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LA JUNTA INFORMA 
 

Des de la Junta volem aprofitar aquesta figuereta per 
fer-vos arribar el nostre compromís amb la Muixeranga. 
Compromís que no és altre que el de representar el grup 
per tal d’organitzar i dinamitzar les diferents activitats 
que realitzem. 

Aquesta junta no està formada ni per experts, ni magistrats..., 
únicament per bona gent que dins les seues possibilitats del dia a dia 
troba algun moment per prendre decisions que d’una forma o altra afecten 
al nostre grup, de vegades més encertades i d’altres més polèmiques. 

És per això que com ja hem fet en diverses ocasions vos continuem 
animant a que vingueu a participar, a dir la vostra, a demanar com poder 
organitzar un sopar, una festa, un taller, o una simple idea que com a 
muixeranguer que eres se t’ha passat pel cap mentre estaves prenent un 
refresquet a la seu. 

Moltes vegades una conversa a temps serveix per estalviar malentesos,  
i de segur que més d’una vegada has hagut de fer front a una paraula fora 
de to, a un renec inesperat o una manca d’informació quan estaves allí, en 
el mateixet moment que algú se li estava  donant una informació del que 
fos, d’una eixida, d’un assaig... Què concloure d’aquestes situacions?: 
incompetència (pot ser), falta de serietat (també pot ser), mala llet (ho 
dubte).  

Ser de la junta no té altre benefici, que ser el teu amic / amiga, que 
tenir les claus de les portes de casa teua, que intentar ser un poc 
responsable, dins la nostra irresponsabilitat. 

Recorda que les juntes són obertes i que tots els encarregats de tècnica 
i junta estem al teu costat, per escoltar i donar-te la nostra opinió. Utilitzar 
aquests canals de comunicació ajuden a tots. Altres formes d’expressió 
poden alleugerar-te en un moment determinat, però acaben per enfrontar-
te i crear situacions que de segur no t’havies plantejat. 

Bé, amics soles falta dir que en breu aquesta junta s’acaba i com ja 
sabeu haurem de tornar a fer eleccions, esperem que aquest any hi haja 
molta gent interessada en formar part de la junta, que ja seria hora que 
tinguérem un debat amb dos grans candidatures, enfrontades per assolir 
el preuat càrrec de treballar pel nostre grup, la Nova Muixeranga. 

En conclusió; enfadat, renega, descansa, desapareix i torna que ací com 
sempre, estem esperant-te a tu i a les teues idees 
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 CELEBRÀREM LA PRIMAVERA AMB EL CINQUÉ SOPAR DE LES DONES MUIXERANGUERES 

                      
Mes de maig de 2008. 

Estada  a Museros: festa a l’ escola, La Masia. La Nova hi participa, Dani 
organitza, pares, mares, mestres i xicalla s’ impliquen. 

Tabalet, dolçaina, guirigall i cridòria amerats d’il�lusió per compartir aqueix 
dia. 

Quina escola La Masia i quina gent.! Fent camí, fent país. 

El cel amenaçava pluja, aigua a bots i barrals  però, no. Li férem l’ ullet i  la 
nuvolada aguantà el tipus fins que pujàrem a l’ autobús. Gràcies, Pere.  

Satisfacció. 

Tallers, paella, tallers. 

Satisfacció i panxetes plenes. 

I a casa ; ara sí, ara la pluja: tots a l’autobús. 

Allí férem córrer la veu : -sopar de dones, t’hi apuntes? 

Ah! Sí, sí, és clar, sens dubte, evidentment, i tant...i es va confeccionar el 
llistat. 

Potser ens atabalàrem i en allò del “pensat i fet” i, ara quedem i sopem, 
deixàrem per avisar altres dones assídues a l’ àpat . Us demanem disculpes 
tot i fent-vos saber que  trobàrem a faltar les vostres rialles i xarrades en 
honor de la festa. 

Últim cap de setmana de maig, divendres. 

I es va fer de nit, i anàrem a sopar al bar “El Pla”: beguda fresca i entrepans 
suculents que ens permetien xarrar i riure entre mossets i glopets . 

Ai! Ai! Aiiiii! Que bé que ens senta! 

El cos i la ment en un lligam perfecte : música i rebombori per al cor i les 
neurones. 

Però decidírem que fóra superperfecte :- anem en processó fins al 
.........Chester! 

Ei! Cal arribar fins al final, no val eixir-se’n a mitjan trajecte! 

A l’ endemà era dia de pantaló vell i aquestes dones que tenen molt,  molt de 
coneixement van pensar que allargaríem la festa  però “nontropo”; és a dir, 
no fins a les 5 de la matinada, no. 

Va ser una festa breu i intensa.  

Bona nit, bona nit, bona nit, bona ni, bona, bon, bo.....Ja estan dormint. 

Empar Niclòs. 

 

 Eixida a Museros (i 5é sopar de dones) 
Fotos: Web de l’escola “La Masia” i Raül Sanxis
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... LA NIT MÉS CURTA  I EL DIA MÉS LLARG.... 

Dones d’aigua, follets, muixeranguers i altres èssers fantàstics, van decidir no deixar passar 

l’oportunitat de rebre totes les virtuds que aquesta màgica nit escampa damunt de qui la busca... 

El sopar, l’arena suau de la platja del Dossel, el foc ...i la mar per testic. 

Vam ballar al ritme dels tambors que Rafa i Paula tocaven, férem pinets i pilars de tres i tambè una 

pira com les que 

fan els falcons.  

A les dotze -i per 

evitar mals 

averanys- botarem 

set onades i demanarem cada u el seu 

desig, després a botar la foguera i a nadar 

un poquet. 

Els que treballaven van anar marxant i 

encara ens quedàrem alguns un bon “rato” 

Ens ho passàrem molt bé i segur que l’any 

que ve repetim. 

Empar Ribes 

CIC 

 

Sant Joan, el foc, la 
mar i la Nova 
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Paraules encreuades molt muixerangueres... 

Su
do
ku
 i 
Su
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L’Apagada: un problema d’enginy 
 
 Algemesí, setembre de 2008. Ha marxat l’electricitat:  hi ha hagut una apagada general. Un cotxe negre es mou pel 
carrer muntanya a gran velocitat. Duu les llums tancades!! En aquell moment un home negre comença a travessar el 
carrer; va vestit de negre, amb sabates negres, mitjons negres, pantalons negres i jersei negre; tota la seva roba és 
completament fosca. El cotxe s’apropa a ell a gran velocitat, però de sobte, frena amb força i s’atura just a 1 
centímetre de l’home... No l’ha atropellat de miracle. Pregunta: si els fanals del carrer estan apagats, i el cotxe duia 
les llums tancades, i l’home negre anava completament vestit amb roba fosca... ¿com és que el conductor del cotxe 
ha pogut veure l’home travessar el carrer? 
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EclipseCrossword.com

Horitzontals 

 
1. Muixeranguers de roig. 
7. Son cinc i venen de... 
10. Mestra. 
12. On uns xics ballaven i rodaven amb falda. 
14. Poble on els muixeranguers es pinten de negre. 
16. Serveix per protegir-nos. 
 
Verticals 

 
2. El principi. 
3. És de Gandia. 
4. El tatoo més xulo és de... 
5. ... o volantinera 
6. Cada dos anys, hi ha concurs a la plaça. 
8. Cantautor muixeranguer 
9. Vicent Navarro 
11. Castellers de taronja 
13. Amics nostres i de la muntanya 
15. On dinàrem entre palmeres. 
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A BENEFICI DE L'ASSOCIACIÓ DE PARES DE XIQUETS AMB CÀNCER  

Fragment de la carta enviada per Joanvi Sanchis, professor de violí de l'Escola Suzuki, Música Temprana de València, a la 
Nova Muixeranga: 

... Des de fa cinc anys venim realitzant un concert solidari en benefici d'Aspanion, Associació de Pares de Xiquets amb 
Càncer. Aquest any dins el programa interpretem una versió orquestral (per a violins, pianos, i vent) de la tradicional 
Muixeranga. L'obra s'anomena 'Aires de Muixeranga'. Els professors  i alguns pares de l'Escola pensarem en la possibilitat 
de comptar amb la presència d'un dolçainer i també 'somiarem' amb l'opció de comptar amb vosaltres per tal de muntar 
alguna figura mentre nosaltres interpretàvem la peça. Seria el toc final a un concert que sempre resulta emotiu i 
espectacular. 

A més a més, valoràrem molt positivament el fet de poder aprofitar l'ocasió per difondre la nostra música popular i les 
nostres tradicions. La idea és també fer una xicoteta explicació al programa de que és la Muixeranga i la seua història.  
El concert, realitzat per xiquets i per als xiquets, és benèfic.  A més, Música Temprana disposa d'una infraestructura 
(material i econòmica) molt senzilla. 

El resultat musical i sonor dels nostres concerts resulta espectacular, sobretot si atenem a que l'edat dels músics va dels 
tres als catorze anys!  La nostra no és una escola tradicional i la qualitat musical que assoleixen els xiquets és realment 
sorprenent! 

Quan la junta va rebre aquesta invitació, no vàrem dubtar en acceptar-la de bon gust. 

La Nova no oblida que part de les seues inquietuds és fer-se present allà on és 
benvinguda i més en aquells llocs on el motiu pel qual actuem és a més a més una 
causa solidària. 

El dia assenyalat, després que un grapat de muixeranguers acceptara les condicions 
que ens podien oferir: assumir que anàvem en vehicles propis, que els més futbolers 
s’havien de perdre un partit fonamental de l’eurocopa, que al dia següent era dia de 
roba vella...., ens va sorprendre l’arribada d’un bus per al desplaçament...  Bé, la cosa 
no anava malament. 

En arribar al Palau, ens trobarem envoltats d’elegància i serietat, no semblava un lloc 
adient per un grup tant divers com el nostre: passadissos inacabables, escales, portes 
tancades, fonts d’aigua i prop d’un hora d’espera per a l’actuació varen fer les delícies 

dels nostres xiquets i de les hostesses encarregades d’organitzar-nos. 

L’espera però va ser recompensada amb la breu actuació que els vàrem poder oferir. Quatre figures ens varen servir per tal que 
l’auditori de la sala Jose Iturbi s’emocionara amb la Nova, al igual que nosaltres al escoltar la nostra música, tractada amb la 
delicadesa de qui sap que forma part d’ell. 

Un públic receptiu, uns músics breus en grandària i grans en habilitat i una Nova que estrenava el casc de seguretat, varen 
conjugar un espectacle d’allò més digne i enriquidor per a tots aquells que varem tenir l’oportunitat de compartir-lo. 

Com sempre orgullosa de la meua gent. Amunt muixerangues. 

Anna Baldoví. 

 

 concert Suzuki  de música solidària  

El mestre Sinichi Suzuki, creador del mètode 

BRESSOL de MÚSICS, ESCOLA 
de MÚSICA 

� És un lloc on els xiquets i 
xiquetes es formen personalment 
i musicalment. On l’educació 
integral de la persona encapçala 
tot el projecte educatiu. És el 
recull de totes les experiències 
viscudes al llarg de molts anys de 
treball amb xiquets i xiquetes. 

� Un entorn amb caliu, on 
tot gira al voltant dels xiquets i 
xiquetes; tant la part pedagògica, 
com el lloc on es dona la classe. 

� Bàsicament es tracta de 
motivar els xiquets i xiquetes per 
a que visquen amb naturalitat el 
món de la música, utilitzant allò 
que tenen més proper: la veu, el 
cos i l’aula. És una suma de molts 
mètodes: Kodály, Willems, 
Dalcroze i Suzuki. 

 

Encara no disposem de les fotos de l’actuació així que les podrem veure en la Figuereta 22
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A LA PLATJA DEL DOSSEL. Recull fotogràfic... 
 

20n assaig a la platja 
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Tina et recomana 

Qualsevol disc de Joan Manuel 
Serrat 

Continuem amb la nova mini secció a la revista on en cada número ens recomanaran un disc, un llibre, una pel�lícula i un lloc 
per perdre’s. Aquesta vegada Tina i Owen:  

Egipte 

Red Hot Chili Peppers 

Soluc ió  a  l ’ en igma:So luc ió  a  l ’ en igma:So luc ió  a  l ’ en igma:So luc ió  a  l ’ en igma:   Perquè és de dia  

Solucions  
als 

passatemps de 

la pàgina 5 

Owen et recomana 

El riu Tuejar 
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3er concurs gastronómic 
 

El CONCURS GASTRONÒMIC MÉS....mmm...  BANDOLER !! 

Atenció, atenció, muixerangueres i muixeranguers, amb aquest ja fan 
tres soparots, i aquest any amb l’actuació en directe del grup més 
conegut de la Ribera...Els Bandolers. 

Però comencem des del principi... Lleïr, Roser i uns quants més 
acudirem prompte per preparar-ho tot: colocar els cartells del sopar a 
les portes de la seu i al pati, les taules pel sopar i altres per anar 
posant els plats del concurs. 

Una vegada tot preparat va arribar la gent amb els seus meravellosos 
plats, que després de la foto de rigor anaven deixant en les taules 
“auxiliars”. 

Com no podia ser tot perfecte al final començà a caure quatre gotes, 
moment que aprofitàrem per entrar dins la Seu a ritme dels 
Bandolers que ja feien festa... 

Ja dins, Oki i Ester feren  de mantenidors i donaren els premis 
acompanyats dels inevitables i entusiasmats crits del públic: “Tongo, 
Tongo” ☺ ☺ ☺, dels molts que s’atorgaren ressaltarem el premi de 
Vicent Ruescas per ser el més ovacionat de la nit... 

La festa i la marxa la posaren els Bandolers, molta festa i molta 
marxa, Empar no podia ballar per un inoportú microaccident; va ser 
l’única. 

Com es habitual no faltaren els pilars i els ratets per xarrar de tot. 

Un bes molt gran de tots els muixeranguers als Bandolers, moltes 
gràcies i fins prompte. 

De la muntanya als tarongers 
I del cel a la terra 

a tot arreu: Jo sóc Bandoler 
i no tinc por a res... 
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Un art ic le dels  CIC, Empar i  Oki  Un ar t ic le dels  CIC, Empar i  Oki  Un ar t ic le dels  CIC, Empar i  Oki  Un ar t ic le dels  CIC, Empar i  Oki  
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 3er concurs gastronómic 
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No podem ficar totes les fotografies, hem triat las que han eixit millor.
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El dia 14 d'octubre de l'any passat, l'Esbart Dansaire de Rubí va estrenar a 
Tàrrega l'espectacle “la Moixiganga Vella d'Algemesí”, basat en una 
coreografia que va fer Alexandre Cirici i Pellicer als anys 1950. Es tracta 
d'un espectacle impecable per la seva forma: La música és una adaptació 
del toc de la muixeranga d'Algemesí, la coreografia és d'una gran elegància 
dins els paràmetres de la dansa contemporània, l'expressió dels ballarins, 
el so i la llum li donen un aire solemne. Ara bé, per a qualsevol que conegui 
la muixeranga d'Algemesí, resulta evident que aquest muntatge és una 
cosa totalment diferent: Hi participen 19 balladors, un vestit de color blanc, 
8 de grocs i 10 de blaus, que no entren en escena tots alhora, sinó per 
grups; en alguns moments piquen a l'escenari amb un peu per acompanyar 
la música, l'espectacle dura menys de 10 minuts, els diferents números 
tenen un ordre fix i es fan seguits. Totes aquestes característiques són 
impensables en la processó de la Mare de Déu de la Salut. Els únics 
elements que s'assemblen a la muixeranga d'Algemesí són la música, l'ús 
de ciris i alguns aspectes del ball (les dues fileres, moviment dels ciris 
amunt i avall,...). També es fa una figura que recorda la marieta, però 
enlloc de l'enterro es fa el sepulcre de la moixiganga de Sitges. Les figures 
més altes que s'aixequen són dos pinets de 2, un aixecat per sota i l'altre 
pujant amb 3 cops de peu (dues tècniques pròpies dels castells, no 
tradicionals d'Algemesí) 

Els esbarts dansaires han fet una tasca innegable de recollida de les danses 
populars del nostre país, però a partir d'uns supòsits teòrics i uns mètodes 
força qüestionables. Per a la mentalitat folklorista només hi ha dos 
moments, dos tipus de societats: Per una banda la societat industrial d'ara, 
plena de problemes socials, revolucions, violència i pecat; per l'altra, la 
societat tradicional, sense cap tensió social, ni guerres, ni pestes, sinó en 
perfecta harmonia gràcies a l'ordre que emanava de la religió catòlica. Els 
esbarts van fer fortuna amb aquesta cosmovisió, ja que van connectar amb 
la ideologia conservadora del noucentisme primer i amb el nacional-
catolicisme franquista després. Un dels problemes que planteja l'estudi de 
les tradicions és aquell cas en què un mateix ball presenta diferencies en 
pobles diferents. Els folkloristes van decidir que una de les versions havia 
de ser l'autèntica, ben conservada, i totes les altres estaven 
“contaminades” per errors i influències externes que les havien “degradat”.  

La muixeranga d'Algemesí va ser agrupada amb les moixigangues, entre 
les quals la de Sitges era el paradigma. La moixiganga de Sitges és una 
dansa religiosa que representa la Passió de Crist, personatge que no 
apareix en cap moment en la muixeranga d'Algemesí. La nostra 
muixeranga només té dues figures on es representa la mare de Déu: la 
marieta i l'enterro, però aquesta última també es pot interpretar com una 
paròdia. A partir d'aquestes dues figures es va formular la teoria que la 
muixeranga d'Algemesí havia sigut, en origen, una dansa religiosa on es 
representava la vida, mort i ascensió al cel de Maria. Per tant, només dues 
figures eren correctes i totes les altres eren contaminacions, invencions, 
errors. Per això la presentació de l'espectacle afirma que la nova 
coreografia està “basada en les figures i els sentiments més antics, abans 
fins i tot que les torres de valencians guanyessin la partida de la tradicional 
pregària. (...) D’aquí la voluntat d’anomenar-la muixeranga vella.” La 
suposició que en el passat tota la vida girava entorn de la religió catòlica és 
molt qüestionable, especialment al regne de València. Fins a l'expulsió dels 
moriscs (1609), aquest estava dividit en zones poblades per cristians, 
musulmanes i mixtes. La Ribera del Xúquer era una de les comarques 
poblades exclusivament per musulmans, que van mantenir la seva llengua, religió, costums i festes. 

Abans d'acabar, hi ha una altra qüestió que ens hem de plantejar: Què passaria si la muixeranga  desaparegués? Això sembla impossible 
avui dia, però podria haver passat l'any 1973 a Algemesí i el 2003 a l'Alcúdia. I sabem que pobles com Carcaixent, l'Olleria i Gandia, per 
exemple, tenien muixerangues que van desaparèixer. Durant el segle XIX es va ballar a Lleida una moixiganga, que es va perdre el 
1930. No tenia res a veure ni amb les muixerangues valencianes ni amb les moixigangues religioses, sinó que estava formada per 
diferents danses, algunes amb arets, altres amb bastons i planxes de fusta. L'any 1992 va ser recuperada per l'esbart Sícoris, però no es 
va seguir la descripció que s'havia conservat, sinó que es va suposar que també era una moixiganga religiosa. El que es balla 
actualment, de fet, és una versió de la moixiganga de Sitges. 

Com a conclusió: 

1) No es pot negar la gran tasca que durant molts anys han fet els esbarts per a documentar, mantenir, divulgar i valorar la cultura 
popular del nostre país. Els esbarts han fet espectacles basats en la tradició i altres que són de nova creació i que estèticament poden 
resultar igual de bonics o més. 

2) El fet d'assumir la cultura musulmana com a part del nostre patrimoni cultural o rebutjar-la com una mentalitat estranya i hostil té 
unes implicacions polítiques evidents tan a nivell nacional com internacional. 

3) L'espectacle “la Moixiganga Vella d'Algemesí” és un espectacle essencialment inventat. Tot i que es fa sense cap mala intenció, el fet 
de presentar-lo com la versió “antiga” i per tant més “autèntica” de la muixeranga d'Algemesí, és una usurpació i representa una 
amenaça latent contra l'autènica muixeranga, una de les tradicions més antigues i valuoses del nostre país. 

                                                           Joan Bofarull. 

esbarts, recerca i 

creació 
Un article de Joan Bofarull 

Dos moments de l’actuació i baix la moixiganga de Sitges 
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Excursió a bejís  
Fotos de Raül Sanxis 

Acampada a “los cloticos”, Bejís 

1.- Al Salt d’aigua. 

2.- Pinets de rigor. 

3.- Marc “xulero” 

4.- Al “cadafal” 

5.- Cap al naixement del riu Palància 

6.- Braç de Rafa 
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UN CAP DE SETMANA FANTÀSTIC A VILANOVA I LA GELTRÚ 

El cap de setmana del 2 i 3 d’agost gaudirem d’una d’eixes eixides difícils d’oblidar; anàvem convidats per la Colla de Falcons de 
Vilanova i la Geltrú a la seua festa major. I quina festa!! 

El viatge va resultar tranquil, eixíem a les 11 del matí, sense cap pressa i un fum de pel�lícules per als xiquets... 

El lloc on dormir també estava be, un gimnàs d’un col�legi a 
mig camí entre el centre i la platja: Perfecte!. 

El dissabte i després de inflar totes les “colxonetes” (que ja 
son moltes), encara tinguérem temps per fer un xicotet 
assaig, fer unes cervecetes i anar a veure la diada castellera. 

La diada era de nivell amb la Vella de Valls, La Jove Xiquets 
de Tarragona (que estigueren recentment a la Trobada a 
Algemesí) i els Bordegassos com a colla local. 

Alguns de nosaltres férem pinya, els Bordegassos feren llenya 
i el nostres xiquets 
mentre mentre 
anàvem agafant la 
lluna... 

Després de veure 
els castells i agafar 
el satèl�lit, anàrem 
a sopar i Festa!!, 
els que no tenien 
nanos tenien 
concerts i 
Xiringuitos i els que 
sí, anàrem a nadar 
per la nit a la platja 
i ens ho passàrem 
molt bé com podeu 
comprovar en 
aquesta (baix) 
magnífica foto de 
disseny... 

 

 Eixida a Vilanova i 

la Geltrú  

ELS FALCONS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 

La creació dels nostres Falcons es 
va produir després d'una actuació 
dels Falcons de Llorenç del 
Penedès i una altra posterior dels 
Falcons de Vilafranca a la Festa 
Major de Vilanova de 1972. 

L'octubre d'aquell any van néixer els Falcons de Vilanova i la 
Geltrú, lligats totalment a la colla castellera dels 
Bordegassos de Vilanova per raons econòmiques i també 
perquè la gent que feien falcons eren també castellers. Això 
comportà una important influència de la tècnica castellera 
en les figures, seguint la vessant més arrelada al Penedès i 
una de les dues que existeixen dins el panorama dels 
falcons. L'altra seria la més lligada als orígens gimnàstics 
vinguts de l'Europa Central, que és mantinguda pels Falcons 
de Llorenç . Tornem a la història, l'any 1978, ja amb prou 
mitjans econòmics, i per culpa de diferències internes, els 
Falcons es deslliguen totalment dels Bordegassos. 

L'any següent van fundar, conjuntament amb el Drac de la 
Geltrú (estrenat l'any anterior), el Ball de Bastons i el Ball 
de Diables, l'Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la 
Geltrú. 

Entre l'any 1977 i el 1981 s'organitzà el Dia de la Colla, on 
l'acte central era l'actuació dels Falcons de Vilanova al costat 
de dues colles convidades. L'any 1986 els Falcons van 
actuar a les festes majors de la ciutat i de les viles del 
voltant. Els Falcons de Vilanova tenim figures pròpies com el 
Capdil, el Fòcking, la Triplanxa, el Tres Obert, la Catedral i 
l'Ermita (figura que, de fet, és una derivació de l'anterior). 

Després de molts anys sense Falcons a la nostra població, 
l'agost de 1997, un grup de joves, tots ells membres dels 
Bordegassos, van convèncer en Joan Sans, que havia estat 
un dels caps tècnics de l'antiga colla per intentar recuperar 
els Falcons de Vilanova i la Geltrú. El novembre d'aquell any 
van començar els assaigs al local de l' Agrupació 
Excursionista Talaia, i més tard a la Peixateria Vella. 

La presentació dels renovats Falcons va ser el 30 de maig de 
1998, organitzant la Trobada de Falcons de Catalunya, on 
van ser presents la resta de colles actives aleshores al 
Principat: els Falcons de Llorenç del Penedès (1942), els 
Falcons de Vilafranca del Penedès (1959), els Falcons del 
País del Cava de St. Sadurní d'Anoia (1992), els Falcons de 
Puigdàlber (1995) i els Falcons de Piera (1997). En la 
recuperació dels Falcons de Vilanova tan sols es van 
introduïr dos elements nous, les gralles i un escut que 
substituí l'anterior. Els Falcons de Vilanova i la Geltrú 
vestim, com les altres colles, camisa i pantaló blanc, i ens 
distingim per dur faixa blava, com a símbol d'un poble 
d'arrels marineres. Per bé que una altra teoria és la que 
recorda l'inici lligat als Bordegassos, fent notar que les 
faixes dels nens i dels joves de la colla castellera en aquell 
temps era d'aquest color. És a dir us podeu quedar o amb la 
lectura més poètica o amb la més materialista d'un uniforme 
que ja fa trenta anys que passegem per les festes i les 
celebracions del nostre país  
 
Informació des de la seua pàgina web http://entitats.vilanova.cat/falcons/. 
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Sens dubte, els moments en els que actuem amb la Muixeranga 

són intensos, divertits i emotius, i més si això s'esdevé fora de 

València, on ens solen rebre amb una expectació diferent. Però 

és en aquestos casos, quan ens toca eixir de casa i passar uns 

dies fora, en els que, a més de la mera actuació, gaudim de 

moments informals amb els companys que fan créixer les rialles 

i la coneixença entre nosaltres. I com no, l'amistat i l'estima.  

   Aquest text va pels moments abans, després, o entre 

actuacions, que amb cervesa o sense entre les mans, 

compartim els muixeranguers i muixerangueres. Perquè 

realment no té preu contemplar una diada castellera entre 

amics i les carcallades de Dolors, que se'ns contagien, i que 

s'allarguen pels carrers durant la tornada al lloc on dormim, i 

continuen durant el sopar, i en eixir... i en un llarg i deliciós 

més enllà!                                                        Alba Camarasa 

 

En aquesta instantània podeu veure alguns muixeranguers sense xiquets amb 
alguns castellers de Valls i de Mollet, de res serviren els intents d’OKI d’evitar 
la foto (quasi el sentim dient allò de: premsa no, premsa no... ☺ ☺) 

Aquesta vegada no hi havia problema amb l’hora ja que el diumenge actuàvem 
per la vesprada... Cal ressaltar que el comportament de tots fou perfecte i en 
arribar al col�legi els que ja dormíem ni ens adonàrem. 

Pel matí relax i platja. Tornàrem al mateix lloc que per la nit, ara molt més ple 
de gent, cosa que no impedí que ens fartàrem de fer pinets, forats, i el 
lenyador admirar el tanga del bikini de Andrea... 

L’actuació primer de cercavila amb el falcons i en arribar a la Plaça de la Vila 
actuàrem dalt de l’entaulat davant d’un plaça plena de gom agom d’un públic 
entusiasta 

 

 Eixida a Vilanova i 

la Geltrú  

VILANOVA, O COM RIU DOLORS 
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Convencernos que somos capaces, 
que tenemos pasta y nos sobra la clase. 
Decidirnos en nuestro terreno 
y tirarnos a más, nunca a menos.   

Convencernos, no ser descreídos 
que vence y convence el que esta convencido. 
No sentir por lo propio un falso pudor, 
aprender de lo nuestro el sabor.   

Y ser, al menos una vez, nosotros, 
sin ese tinte de un color de otros. 
Recuperar la identidad, 
plantarnos en los pies 
crecer hasta lograr la madurez. 
Y ser, al menos una vez, nosotros, 
tan nosotros, bien nosotros, como debe ser... 

Convencernos un día de veras, 
que todo lo bueno no viene de afuera. 
Que tenemos estilo y un modo, 
que hace falta jugarlo con todo. 

Convencernos, con fuerza y coraje 
que es tiempo y es hora de usar nuestro traje. 
Ser nosotros por siempre, y a fuerza de ser 
convencernos y así convencer. 

Y ser, al menos una vez, nosotros, 
sin ese tinte de un color de otros. 
Recuperar la identidad, 
plantarnos en los pies 
crecer hasta lograr la madurez. 
Y ser, al menos una vez, nosotros, 
tan nosotros, bien nosotros, como debe ser... 

Queremos ser, alguna vez, 
en el después nosotros. 
Y vos también, y vos también, 
y vos también venite con nosotros. 
La realidad es, en verdad, 
tratar de ser nosotros. 
Y vos también, y vos también, 
y vos también quedate con nosotros. 
¡No con otros, con nosotros, como debe ser! 

 Eladia BlazquezEladia BlazquezEladia BlazquezEladia Blazquez     

Mariano Fraind, argentí del 
River, pare de Owen, Daimi i 
Iam, casat amb 
l’encantadora Andrea. 
Conversador amable, 
integrat en la Muixeranga des 
del primer assaig en que 
participà, i reporter oficial de 

la Figuereta. 

 

Convencernos  
Mariano Fraind F
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EXCURSIONISME EN FAMILIA  
La Canal de Navarres: Los “charcos” de quesa  

 

 

Aquesta vegada us proposem una excursió als “charcos” de Quesa, a la Canal de Navarrés, una eixida perfecta per a l’estiu ja 
que podem dur roba de bany i refrescar la calor als tolls d’aigua...  

 

 

 

 

 

 

 
 

No  12    

LA CANAL DE NAVARRÉS 

S'estén a la part oriental de la plataforma del Caroig, la qual 
es veu tallada per la Canal de Navarrés a la zona est, que 
dóna nom a tota la comarca. Al nord és travessada pel riu 
Xúquer, els encaixonaments del qual són utilitzats per la 
indústria hidroelèctrica. El seu clima és d'hiverns freds i estius 
bastant calorosos. De caràcter primordialment agrícola, els 
seus conreus són bàsicament de secà (oliveres i cereals). La 
població, a l'igual que la resta de comarques de l'interior, es 
troba en fase regressiva. Énguera, la capital, té algunes 
indústries tèxtils; Anna i Navarrés són altres poblacions de la 
comarca que tenen indústries tèxtils. En tota la comarca 
parlen un dialecte de transició molt arcaic, però ja castellà, tot 
i que un 25,3% de la població parla valencià. 

COM ARRIBAR 

Des d’Algemesí agafem la N-340 direcció Albacete, ho 
podem fer des de Alberic o L’Alcúdia, després agafarem 
l’eixida de Càrcer, passem esta població, Sumacàrcer, 
Navarrés y Quesa. Just a l’entrada del poble hi ha una 
rotonda, amb l’indicador als “Charcos” de Quesa. A 7 Km 
més o menys arribem al Riu Gran, una cadena talla el 
camino el preu per passar amb el cotxe es de 2 € per 
adult i 1€ els xiquets...Podem deixar el cotxe ací i 
començar a caminar seguint el cartell indicador del 
PRV203 (marques grogues i blanques) que hi ha 50m 
abans de la cadena. Seguint l’itinerari també arribem a 
“los Charcos” i gratis. 

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA 

Des del pannell del PRV203 prenem el camí ascendent. En poc 
més de 15min. arribem a la Cova del Carbó, un enorme abric que 
servia de refugi a pastors i ramat. Sseguint les marques la ruta 
ja no te pèrdua: baixem per veure els “charcos” i nadar si així ho 
volem, després continuem la ruta(sempre al costat del riu) 
passant per la font de la Víbora, la cova de les oronetes, el 
barranc del llop, l’abric de Voro (on podem veure pintures 
rupestres, les més clares: 4 arquers i un cérvol).  

 

 
Per la dreta continua el sender, trepant por una pedra amb 
escalons. Ja en la part alta del abric  continuem pujant fins 
agafar un ample tallafoc i després un pista forestal prou ampla,. 
Passarem per algunes cases en ruïnes fins arribar a la carretera i 
poc després a l’inici de la ruta.  
 

Distància: 15.12 Km.
Temps sense parar 3h 40' 
Altitud mínima: 265 m. 
Altitud màxima: 619 m. 
Desnivell acumulat: 375 m. 
Dificultat Física: Baixa. 
Dificultat Tècnica: Baixa. 
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1.- A la vora del riu Elba; 
Elba fa un pinet: 
Dresden (Alemania). 
Juliol 2008. 

2.-Pinet de novençans a 
la platja  de “Isla 
Graciosa”, (Tenerife) al 
fons un volcà 

3.- Pinets dalt de la balsa
dins la sisena davallada 
poètica del Xúquer. 
Agost de 2008 

4.- Pilar presidencial a la 
Fageda d’En Jordà, dins 
la zona volcànica d’Olot 
(Garrotxa) agost 2007 
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1.- Amb aquest pinet 
comencem un nou 
apartat titulat “pinets 
de bodorrio”. Oki i 
Dolors els primers. 

2.- Pilar d’Alberto i 
Arnau davant la Torre 
Eiffel. Rècord 
d’aquesta secció amb 
4 pilars. 

3.- Impressionant pilar 
de Xavi i Xelo davant 
la Mesquita Blava a 
Istambul. 

4.- Pilar a Eivissa 
d’Anna i Alfredo. Estiu 
2007 

5.- Pinet amb Rafa i 
Elena al temple 
prehistòric de Tarxien 
(Malta) 
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Jardí públic 
Vicent Nàcher 
Nascut a d’Algemesí el 
1967, Vicent Nàcher és 
llicenciat en filologia, 
professor de llengua i 
literatura i membre 
fundador de Confiteor. 

Ha publicat els següents llibres de poemes: Primavera 
de cartons (1994), Premi Modest Sabaté de la ciutat de 
Perpinyà, Desig o llibre dels abismes (1997). Premi 
Marià Manent de Premià de Dalt, i La sang dels dies 
(1998), finalista del Premi Amadeu Oller de Barcelona. 

Jardí públic és un llibre singular en el panorama literari 
valencià. Es tracta d’un recorregut sentit a través del 
desengany ideològic davant d’aquest país, la 
incomunicació i la solitud de l’ésser humà en un marc 
difícil, l’omnipresència de la mort tan quotidiana com a 
únic lligam entre els individus i el desamor com a 
territori vital i punt de partença 

El podeu trobar al Samaruc i és molt recomanable... 

 

La Muixeranga de Pego  

La Muixeranga de Pego està d’enhorabona, el passat agost 
a Teulada estrenaren vestit oficial 

El disseny l’han fet basant-se en l’escut de la ciutat amb el 
blanc, el verd i els pantalons barrats.  
Esperem veure’ls en directe al 4art Aplec de Muixerangues 
que tindrà lloc a Algemesí el proper 18 d’octubre. 

 

Foto de Jordi Vicent, El País 12�6�2008 

Exposició d’escultures de Leonardo Borràs.  

 

  El divendres 5 de setembre a les 20 hores al Casino Lliberal (C/Muntanya, 24) s’inaugurarà l’exposició d’escultures de Leonardo Borràs. 
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Amb motiu de la celebració de 
les festes en honor de la Mare 
de Déu de la Salut , 
l’Ajuntament d’Algemesí, 
inaugurarà el proper dia 3 de 
setembre, al Museu Valencià de 
la Festa , dos exposicions 
temporals:  

MIRANT LA FESTA I 
LA MARE DE DÉU 
(VISIONS D’ALTRES 
TEMPS).  

 
Per a esta exposició s’ha 
comptat amb la col�laboració 
dels Festers del Barri de Santa 
Bàrbara, encarregats enguany 
d’organitzar la Festa.  

  
800 ANIVERSARI 
DEL NAIXEMENT 
DE JAUME I 

 
una exposició cedida per 
l’editorial Bromera. 
  
L’acte d’inauguració tindrà 
lloc el proper dimecres 3 de 
setembre de 2008, a les 20 
hores, al Museu Valencià de 
la Festa.     
 

El Manneken Pis de Brussel�les, Muixeranguer 
Una de les moltes histories que parlen de l’origen del Manneken Pis,  diu que fa 
segles, un cavaller va perdre el seu fill de tres anys en la ciutat de Brussel�les. Al 
tercer dia, ell mateix el trobà “fent un riu”. En agraïment, va manar construir 
l’escultura. Avui és un dels símbols més característics de la ciutat.  

Sembla ser que de quan en quan el agrada vestir-lo amb vestit representatius: 

 

Els dies 20 i 21 de setembre d’aquest any lluirà amb el vestit de muixeranguer i a 
partir del 2009 cada 7 i 8 de setembre. 

  

AGENDA 
 

MARE DE DÉU 2008 

A partir del dilluns 1 de setembre ja comencen els assaigs a Maria 
Auxiliadora a les 21:30h. (les portes s’obriràn a les 21:00h). 

 

PARTIT DE FUTBET 

El divendres dia 13 de setembre al polisportiu. 

TROBADA DE MUIXERANGUES A L’ALCÚDIA 11 
OCTUBRE 

Enguany la colla amiga dels Negrets de l’Alcúdia ens 
conviden a la seua trobada. 

IV APLEC DE MUIXERANGUES 18 OCTUBRE 

Hora: 19:00h 

Aquest any la Nova Muixeranga es l’encarregada d’organitzar junt amb 
la Federació de Muixerangues aquest IV aplec. Primer va ser a l’Alcúdia, 
després a Sueca, l’any passat   a Gandia i enguany… Algemesí.  

El dissabte 18 d’octubre ens vegem a la Plaça Major  
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Eixida a El Saler
Una eixida d’estiu per agafar el to de cara la Mare de Déu 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos de Moisés, Rosanna i Mar Nacher

 En aquesta eixida i per primera vegada, incorporarem 
“la creu” a la figura de l’enterro, tal com eix en el dibuix 
del Costumari Català de Joan Amades. No podem 
afirmar que es feia així només pel dibuix, però la veritat 
és que te molt de sentit ja que la Creu Parroquial va 
sempre davant dels enterros. 

Dalt: Dos sénies simultànies que eixiren molt sincronitzades. 
Dreta: Pau s’estrenà amb gràcia i salero en l’aixecat per sota . 
Baix: Els xiquets amb el “poni”  que duien els festers. 
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Eixida a El Saler
RECULL FOTOGRÀFIC 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalt: Detall del cinc en un peu. 

Dreta: Les segones del banc 

Baix: Els quatre xiquets de les marietes: Roser, Aina, Marc i 
Llorenç 

Més Baix: Foto amb els festers davant l’església del Saler 
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LA NOVA NOM A NOM 
 

  Figuereta  nº 21 

Edat / data naixement: 28 / 24-11-1979 

Estudies o treballes: Treballe 

Des de quan vens a la Muixeranga: Si 
la memòria no em falla, des de l’estiu del 
98. Era la preparació de la primera Mare 
de Deu en la que va eixir la Nova. 

El que més t’agrada de la Muixe: Que 
està format per gent molt heterogènia i 
que si no fos per la Muixe, no l’havera 
conegut mai per la diferència d’edat, 
d’aficions, d’estils de vida, etc 

El que menys: Que fa casi 8 mesos que no puc anar per 
culpa del meu exili laboral a Catalunya. 

Figura preferida: Sempre m’ha agradat la Desplegada 
Doble. Trobe que és molt plàstica. 

En quines figures has participat: M’atreviria a dir que, 
excepte en el Pilar de 5, he participat en totes les figures. Són 
molts anys ja... 

Qui és el lloc que ocupes habitualment: Principalment de 
Base i, de tant en tant, faig de segon. 

Com vas arribar a la Nova Muixeranga: Ho recorde 
perfectament. Sopant un dissabte d’estiu al Bar Cullera de 
Cullera (valga la redundància) Carla Pelechano ens va
enredar, amb l’ajut de moltes cerveses, a mi i a un amic per 
a que ens apuntarem a la Nova. Al principi no ho tenia gens 
clar però finalment ens va convèncer. Li ho agrairé tota la 
vida. 

Quina és l’actuació que més t’agrada’t: La Trobada del 
2007 va ser, senzillament, sobèrbia.  

El vestit de muixeranguer és...: Molt caluros!! :p 

Si no fores muixeranguer series....: Menys feliç. 

Aficions: Últimament m’he aficionat a ballar Swing. Sona 
friki, però és molt molt divertit!! 

Grup de música preferit: Led Zeppelin. De propina també 
diré el cantant preferit: Sabina. 

Cançó preferida: Per dir una diré Contigo de Sabina, però és 
molt difícil decantar-se sols per una... 

Has llegit algun llibre últimament: La ciudad de los 
prodigios 

Alguna noticia que et preocupe:  Osetia, la crisi, la fam, el 
valencià, la Generalitat,... Crec que la pregunta adequada 
seria: Alguna noticia que NO em preocupe? 

Un somni...: A curt termini, aprovar oposicions. A llarg plaç, 
tornar a viure a Algemesí. 

Quin viatge faries: En tinc 2 en ment: Japó i creuar Europa 
amb moto. 

El teu menjar favorit: Arròs al forn i arròs negre. 

Un desig per a la gent que t’està llegint:  Que tingueu un 
molt bon estiu i que la Mare de Deu ixca de lujo!!! 

Vols dir alguna coseta...: Que tinc molt de mono de 
Muixeranga i que vos trobe molt a faltar. 
 

 

Edat/data de naixement: Vaig nàixer el 02 de febrer de 
l’any 2000. Tinc 8 anys 
Estudies o treballes:    Estudie 
Des de quan vens a la muixeranga: Des de fa dos anys 
El que més t’agrada de la muixeranga:  Pujar 
El que menys: Que caiga la figura. 
Figura preferida: la Oberta. 
En quines figures has participat: La oberta, la font, la 
Sénia, el guió.. i en muixerangues de xiquets en el castell, el 
aixecat i en pilars de tres. 
Quin es el lloc que ocupes habitualment:   Xiqueta. 
Com vas arribar a la Nova Muixeranga: per la meva 
mestra del cole Imma. 
Quina es l’actuació que mes t’agrada: la “Maedeu”. 
El vestit de muixeranguer és….. Roig, verd i blanc. 
Si no feres muixeranguer series: Res. 
Aficions: Ballet, Nadar i persupost la muixe 
Grup de musica preferit: El Canto del Loco 
Cançó preferida: Eres tonto. 
Has llegit algún llibre últimament: Si,  El Parasubidas. 
Alguna noticia que et preocupe: que hi ha terratrèmols 
Un somni: que no passara ningú gana en tot el mon. 
Quin viatge faries: Anar a Port Aventura. 
El teu menjar favorit: Arròs a la cubana 
Un desig per a la gent que t’està llegint:  Que s’ho 
passen molt bé 
Vols dir alguna coseta:   Si,  que m’agraden molt els 
assaigs de xiquets dels divendres  i   Un bes per tots… 
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