt amb l’institut Sant
Vicent Ferrer en un projecte europeu anomenat
Comenius per conèixer l’anglès i les cultures dels
diferents països que hi participaven i com era obvi no
podien anar-se’n d’Algemesí sense ensenyar-los una
xicoteta mostra del que és la Muixeranga.
L’Institut Sant Vicent Ferrer ens va demanar si podíem
anar dos o tres muixeranguers per ensenyar-los com
es feia un pinet. Vam quedar a les 15:30 davant la
porta de l’institut i mentre arribaven tots els
muixeranguers; els més puntuals ens entreteníem
buscant-nos en les fotografies de les orles de l’institut.
Finalment, tenint en compte que va ser tot molt
improvisat i era divendres i la gent treballava, encara
vam arribar a ser una vintena. Creuàrem el pati de
l’institut fins arribar a l’aula de tecnologia on ens vam
canviar mentre els estudiants esperaven en el pati
amb curiositat per veure què es el que faria aquesta
gent vestida a ratlles i colors tan extravagants. Quan
ja estàvem tots ben enfaixats i preparats per fer
muixerangues el submestre estava acabant de
planificar les tres figures que es podien fer amb la
vintena de muixeranguers que havien
acudit a l’acte, i que serien totalment
improvisades. Vam començar amb un
guionet, bé millor dit amb un guió, perquè
de xicotet no tenia res, seríem una vintena
però les figures que anàvem a fer
mostrarien
el
màxim
de
nosaltres
mateixos, vam seguir amb un quatre en un
peu ben rodat i acabàrem amb un remat
espectacular en què l’únic xiquet que hi
havia, perquè els altres estaven en classe,
sols tenia dos anys i ens demostrà que ja
era tot un muixeranguer pujant al quart pis
de la figura.
Finalment una vegada acabades totes les figures i amb el so de la dolçaina i el tabal vam començar a ensenyar a
fer pinets al nostre públic: als estudiants, als professors, al director, a la dona de la neteja i a tot el món que
s’animara.

Figuereta 13

EXCURSIONISME EN FAMÍLIA

La font Amarga
PRESENTACIÓ
21 km corredors 400 participants,
17 km caminants 200 participants (premi regularitat).
Hora eixida:
caminants.

9:00

hores

corredors,

8:30

hores

Temps màxim establert: 3:30 hores, cursa, 4:30 hores
caminada.
Lloc eixida: Fàbrica de paper, al costat del riu Albaida,
Castelló de la Ribera

DESCRIPCIÓ
Un grup d’intrèpids muixeranguers mamprenguerem
els 17 kilometres de pujades, baixades, barrancs,
canyes i pinars.
Gaudint de la bona companyia i d’un dia excellent
per a caminar, poc a poc anàrem completant el 17
Km de la marxa, ens vam quedar sorpresos per la
qualitat i bellesa dels paisatges que canviaven de la
frondositat dels barrancs amb aigua i canyars, als
boscos mediterranis i pinars.
Alguna pujada massa pronunciada i la seua
conseqüent baixada, anava fent que les cames
pesaren cada vegada més... res per a uns aventures
com nosaltres que -com no podia ser d’altra
manera- acabàrem després de més o menys quatre
horetes, fent uns pinets per entrar en la meta.

IMPORTANT
Aquesta marxa no es pot fer amb xiquets menuts (a partir
de 10 anys com a mínim).
Hi ha 3 punts d’avituallament, amb taronges, aigua i dàtils

(NMTT)
Nova Muixeranga Team trekking

Figuereta 14

No 20

(Castelló de la Ribera)

VULL SER MUIXERANGUERA
Pere Mascarell

LLEGIT AL PRINCIPI DE LA PRESENTACIÓ
Bona vesprada i gràcies per acompanyar-nos.
Aquell dia vaig arribar a la seu i Gemma em va donar
cinc fulls i em diu:
- Enric ens ha regalat un conte,
i jo , - Enric?, el nostre Enric.
- Si, el mateix, hem diu.
Una sensació em recorregué el cos, com aquell dia del
meu primer bes a una dona, com aquell dia que vaig
saber que esperàvem una filla, com si fos un xiquet ,
vaig eixir de la seu i vaig seure al portal del veí per
començar a llegir.
A mig full ja escoltava els batecs del meu cor, i de
seguida, aquells trons recorregueren tot el meu cos com
una palmera de focs artificials. A l’estómac, un nuc. Fons
d’aigua brollaven dels meus ulls. Plorava...., altres
també varen plorar.
Al acabar , vaig entrar a la seu i vaig dir:
- Ho hem de publicar¡¡,
Els meus companys a les mans al cap, tots al
temps diuen : -Tu estàs boig¡¡Si, jo estava boig, però com el mon es de bojos,
tots començarem a somiar:
-Ho em de fer i ho hem de fer bé¡. I les idees
començaren a brollarI clar, el primer problema......, econòmic ¡.
Problema... no, això... això ho pague jo¡¡. Però
no cal.....

Problema segon, hem de començar i comencem,
tots a treballar, pensem
illustrador, Joanra
...ens
diu
si,...per
la
cultura,
per
amor a l’art¡,
s’afegí Ricart,
Dani Miquel,
Nestor,
Llorens, Xàvi
espectacular.

Richart.

L’evolució:

impressionant.

L’esforç:

La historia es real, es nostra, la de tots....
Gràcies, Joanra, Dani , Nestor, Llorens i Xàvi i gràcies Enric, per
haver fet un somni realitat.
Ha estat difícil, ha estat complicat, però ací teniu aquesta OBRA D’ART.

Figuereta 15

Vull ser muixeranguera
Un article Raül Sanxis

LA PRESENTACIÓ
La Nova Muixeranga ha presentat el llibre d'Enric
Lluch "vull ser muixeranguera!". I ho feia el 2
d'abril, dia internacional del llibre infantil, en
un abarrotat Museu de la Festa, que havia quedat
xicotet per l’expectació creada. Segons dades del
mateix museu, 426 persones que s'acostaren a la
presentació.
Personalment no recorde tant de públic en la
presentació d'un llibre.
Un llibre per descobrir la vocatio muixerangueris
dels valencians que fa possible alçar castells
humans. A més, inclou un CD amb una versió
sonora narrada per Llorenç contacontes, amb
música de Dani Miquel i Néstor Mont, i on
també pots escoltar músiques de la muixeranga
interpretades per Xavi Richart. Un llibre resultat
d'un gran treball de molta gent que, de manera
altruista, ha anat bastint aquest projecte que es
diu "vull ser muixeranguera!".
Les illustracions son de Joanra Estellés, un
dissenyador gràfic, amb un estil propi mol prop del
Stencil, un estil reinventat de nou pels grafitersprotesta, estil que li permet conservar de forma fidel els protagonistes de les històries fent així partícip del
projecte als models que s'han prestat a ser capturats per la seua càmera, com és el cas d'aquest llibre, on
membres de la Nova Muixeranga son fàcilment reconeguts.
La signatura de Joanra, està també darrere de projectes com la Casa Cantonera, un nou espai obert al poble
que, amb tan sols un any de vida, està donant un bon exemple de que altra forma d'oferir cultura és possible.
Gran llavor també la de Ricard Peris, al capdavant de l'editorial Andana, que s'ha involucrat en el projecte més
del que com a editor de pertocava. Amb paraules d'ell
mateix: "he de confessar-vos que avui presentem
alguna cosa més que un llibre, pel tema que tracta, per
les persones que l'han fet possible i per la
transcendència dels valors que fomenta. Avui estem
plantant una llavor per a un futur millor." "...Compartir
aquest projecte amb la Nova Muixeranga ha estat un
honor i un plaer. Tots ens hem contagiat de
l'entusiasme per aquest projecte, de l'empenta per
creure en les utopies, de la confiança en l’honestedat,
del compromís per les bones causes"
Tots els contes sempre tenen ocult alguna cosa que els
fa diferents d'altres, bé perquè descobrim en ells un
valor per conviure amb els demés o bé perquè ens
permet desenvolupar o millorar la nostra forma de ser.
Vull ser muixeranguera fa pensar en les relacions entre
nosaltres, en el entre tots podem per aconseguir un
objectiu comú, en què si perseveres en els teus somnis
i lluites per ells, al final es poden fer realitat.
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Vull ser muixeranguera
Fotos: Vicent Granell

ELS XIQUEST A ENRIC
I per acabar, per parlar del escriptor del llibre, d'Enric
Lluch, millor us deixe amb unes paraules que els xiquets
de la Nova llegiren durant la presentació:
Gràcies. Els majors sempre ens diuen que hem de dir
gràcies quan ens donen alguna cosa. Avui els xiquets i
les xiquetes de la muixeranga hem de dir gràcies.
Gràcies per aquest xicotet llibre que ha caigut a les
nostres mans. I ja veus, parla de nosaltres, els xiquets i
les xiquetes. De l’emoció que senten els grans quan ens
veuen arribar dalt de tot i fer un beset. Xe! I jo pense.doncs, tampoc és per a tant, no? Jo la veritat és que sóc
muixeranguer des que vaig nèixer, tota una vida, com
molts dels meus amics i amigues de la muixe, i quan llig
el conte i veig a Anna amb les ganes i l’emoció de ser
muixeranguera me n’adone que de tan acostumat que
estic no sé apreciar com d’important és i quin significat
té pertànyer a la muixeranga
i a este poble. I la
protagonista del conte , l’engolida Anna, ha fet que siga
més conscient de tot açò.
Volem donar gràcies a Dani i a Llorenç i a Nèstor i a
Xavi. Són molts els xiquets i les xiquets de la colla que
no saben llegir i ja hi pugen ben alt, eh! Aleix?, eh! Aina?
Es mereixien també aquest disc que heu fet per poder
escoltar-lo, a casa, al cotxe, al cole, còmodament mirant
i gaudint de les illustracions del llibre que Joanra ha
sabut fer tan bé. Tan bé que els seus personatges tenen
vida dins d’este conte. Mola molt, la veritat, gràcies,
Joanra.
Gràcies als muixeranguers i muixerangueres que fent
pinya i ajudant-nos amb gran esforç ens fan pujar dalt
de tot. Com en aquest llibre, que, fent pinya i amb gran
esforç han tret a la llum i ens han posat a nosaltres els
infants dalt de tot en el lloc més important,
com en una muixeranga.
Gràcies Enric, de tot cor, no sols per havernos escrit aquest conte sinó per tots els
altres que des de fa tants anys vens oferintnos per al nostre gaudi i el nostre
aprenentatge. Per fer-te cada vegada xiquet i
saber ben bé allò que ens agrada llegir i ens
fa desenvolupar la imaginació al mateix
temps que ens ensenya a ser millors
persones.
Per favor. Altra paraula que els majors
sempre ens diuen que hem de saber posar
davant quan demanem alguna cosa, Doncs, per favor, Enric, continua amb la teua tasca d’entrevindre’ns i educarnos, perquè en aquest món que per sort ens ha tocat viure ens calen persones com tu per mantindre’ns els peus a
terra i la imaginació pels núvols. Rep aquesta abraçada de part de les muixerangueretes i els muixeranguerets.
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P-assaTemps-2
Arnau, un nou reporter de La Figuereta,
que cercarà a la xarxa noticies, fotos,
articles i altres herbes que li criden
l’atenció o pense que ens poden resultar
simpàtiques...
Va néixer amb La Nova i ja va fer
Marietes l’any de la primera Mare de
Déu, te un intrigant color gris als ulls i
encara no te parella.

Daimi ens recomana...

En aquest primer article he trobat una relació de
gracioses pàgines al Tuenti...
1.Yo también odio que cuando he cerrado la mochila
me devuelvan el boli.

Crepúsculo

2.Querida Matemáticas, es hora de que madures y
resuelvas tus putos problemas por ti solita.

Ciudad Evita.
Buenos Aires
Argentina

3.A MI TAMBIÉN ME JODE TECLEAR Y LUEGO VER
QUE NO HE ESCRITO NADA .
4.Yo también intenté meter el gancho de los carros
del Mercadona en su propia ranura, y nunca llega.

RIHANNA:
“Love the way you lie”

5.Yo también he puesto etcétera en un examen
cuando no me sabía más ejemplos.
MI
TAMBIÉN
ME
MOLARIA
HACER
6.A
BOTELLÓN EN LA EXPLANADA DEL WINDOWS
7.Yo también canto las canciones en inglés como me
sale de los cojones!!
8.Yo también creo que deberían hacer una bebida
con sabor a Dalsy.
9.Yo también puedo memorizar 900 letras de
canciones y no aprenderme una pregunta de
examen.
10.
Sí, sii, vaaale, ok, venga, lo sé, ok, vale, sí,
que siiii, ala, ADIÓS MAMÁ.
11.
Yo también dije:
temprano y estudio”.

“mañana

me

levanto

12. Yo también he tardado 4 segundos en contar
hasta 100 jugando al escondite.

Boni es el único hijo de un
multimillonario. La madre le
da todos los caprichos,
impropios para su edad. Por
ello, el psiquiatra aconseja
al padre que finja la ruina
económica y mande a su
mujer y a su hijo a un
pueblo. En las Batuecas,
Boni se convertirá en toda
una leyenda.
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En poques paraules...
PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA MUIXERANGA DE
VALENCIA

MUIXERANGA DE CULLERA
Un grup de persones de Cullera, que
participen en la Muixeranga de Sueca, han
decidit tirar endavant el projecte de fer una
muixeranga a la seua població.

Des de la Nova Muixeranga
els felicitem i animem per continuar
recuperant aquesta tradició tant nostra.

El passat 1 d’abril es va presentar oficialment la
Muixeranga de València al club Diario Levante.
La nostra sincera enhorabona pel treball que des de
ja fa anys estan fent a València per La Muixeranga.

Foto en la processó de la baixada de La
Mare de Déu des del santuari a l’església de
Sant Joan Baptista
TV·3
La Figuereta vol mostrar públicament el seu total
desacord amb el tancament de les emissions de la
TV3 a València.
I dóna suport a Acció
Cultural que durant tants
anys ha fet possible que la
vegerem.
Figuereta 19

En poques paraules...
MUIXERANGA D’ORELLUTS...

TROBADA 2011
El 11 de juny farem la festa de
les muixerangues d’enguany, una
data important per a tots, una
bona oportunitat per traure el
vestit a respirar;
Vine!!, sembla difícil, ho se, però vine... t’esperem...
fes pinya amb tots!!
...Per què Tú ets Nosaltres i t’esperem ahir i
t’esperem avui i t’esperem demà, com s’espera el
primer Amor entre els carrers del nostre poble.
L’Amor, el teu amor, un amor, el nostre amor...
...Amor en roig i verd...
Vine.
T’esperem amb tanta, tanta
estima....

Foto de Maite Puchal

Joan

IDEES PER AL DISSENY DEL RELLOTGE PER LA NOVA FIGURA

Cal dissenyar per poder fer la figura del rellotge (i que
realment marque les hores), un taula com la de la dreta amb els
mesos del any amb eixes distàncies. Penseu alguna. (faixa
bordada, loneta impresa...). Podeu enviar les vostres idees al
meu correu arnaun@yahoo.es, o comentar-me-les
personalment.
Figuereta 20

XII Trobada de Muixerangues
Raül Sanxis

CASTELLER DEL RIBERAL I BALL DE VALENCIANS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
"Hi han més de 100 persones al meu voltant. A sobre, unes quantes més. Ignore el pes que
estem aguantant, encara que, sincerament, tant se val. El meu pit està enganxat a l'esquena
d'algú, a qui no puc veure, i al que pressione amb força mentre les meues mans agafen els
braços a l'alçada dels canells.
Sobre la meua esquena descansa el pit de la Rosa, que m'apreta
com si volgués avançar. A la meua dreta el Ximo, i a l'esquerra
una cara que crec reconèixer, algú amb qui he compartit café i una
bona conversa en algun bar del poble.
Si volgués moure'm, probablement no podria. I encara que
puguera, no sabria com ni cap on anar. Tothom guarda en silenci.
Fora d'aquesta massa anònima de gent, hi ha encara més gent..., i
el so agut de la dolçaina. Una música familiar que tapa qualsevol
altre so. Quantes vegades l'he escoltada!. Sempre em recorda el
meu Besavi Baptiste, muixeranguer a les darreries del s. XIX.
Una música amb la qual me plegue i m'identifique, m'emociona i
m'arrela a aquesta terra, petita i amable, que desitja ser lliure. i
de sobte moltes veus, i la plaça Major que esclata entre crits i
aplaudiments. Conec bé aquest moment, el xiquet deu ser dalt,
amb els braços en creu i la cameta alçada. No cal
mirar per imaginar l'escena.
I tot seguit, comencen a baixar. És hora d'apretar
els dents i defensar la torre. No ens podem fiar
fins que el darrer company/a no siga a terra. El
xiquet baixa ràpid. Els majors poc a poc. I mentre
baixen continuen els crits d'alegria. Bots i braços
estesos. Punys en alt, agitant-se en senyal de
victòria. Més càntics, bots, crits...
Va desfent-se la pinya. Reb l'abraçada del Ximo i
els aplaudiments del públic, de molta gent que no
conec i dels companys i companyes amb qui fa
uns segons compartia esforç, tensió, suor i ànsia
de superació. De la Rosa. i d'una adolescent, amb un tatoo al
turmell; el mateix peu que fa uns moments xafava el meu
muscle..."

Vine i viu la Trobada!
Dissabte 11 de juny
Plaça Major d'Algemesí
19:00h
1. Ball de valencians de Vilanova i la Geltrú
2. Escala falconera que ferem a Baò l’any 2009 amb els
falcons de Barcelona i els castellers del riberal.
3. Els nostres amics airenovencs: els Castellers del Riberal.
Figuereta 21

1 i 2- Pinets el dia de
la
calçotada...
digueu-me
desmemoriat però jo
no
recorde
cap
pinet...
3- Primer pinet arreu
del món de Paula en
Guadalest.
Eixe
somriure
apunta
maneres....
pilars
a
4-Quatre
contrallum. Mani del
16 d’abril al cap i
casal fets amb gent
de la Muixeranga de
València.

Figuereta 22

Com es va fer...
Vull ser muixeranguera...
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