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Estimats/ades muixeranguers/eres.

3. La junta informa i fotos eixida al Palau.

Ha arribat el moment de deixar el càrrec de
president, crec que he tancat un cicle i per
motius familiars, vull deixar de ser el cap
visible, per a passar a ser un cap invisible,
un muixeranguer de a peu i dedicar-me
només a fer muixerangues, que m’encanta.
Tanmateix m’oferixc per ajudar a qui es
presente al càrrec, i a la seua junta, per tot
el que faça falta.
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Primer que res vull donar les gràcies a totes
les persones que han format part de la Junta
en estos quatre anys, ja que sense elles, jo
no haguera sigut ningú, i la veritat es que he
comtat sempre amb un grup de gent
impressionant, m’agradaria enumerar-los a
tots: Paqui, Emi, Erica, Vicent Plana,
Carmen, Paula, Empar, JoseVi, Ximo, Elena,
Rafa Garés, Maite, María, Ana, Vicent “Oki”,
Pere, Raul, Rafa Cerezo, Mariano, els
mestres Eduard, Tico i Ester, i per suposat a
la meua dona Gemma.

Han sigut quatre anys intensos, en els que s’han fet moltes
coses: el desè aniversari, la tela nova, la millora de la seu, els
sopars gastronòmics, l’aplec de Muixerangues valencianes i moltes
altres que ens han fet consolidar-nos com a colla.
Estic molt content d’haver sigut el vostre president, ha estat
per a mi un orgull molt gran poder representar-vos per tot arreu, i
he intentat portar sempre el nom de la Nova Muixeranga amb
molta dignitat.
Recorde el primer dia que vaig haver de parlar en public, dalt
de una cadira de fusta i en companyia del President dels falcons
de Barcelona, en la porta de la seu, en el dinar que vam fer
l’endemà de la trobada de l’any 2005, tenia molta vergonya, ja
que el parlar en public no era el meu fort, però han anat passant
els anys, i ara, com tots sabeu, m’encanta el micro, i no l’amolle
mai, a mes he establert “els monòlegs a l’autobús” que no
deixaré de fer, en permís del nou president o presidenta.

Adreça: C/ Nou del Convent, 59
46680 Algemesí (València)
Telèfon de contacte:6 8 0 4 1 1 4 5 3
Pàgina Web: www.novamuixeranga.com
Adreça electrònica:
novamuixeranga@novamuixeranga.com

La veritat és que han estat uns anys fantàstics, i a pesar que
han hagut moments menys bons, em quede només en les coses
positives, que m’han fet millorar com a persona, ja que m’han
ensenyat a escoltar mes a la gent, a tindre les mires mes obertes
a totes les formes de pensar, i a adonar-me’n que cada persona
és un món i que cada muixeranguer/era viu la muixeranga d’una
forma i que totes les formes son vàlides. La colla es un vaixell
molt gran i tots hem de remar en la mateixa direcció per arribar a
bon port. Hem d’escoltar, hem de parlar i hem d’adonar-nos de
que tots junts podem fer moltes coses, i que com a les
muixerangues, tots fem falta. Ja ens hem consolidat, hem complit
deu anys (ara ja onze), però encara queda molta feina per fer, i
per tal de fer-la ben feta hem d’estar units, deguem deixar a part
els pensaments individuals i deguem mirar pel bé de la colla.

© La Nova Muixeranga d’Algemesí

Bé, us done les gràcies per haver-me suportat i per haver-me
recolzat; i vull dir-vos que no hem perdreu de vista, ja que deixe
el càrrec però no deixe de ser muixeranguer.

DADES DE L’ASSOCIACIÓ

S’autoritza la reproducció total o parcial dels
textos amb la condició que se’n cite la
procedència.
Exemplar gratuït. Prohibida la seua venda.

Un abraç molt fort a tots i totes.
Amunt.

La junta informa...
PROPERES ACTIVITATS
Estimats muixeranguers i muixerangueres, ens adrecem una vegada més a tots
vosaltres per a informar-vos de les properes activitats programades així com de
l'informació d’interès general muixerangueril.
Aquestes són:
1.- Assemblea general. (20 de Desembre)
2.- II fase de “posem guapa la seu” ( 13 de desembre)
1) Assemblea general.
Ja tenim data per a la propera assemblea general, serà el dissabte 20 de desembre.
En 1ª convocatòria a les 17:00
En 2ª convocatòria a les 17:15
Les candidatures s’han de presentar a Jaume fins el dia 1 de desembre i tenint en
compte els nostres estatuts cada persona que es presenta ha de dir el càrrec pel qual es
vol presentar.
Des de la junta s’anima a tots a presentar-se, ja que pensem que segur que tots tenim idees que poden servir per
fer el nostre grup continue superant-se.
2) II fase de “posem guapa la seu”
Comença la II fase de reforma de la seu, la pròxima convocatòria serà per al diumenge 13 de desembre a les 10
en la seu i ens dedicarem a posar ordre en el quartet central el qual està destinat a habilitar-lo per als menuts,
posant ordinadors, jocs,...
Animat i vine a donar les teues idees per millorar els nostres espais.
I en açò acabem les informacions que tenim fins al moment, com veus està ple d’activitats i esperem poder
comptar amb tu en totes elles.
Amunt i muixerangues
La junta

Actuació al palau de la música
Recull fotogràfic
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Preparació física i assaigs
Des del 27 al 29 d’agost realitzàrem
al Polisportiu la preparació física de
cara a la Mare de Déu. Cada any
millorem i aquesta vegada hem
sabut compaginar la part “lúdica”

per als menuts i la més “física” per
als majors; El resultat: ens ho
passem molt bé i fem treballar de
valent alguns músculs oblidats...

Enhorabona a Maria i Mariano.

I després de la preparació física; la tècnica.
De nou al collegi Maria Auxiliadora i l’últim dia a la casa

de l’esport per la pluja.
Fer uns bons assaigs, amb bona pinya per poder tirar les
figures més altes, ens dona molta confiança de cara a les
actuacions, i el saber cada u on va a les figures de grup

ens ajuda a agilitzar les actuacions.
Enhorabona a tots pels bons assaigs d’aquest any.
En les fotos assaig del pilar de 5 i de la Tomasina
(desplegà doble)

Foto Maria Josep

Foto Arnau Nacher

Mare de Déu Trobades

...

Riberenques i molt Muixerangueres
SUECA, L’ALCÚDIA I ALGEMESÍ CELEBREM AMB MUIXERANGUES LA MARE DE DÉU.

Mare de Déu d’Oreto
L’Alcúdia
Segons la història, la imatge de la Verge
va ser un regal del Papa Lino al senyor de
l’Alcúdia, el Peregrí de Montagut, qui li la
va regalar, al seu torn a la seua dona,
Maria de Montagut. Aquesta, en un gest
piadós, la va donar la poble de l’Alcúdia
com a una nova mare. Tots els anys recita
un vers que, entre altres coses hi diu
“Alcudians, alcudianes, ja no som orfes!” i
tota una sèrie de coses precioses que fan
que la plaça, plena de gent a vessar,
esclate en aplaudiments.

Mare Mare de Déu de la Salut
Algemesí
Un dia de l’any de 1247 en un moreral
molt vell, estava un home llaurant amb
dos animals bovins, cada volta que
passaven per davant d’un tronc mig buit
pegaven un bram ben prim i feien
d’agenollar-se l’intent. L’home s’atansà a
aquell arbre i va vore allí Nostra Senyora
Maria, Nostra Senyora i son fill, estava
tota morena que morena el temps la fiu,
del color de la fusta de cedre de
l’Engaddí. (fragment L’aparició de Segura Lago)

Mare de Déu de Sales
Sueca
Afirma la tradició que fou trobada per
un llaurador anomenat Andrés Sales,
llaurant un camp amb un parell de
mules blanques, el 14 de febrer de
1361.
Per tres vegades la rella de l’arada
s’enganxa al terra, a la tercera els
animals s’agenollen i el llaurador
troba en la rella la imatge de la
Verge. En aquest lloc es construirà
una ermita.

1998
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10 Anys de processons

2 ☻☻ 8
LA FESTA DEL RETROBAMENT D’UN POBLE: ALGEMESÍ.
S’acaba l’estiu i la gent va tornant de les vacances; de Cullera, de Tavernes, de Xeraco, de les
casetes de camp... cal anar als assaigs: Llauradores, muixerangues, els misteris i martiris, les
lloances, els bastonets, la carxofa, arquets, el treball físic dels tornejants... El poble comença a retrobar-se en
cada cantó, a les botigues, a les terrasses dels bars, les converses van d’ací a enllà i quasi sempre acaben parlant
de la festa: que si el meu net balla les pastoretes, que si m’han dit que posaran més grades a la plaça, que si tinc
que

passar

per

Ca

Mercedes a per altres

10 pilars commemorant 10 anys en la processó

espardenyes que el xic
no para de créixer i ja
no li venen bones...
Algemesí
cada

es

retroba

principi

setembre

amb

de
si

mateix, amb la seua
història, amb les seues
tradicions, amb la seua
religiositat...
Fotos: Moisés

Un any més la Nova Muixeranga participà en la processó de la
Mare de Déu de la Salut, i ja van deu... no són molts anys, però
són molt nostres. Una dècada (dit així sembla més temps), el
poble ja s’ha acostumat a veure els vestits en verd, roig i blanc i
també dones en les dos Muixerangues. Hi ha xiquets que sempre
han vist les dos.
També per a nosaltres es temps de festa, de tornar a veure a gent
que no ha vingut en l’estiu i aquells que només venen per les
processons de la Mare de Déu. Temps de retrobaments. Com deu
de ser - cada final d’agost i principi de setembre- en Algemesí
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10 Anys de processons

Recull de fotografies

Foto: Moisés

Foto: JuanFer

Foto: Moisés

Foto: Arnau

Foto: Moisés

1.- Foto de grup (qui arriba tard...). 2.- La Creu
de l’enterro amb mort al fons. 3.- Alta de cinc.
4.- Cinc en un peu faller. 5.- Dos pilars
saludant-se davant la seu. 6.- Retaule al carrer
Berca. 7.- JuanFer a les ulleres de Rafa.

Foto: JuanFer
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10 Anys de processons

EL FORÇUT
Solemnitat, respecte, nerviosisme.., una gota de suor es passejava per la seua cara. Els
ulls fixes, els oïts atents.., no podia escapar cap detall…La gota de
suor moria en el seu mentó precipitant-se i deixant-se caure com tan
sols les gotes de suor ho saben fer sobre el sòl de marbre de la
basílica en el dia de la Mare de Déu.
El forçut es mirava les mans, ja les tenia agafades a la faixa
de l’alçadora, mans amb les que només feia uns instants havía fet
pinya en el pilar de cinc que havíem aconseguit carregar i
descarregar a la Plaça Major. El cúmul de sensacions que vivia li
donaven les forces necessàries per a complir a la perfecció la seua
missió; alçar el pilar.
Dins de la seua ment es va fer el silenci, només trencat pel
ronroneig de la gent que abarrotava l’església però que ell escoltava
com si estigueren en la llunyania. Poc durà eixe moment, els
tabaleters començaren amb els seus repics a fer sonar aquelles
caixes.., un so, una percussió, uns impulsos que sols els músics
saben transmetre per a donar força i ànims. La mestra comença a
coordinar els dos pilars. A les ordres de –“genoll, peu, peu”- les
mans del forçut es tanquen agafant ben fort la faixa i espenyent
amunt l’alçadora que ja té el xiquet dalt. –“Forçuts avall”- crida el
primera mà. Ara cal agafar la faixa del segon que roman agenollat
als peus de l’alçadora, -“esteu be?” Pregunta qui mana el pilar,
silenci…, això vol dir que si; -“AMUNT!!”- i el pilar puja. Com un
estallit comenta a sonar la dolçaina transportada pel tabal al ritme
de “La Muixeranga”. És un torrent d’acords i notes que visten amb
preciosa tela de fil musical els dos pilars que estan naixent al bressol
de l’altar major.

Dalt: Els dos pilars aixecats, caminats, pujats,
rodats i descarregats
Baix: Forçut buscant la gota de suor.

El segon ja està dret i amb tacte el baix es posiciona al lloc.
El forçut sap que és un moment crucial, amb aquesta última
empenta llarga ja quasi tenen el pilar fet. Aquest –“genoll, peu,
peu”- sempre es fa molt llarg. Amb molta força han fet que el segon
estiga sobre els muscles del baix. Este era el moment que més li
agradava al forçut, la gent de dins l’església començava a aplaudir.
-“Forçuts avall”- cridava el primeres, ara ja només era qüestió de
falcar-se be amb l’ajuda del segon forçut per a posar dret al baix. –
“Esteu be?”- pregunta el primera mà, silenci…, això vol dir que si. –
“AMUNT!!”-.
La presència dels dos pilars majestuosament muntats i
situats a cada extrem dels peus de l’altar arrancaren amb més força
si cap, l’aplaudiment dels allí presents. A l'ordre de la mestra els
pilars comencen a caminar l’un a l’encontre de l’altre, música,
aplaudiments i emoció es fusionaven a cada segon, els pilars ara ja
situats a la part central, es giren cap a l’altar i manprenen a pujar
els graons, esta és la part més delicada i el forçut amb molta cura ajuda al baix a pujar a poc a poc fins arribar
dalt a l’altar. Dins l’església ja no hi ha ningú assegut, tots estan drets, ell ja sap que te quasi tota la feina feta i
que tot està anant bé. Ha descarregat adrenalina i molta, molta suor durant tota la processó. Les dues
construccions es tornen a girar cap a la gent, es fa la salutació i a l’ordre de la mestra comencen pausadament a
baixar com si foren absorbits pel sòl de marbre. És un moment d’una bellesa plàstica impressionant.
Muixeranguers i públic es brinden un aplaudiment ben fort, el respecte és mutu. El forçut es gira cap als
seus companys, sempre veu algú que plora i aixó l’emociona. Ha eixit tot molt bé i es sent orgullós de ser de la
Nova Muixeranga, d'eixa muixeranga verda i roja en la que homes i dones treballen junts per alçar eixes
meravelloses construccions.
Al baixar les escales per a eixir de l’església, de sobte, un xicotet reflex en el sòl de marbre crida la seua
atenció.., somriu.., sap que és la seua gota de suor.

Vicent Navarro Castell

22 è concurs de castells
Foto Arnau
Nacher

FENT HISTÒRIA AMB ELS CASTELLERS DE SANTS
El 5 d’octubre de 2008 passarà a la
història dels castellers de Sants al
carregar a la plaça de braus de Tarragona
el seu primer castell de nou altures, el 3
de 9 amb folre i per ser aquest, el castell
més muixeranguer; amb més de 60
muixeranguers de 4 colles valencianes
fent pinya: Els locos de l’Olleria, La
Muixeranga de Sueca, La Muixeranga La
construcció de La Safor i La Nova
Muixeranga d’Algemesí.

Foto Joan Nacher

Ja ve de llarg la nostra relació amb els Castellers de Sants,
el 2001 foren els nostres convidats a la II Trobada a
Algemesí i el 2004 els tornàrem la visita a Sants

(amb un Félix Miret
incontestable: Pilar de
7 de l’agulla, pilar de
8, segon en la torre
de 8 neta i segon en
el 4 de 9 net) el camí
lliure cap al primer
lloc.
Però el concurs per
nosaltres tenia un
altre
aroma...
Fèlix Miret descarregant el pilar de 8
Després
de
descarregar
en
primera ronda sense massa problemes la torre de 8 amb
folre, en segona ronda teníem el nostre plat fort: i es
notava en l’ambient, la gent anava buscant-se al full i
trobant el seu lloc al rengle, els encarregats de la pinya
anaven i venien demanant per algú, algú altre, sense
adonar-se, es mossegava els llavis, la gent d’altres colles
sabedora de la gesta, s’anava arrimant... sonen les
gralles, va de bo!! La pinya es gran i notem la pressió,
algú a mitja veu ens diu que ja estan dalt els dosos i que
va molt be, amb el cap de costat intente veure la pantalla
gegant; res, només el cartell de l’intent, poc a poc els
primers aplaudiments que ràpidament es generalitzen per
tota la plaça... El castell cau però ja hem fet història!!

Alta de 5 a la plaça Bonet i Muixí de Sants l’any 2004

Foto Arnau Nacher

Tota la plaça pendent del 3 d 9 amb folre de Sants

Foto Castellers de Sants

Aquest any (2004) comencem a anar a fer-los pinya al
concurs de Tarragona, repetim el 2006 amb el 2 de 8 amb
folre i fi de festa a Valls .
Distints
muixeranguers
han
entrat a formar part dels
castellers de Sants; primer va
ser Vicen que començà a
treballar per Barcelona (i que va
ser l’enllaç amb la colla),
després Francesc que anà a
estudiar a Barcelona i per últim
Edu que hi treballa.
En resum; una molt bona
relació que esperem continue
augmentant
2d8 amb folre al concurs del 2006

El concurs d’enguany pel que fa
a les colles capdavanteres i
després de la magnifica diada de Sant Félix, semblava que
seria més apretat que en edicions passades on Villafranca
havia guanyat amb certa comoditat, però la mala sort de
la jove xiquets de Valls i el 4 de 9 amb agulla que es
resistí a la Vella de Valls va tornar a deixar a Villafranca

A sopar anàrem a Santa Margarida i els Monjos on, al ser
tants, ens dividiren en distintes sales i la festa no va estar
tant lluïda com ara fa dos anys... Després dels parlaments,
de fer-los entrega d’una Alta de Sis enquadrà i amb la
promesa d’un cartell del 3 de 9 amb folre, arreplegàrem i
fins a casa que ens quedava un bon camí...
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III Trobada de muixerangues
de L’Alcúdia

Un article d’Empar Ribes
Foto Aranxa

Foto Arnau

Foto Arnau

Que ens agraden les muixerangues als de
la Nova es un fet; aplecs, trobades, diades
o concursos castellers... qualsevol cosa per
tal de fer muixerangues...☺☺☺. Aquesta
vegada va ser a la Trobada de L’Alcúdia,
amb els Negrets i al el Dance de Tauste
(amb els que ja haviem coincidit). A la
plaça Tirant lo Blanc i després d’haver fet
alguna figura al passacarrer férem les 3
rondes i els pilars de comiat. Totes les
figures eixiren molt bé i cal ressaltar les
tres de les fotografies: La Sénia doble de
la Nova que va rodar molt sincronitzada,
La figura de 4 del Dance i en especial la
Florentina, una nova figura de 5 altures
molt semblant a la nostra “Xopera”, que
els Negrets descarregaren per primera
vegada. Després sopar i festa a L’Àgora
Jove. Va estar de “luxe” amb música de
tots els estils, pinets, pilars figures dels
xiquets i moltes ganes de festa...i per
damunt de tot el descobriment d’una nova
estrella: El Tigre, una màquina de ballar,
un fenomen, un...un... un coreògraf
universal, ens divertirem molt
però que
molt molt, Gràcies Negrets!!
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POBRESA ZERO — Algemesí
Text: Xavi Ferragut

Fotos: Josep Emili Naval

PLATAFORMA POBRESA ZERO – ALGEMESÍ. Xavier Ferragut
El passat 17 d’octubre participàrem a la
plaça major en la concentració que es feu
al nostre poble per a collaborar a eradicar
la pobresa al món.
En l’any 2000 els governs i estats signaren
la Declaració del Milleni de Nacions
Unides, i es comprometeren a complir els 8
Objectius de Desenvolupament del Milleni,
com a un primer pas per a eradicar la fam i
la pobresa. Els anys passen i no millorem
en este sentit, i es crea el moviment social
POBRESA ZERO a nivell mundial, format
per
collectius
amb
dos
objectius
principals:
1- Conscienciar-nos del problema de la
pobresa i la fam al món i proposar-nos
què podem fer com a persones i com a grup.
2- Presionar als polítics i governats per a que es compleixen els 8 Objectius de Desenvolupament del Milleni.

Dos pilars mostrant el cartell o el grafiti “eradiquem la
pobresa” son alguns dels actes realitzats a Algemesí

Al nostre poble s’ha creat la PLATAFORMA POBRESA ZERO – ALGEMESÍ, formada actualment per 46 grups i
associacions, i nosaltres som una d’elles. Enguany s’ha fet una sèrie d’activitats des de la plataforma encarades
a sensibilitzar-nos davant del problema. A totes les escoles, i per nivells, s’ha fet un treball que ha donat com a
fruit els dibuixos i les pancartes que penjarem a la plaça el dia de la concentració. Es va fer un cine-forum i una
oració amb intenció de conscienciar-nos i pregar pels més necessitats. I a la concentració que es feu el dia 17
d’octubre, penjarem tots el nostre globus com a símbol de la adhesió personal per a eradicar la pobresa al món.
La Nova Muixeranga participà activament en la concentració fent-nos presents i alçant unes muixerangues.
S’està preparant des de la plataforma per a estos nadals, una xerrada sobre COMERÇ JUST I CONSUM
RESPONSABLE, per a seguir conscienciar-nos i implicar-nos per a viure cada vegada més solidàriament. Serà el
dia 23 de desembre a les 20:00 hores als locals del Casino Lliberal.

SOM LA PRIMERA GENERACIÓ CAPAÇ D’ERADICAR LA POBRESA AL MÓN.

FEM-HO ENTRE TOTS POSSIBLE!!!
Podeu entrar a la pàgina www.pobrezacero.org

Colloca correctament el nom dels xiquets de les fotos
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Ets un espia: un problema d’enginy
Ets un espia i vols infiltrar- te en una reunió de l’enemic. Però per entrar a la sala necessites
una contrasenya qu e no coneixes. Així que t’amagues una estona a prop de la porta i et
dediques a observar i escoltar a tothom qui va entrant. Arriba el primer i truca. “6” li
demanen. Ell respon: “3”. “Endavant”. Sembla fàcil. Esperes al segon per estar segur. Quan
arriba li demanen “8”, i ell respon “4”. “Passa”. Arriba un altre de seguida i s’escolta “14”, i ell
respon “7”. Ara ja resulta evident. Molt segur de tu mateix, arribes a la porta i escoltes “10”.
Respons d’immediat “5”. Et diuen “NO ÉS CORRECTE” i et fan presoner. Què ha sortit malament?

IV Aplec de Muixerangues Valencianes
CORRIA EL 18 D’OCTUBRE DE L’ANY 2008 D.C.…..
−

I Aixó de l'Aplec que és?- em va preguntar.

−

L'Aplec és la gran festa de les muixerangues valencianes

Negrets de l'Alcúdia, Muixeranga de Sueca, Locos de l'Olleria , Construcció de la Safor i Nova Muixeranga
d'Algemesí. Aquestes foren les cinc colles participants al “IV Aplec de Muixerangues del Pais Valencià” junt amb la
collaboració de la gent de Pego i Carcaixent.
Tots junts eixírem en cercavila des de la
Seu de la nostra colla cap a la plaça, omplint de
festa, colorit i muixerangues els carrers d'un poble
que aguaitava al carrer per a vore totes eixes
muixerangues de les localitats veïnes de les que
havien sentit parlar però que molts encara no
havien vist mai.
A cada cantó i al so dels tabals i dolçaines
de l'Escola Municipal de Tabal i Dolçaina, la Colla
d'Algemesí, la Inestable, i els músics de les
muixerangues convidades s'alçaven les més
variades figures de cada colla, fins arribar a la
Plaça Major, on la gent del poble esperava
expectant l'arribada dels grups. Allí van poder
gaudir de les mes variades figures com, campanes,
trobades, sénies i pilars. Tots ens fèiem pinya i
l’estampa de vore tantes colles ajudant a alçar una
mateixa muixeranga era realment emotiu i el fet

Dalt: 5 pilars de germanor amb muixeranguers de les 5 colles
participats
Baix: Foto de família.

de fer rondes conjuntes va agilitzar l’acte. Cal esmentar que fou la consolidació de la Construcció de la Safor i els
Negrets de l'Alcúdia com a colles de cinc. Moltes felicitats amics muixeranguers..!!
Ja entrada la nit continuà la festa al pati del pavelló 9 d'Octubre amb un soparet que es va vore
interromput per una inesperada convidada; la pluja. Aquesta es va deixar caure amb certa intensitat, però com
teníem la carpa ens vam poder posar a refugi. Allí dins i amb el caliu de la situació dolçainers i tabaleters
començaren a contagiar de festa i bon ambient als que allí estàvem presents, mentre els grups que anaven a
tocar s'anaven preparant. Assekes, Stereozone i TheSkartats ens feren ballar fins ben entrada la nit.
En fi, l'experiència va ser molt bona, com a colla hem arribat a organitzar un digne event de grans
dimensions i amb un pressupost molt ajustat. A l'altra segur que ens superarem i desitjarem de tot cor que la
colla vella d'Algemesí i l'Ajuntament ens recolzen des d'un principi i facen aquesta festa també seua.
Recordem que l'Aplec es un acte itinerant i cada volta es fa a un poble. Estarem preparats per a quan
torne la roda. De moment, el proper Aplec serà a l’Olleria el 16 de Maig de 2009.
Allí ens vorem.

Continuem amb la nova mini secció a la revista on en cada número ens recomanaran un disc, un llibre, una pellícula i un lloc
per perdre’s. Aquesta vegada Imma i Mar.

Imma et recomana

Mar et recomana

La Oreja de Vang Gohg

Qualsevol disc de la
collecció Buddha-Bar

Muntanyes d’Andorra en estiu
El riu Xúquer
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Solució a l’enigma: La contrasenya és el nombre de
lletres que té la xifra que t’han dit. Quan et diuen
“ 1 0 ” h a s d e r e s p o n d r e “ 3 ” , perquè la paraula “deu” té tres
lletres.

Una mirada “oberta” a L’oberta. Mar Nacher

Figuereta nº 22

Vents nostres
Petit poema d’admiració i reconeixement
A Lleïr i Toni
Els vents, que omplien les veles dels vaixells que salpaven cap a l’orient i els tornaven plens de les olors intenses del clau; del
cardamom; del safrà; la canyella; del gingebre... del dolç aroma de la vainilla...
Els vents, que escampen pel poble a finals de març i principi d’abril, l’olor màgica i dolça de les flors de taronger...
Els vents; que tant estimen el ball de les milotxes, els núvols i les fulles de tardor...
Els vents de nom mitològics Tramuntana, Mestral, Xaloc, Ponent, Gregal, Garbí...
Els nostres vents: Toni i Lleïr
Vents amables; estimadors i estimats:
Porteu-nos perfums
intensos
Acaroneu-nos
Ompliu el nostre
velam
I dueu-nos a ports
impensables.

1er sopar Universitari muixeranguer
Moguts per el sentiment de que ens fem majors, que la
nostra època de festes bojes s’acaba, que el fetge ja no
aguanta tant com solia... el lobby universitari
muixeranguer de la Nova va organitzar el passat dijous 20
de novembre el I sopar muixeranguer i/o universitari a
València capital. Una convocatòria que tingué bona
acollida tant per gent universitaria i muixeranguera, com
per gent que ni una cosa ni l’altra, però amb molt de bon
rotllo. Acudí una agradabilíssima representació de la
Muixeranga de València, una més que honorable part dels
Negrets de l’Alcúdia (en concret, el mestre, que no és dir
poc!), l’omnipresent Toni “Gandia” (la-la-la-la-rá-lá!), i el
bo i millor de la verda, junt a familiars i amics. També
s’havien de sumar uns companys de la jove Muixeranga
de Pego, però al final no van vindre: ells s’ho perderen...!
Ens vam trobar (i conéixer) a la porta del Centre Social
Terra, al barri de Benimaclet, per a tot seguit entrar i
començar el sopar. Després de menjar i beure, vam
seguir la festa al Glop, i entre animalades i alguna que
altra figureta a la porta del local, es va fer tard, i un
residu dels que haviem començat, vam voler continuar la
festa sense èxit al Carme (cinc de la matinada/no
esperava que acabàrem/pels carrers de Ciutat Vella...),
on ens acomiadàrem amb la promesa de repetir-ho tan
aviat com els nostres fetges malmenats i les obligacions
de la nostra circumstància d’universitaris ens ho
permetera.
Ja podeu anar preparant les còpies de les matrícules, que
repetirem amb força i voldreu ser-hi!

Alba Camarasa

Alba, poetessa i corresponsal de La Figuereta a l’àmbit
universitari i altres festes.

EXCURSIONISME EN FAMÍLIA
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Xativa, un passeig per la historia
PRESENTACIÓ
Xàtiva és la capital de la Costera que s'estén en 57 km2. I amb una altitud màxima de 310 metres sobre el
nivell del mar en el Castell. La ruta familiar que es planteja recórrer eix del centre de la ciutat , descobrint en
cada carrer i paratge la història i la forma de vida dels seus habitants fins el castell. Una ciutat històrica, que
ofereix als pares i xiquets un espai obert per a gaudir d'una visita turística combinant cultura i naturalesa.
RUTA:
POBLACIÓ: Xàtiva
Eixim de l'oficina de turisme a la Font del Lleó, on
podem reposar d'aigua fresca ,encara que
DISTÀNCIA: 4500 metres
passarem per altres fonts. Pel carrer portal del Lleó
DIFICULTAT: baixa
anem cap al carrer Montcada; en l'encreuament
amb aquesta, seguir per l'esquerra fins a arribar a
DESNIVELL: 90 metres
la pl. de la Trinitat on està la font gòtica (s. XIV),
COTA MÀXIMA: 310 metres
l'arxiu municipal ( s. XIII) i els Jutjats, en l'antic
Palau d’Alarcó. Tornem al carrer Montcada passant
COTA MÍNIMA: 220 metres
pel convent de les Clarisses, i per palaus que avui
són habitatges particulars o edificis oficials (casa
Cultura i de la Joventut..). Arribem a la pl. De l’església de Sant Francesc (4), on hi
ha una font barroca. A esquena de la font, continuar pel carrer per als vianants de
Font Alòs, que ens aproxima a l'antiga artèria comercial de Xàtiva, el C/ Botigues. El
carrer desemboca en la plaça porticada del Mercat on trobem l'antic mercat Seguim
caminant cap a la Seu pel carrer Noguera, on hi ha un mosaic ceràmic que relata els
personatges illustres de Xàtiva. En la Pl. de la Seu o de Calixt III, destaca l'Església
Basílica o Seu, i al capdavant , l'antic Hospital Real . La Collegiata de la Seu, és el temple més important de la
ciutat, construïda en el s. XVI i conclosa a principis del s. XX. En la façana principal, les dues estàtues dedicades
als Papes Borja nascuts a Xàtiva, Calixt III i Alexandre VI. En el seu interior està l'altar major, joia del
neoclàssic, i un museu amb peces de gran valor. L'Hospital Real (s. XIII), va servir per a guarir malalts i
arreplegar pobres. Les reformes del s. XV li van dotar d'una façana gòtic-renaixentista de gran valor Continuem
, pel carrer Corretgeria, on es conserven cases d'interès, fins a arribar al museu municipal l’Almudí. Compost
per dos edificis: l’Almudí ,o llotja de blat, i l'antic Banc
d'Espanya. S'exhibeix una collecció de pintura, orfebrería i
arqueologia entre les quals destaquen pintures de Josep de
Ribera el Españoleto (Xàtiva-1591). El quadre que més crida
l'atenció és el retrat de Felip V, ja que penja cap baix com
venjança per haver decretat l'incendi i destrucció de la ciutat
durant la Guerra de Successió , fa 300 anys. Des del Museu,
continuem cap a la Casa de l'Ensenyament, en la pl, Arquebisbe
Majoral, que data de 1758. Se segueix pel carrer de
l'Ensenyament fins a la pl. de Sant Jordi, per a passar pel carrer
Orilla Muro a la Pl. del Trinquet des de la qual es veu la la Torre
de la Ametla.. AL passar sota l'edifici de les Santes, podem
seguir el passeig del Bellveret, primer cinturó amurallat A la
dreta, el Parc Arqueològic de la Costa del Castell, on s'han
portat a terme excavacions arqueològiques, restauració d'un
palau islàmic del s. XII. Estem prop de l'ermita de Sant
Josép i Sta Bàrbara, construïda pel gremi de fusters i obrers
en el s. XVIII. En la paret Nord, està la Porta de la Aljama
per on, segons compte la tradició, va entrar el rei Jaume I
per conquerir la ciutat. Enfront de l'ermita i per un pont,
s'accedeix a l'ermita de San Feliu, patró de Xátiva.. Des de
l'Ermita, una senda ascendeix i ens acosta a la Nevera, és
un pou de neu, excavat parcialment en la roca i cobert amb
una volta del segle XVIII, que servia per al magatzematge i
distribució de la neu. La senda puja a la Cova dels Gotetes ,
antic aljub d'aigua . La ecoruta ascendeix fins a la carretera
del castell, passant per la Cova dels Lleons, antic aljub. Per fi
la senda ens acosta al Castell de Xàtiva, una de les més
importants fortaleses del País Valencià, estructurat en dues
parts, el Castell Major i el Castell Menor. Des del castell
podrem gaudir d'àmplies panoràmiques sobre la ciutat

1.- “Pinet del penitent”
també dit del “fins-acíarribe”,
davant de
Santa Sofia a Istambul
2.-Pinet de germanor de
Paula i Aranxa davant
del Dragon Khan. Estiu
2008
3.- Pinet del nord amb
Maria i Blas al passatge
de Sant Joan San
Sebastián . estiu 2008
4.- Pilar Blanc de Jaume i
Guillemal viatge a la
neu de la nova. Gener
2008
5.Pilar
blanc
amb
puntets també blancs.
Crec que dalt de Pere i
darrere de la roba està
Paula...crec... ☺ ☺

1.- Pinet a Marraketch amb
els acròbates del marroc.
estiu 2008. Peculiar estil
del
que
podríem
anomenar un pilar amb
molt de cap ☺
2.- Pilar enmig del no-res,
que està a mig camí
entre Algemesí i Bejís.
Fixeu-se que el de la
samarreta de JuanFer fa
de primeres dalt del banc
☺☺
3.- Pinet davant de la
portalada (que no es
veu) del monestir de
Santa Maria de Ripoll.
Setembre 2008.
4.- Pinet als 2.400m del
Colle delle finestre (Alps
Italians), pels “Morant”
de Carcaixent.
5.- Pinet a “Los Charcos de
Quesa”,
enmig
del
rodatge de “Excursions
en família 12”
6.- Pilar a Algimia de
Almonacid davant del
castell de Almonecir. (en
reconstrucció)
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En poques paraules...
Muixeranga de Carcaixent

Fotos de la web dels castellers de Sants

Enhorabona Borinots!!

El passat dia 19 d’octubre descarregaren per primer cop
el 3 de 9 amb folre en el dia de la diada de la colla, a la
seua plaça; Bonet i Muixí

Torre de
8 amb
folre

Fotos de la web de la Muixeranga de Carcaixent

La Muixeranga de Carcaixent ha participat de nou a la
processó de la Mare de Déu d'Aigües Vives. Després de
vora 90 anys, les construccions humanes tornaren a lluir
als carrers d’altre poble riberenc. I per primera vegada
realitzaren una torreta de 4 altures (foto de dalt).
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En poques paraules...
Carmel Ferragut, collaborador habitual de la Figuereta, ha guanyat el prestigiós Premi
d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta en la seua desena edició amb l’obra Medicina per un
nou regne
Carmel és doctor en geografia i història per la Universitat de València i treballa de professor
de Secundària. Especialista en la història de la medicina i la manescalia medieval, per la seua
tasca com a investigador ha rebut els premis Ferran Soldevila (Fundació Congrés de Cultura
Catalana), Hernández Morejón (Sociedad Española de Historia de la Medicina) i Senyera
(Ajuntament de València)
Ha publicat els llibres El naixement d’una vila rural valenciana. Cocentaina 1245-1304;
Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d’Aragó, 1360-1410), i, juntament
amb Enric Olivares, Temps de casinos. El Casino Lliberal d’Algemesí, de la restauració
borbònica a l’actualitat. També ha publicat diversos articles sobre la història de la medicina i
la veterinària medieval en revistes científiques de l’estat espanyol i ha participat com a
ponent en congressos d’aquest àmbit. Ha collaborat amb
diferents articles per La Figuereta sempre aportant-nos saviesa i
criteri, per la qual cosa celebrem amb goig aquest premi.
Medicina per a un nou regne
Després de la conquesta de les terres valencianes per Jaume I,
el monarca començà a atraure colons per tal de nodrir la nova
societat cristiana que anava configurant-se. Es pot intuir que el
conqueridor duia endavant una política decidida per aconseguir
establir progressivament un model de metge vinculat a la
Universitat, i, alhora, fer que un bon nombre de practicants de
la medicina s’hi quedaren. De fet, els més pròxims a la casa
real, cristians i jueus, foren recompensats amb terres i cases a
la ciutat de València, però també se n’establiren en altres nuclis
com Xàtiva o Alzira.Simultàniament, s’observa al Regne de
València una preocupació creixent per la salut pública i la
medicalització de la societat, amb l’aparició d’institucions i
funcionaris dedicats a vetlar-hi. I és que els nouvinguts ja
estaven acostumats a la figura del metge, i ja no era possible
subsistir-hi sense la seua presència

Els guanyadors dels premis Alzira D’esquerra a dreta: Jordi Faura,
Lourdes Boïgues, Francesc Gisbert, Juli Capilla, Carmel Ferragud i
Josep Ballester. Fotos i parts del text de la pàgina Web de Bromera.

També Vicent Borràs ha guanyat el premi Ciutat de València
amb l’obra Lennon i Anna. I Vicent Josep Escartí amb
L’abellerol mort el Premi Blai Bellver de Narrativa de Xàtiva.

El grup Nius de Nit – en el que Bernat
Ferragut toca la bateria- ha treballat part de
l’hivern en la composició de nous temes i
durant la primavera fins al principi de l’estiu
s’ha posat les piles per poder gravar la seua
primera
maqueta
anomenada
“Cavalló
mitger”.
Va ser presentada el dia 15 de juliol al
concert de Mª Auxiliadora on es posà a la
venda amb un preu lliure. Aquesta iniciativa
naix amb la idea que som nosaltres qui
valorem el seu treball.

Si voleu escoltar-lo podeu passar per la seua
pàgina niusdenit.com. Intentarem que ens
“deixen” alguns CD’s per poder-los adquirir a
la Seu.
Cançons com Xiqueta del Mediterrani,
Renàixer o Polítics de fum ens esperen...

No Borders

(just news)

PARTICIPÀREM EN L’INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ AL MUSEU DE LA FESTA
Al
2006
actuàrem
a
una
Convenció
Internacional de Joves Científics a València i el
8 de novembre d’enguany em pogut fer-ho a
una de Joves Artistes. “No Borders” (sense
fronteres) era el seu nom i el Museu Valencià
de la Festa el lloc.
Del pati central del Museu de la Festa
va emergir la més bella i autòctona de les
escultures; La Nova Muixeranga d'Algemesí. La
sénia, torreta i pilar aixecat causaren gran
expectació entre els allí presents. Va ser un
meravellós toc de colorit en un acte inagural a
on estigueren presents artistes i personalitats
vingudes de tota Europa. Cal esmentar que en
els discursos de presentació de l'exposició els
organitzadors van fer referència a la xicoteta i
bonica mostra que la nostra colla els havia
oferit, tots coincidint que havíen quedat
gratament sorpresos..
Junt a aquesta exposició també hem
pogut vore les obres de dos joves artistes
locals; Marisco i Jarr. A l’exposició de l’objecte
al Concepte.

Vicent Navarro

CIC Nova Muixeranga

Ser president de la nova
4 anys fent pinya presidint la colla
JAUME ADAM DEIXARÀ LA PRESIDÈNCIA DESPRÉS DE 4 ANYS INTENSOS
Ser president de la Nova Muixeranga d’Algemesí deu de ser un orgull i un honor per qualsevol muixeranguer,
amb la satisfacció de ser triat democràticament per la majoria, de representar un determinat grup de gent
que formen part d’una de les associacions més actives del poble... deu de ser tot aixó i, potser, més encara...
Ser president de la Nova Muixeranga és, sense cap dubte, un dur treball, ple de
responsabilitats, hores i hores de reunions, de prendre decisions difícils, de no
saber com deixar contents a tots... i tot aixó fora d’horari laboral, fora d’horari
familiar i fora d’horari d’esplai. Com que del primer no és fàcil, són els àmbits
familiar i de temps lliure els que “suporten” la tasca de president. Es clar que eixa
és la raó per la qual triem nova junta cada any, pense que un any es poc de temps
per dur endavant un projecte sòlid per a la colla, però entenc que allargar massa el
càrrec pot “cremar” a la gent, i no estic pensant només a nivell personal sinó
també el familiar, social...
És per tot aixó que cal agrair a Jaume aquests fantàstics quatre anys de president,
on la colla a complit 10 anyets i
Des de La Figuereta i en nom de començà la difícil edat de
l’adolescència.

tota la colla volem fer públic
l’agraïment per aquest 4 anys a tots
els que han passat per la junta i en
especial a Jaume que ens ha
representat molt dignament a tots.

Des de La Figuereta i en nom de
tota
la
colla
fem
públic
l’agraïment per aquest 4 anys a
tots els que han passat per la
junta i en especial a Jaume.
Joan Nacher

V iii Ma rx a s e n d e ris t a
Pels camins històrics d’Algemesí.
Buscant l’Alqueria de fentina
DE NOU, UNA GRAN PARTICIPACIÓ DE MUIXERANGUERS A L’ACTIVITAT DEL CAMA
Rebérem aquesta carta de Vicent Barberà en nom del CAMA:
Soc Vicent Barberà i
us convide a tots els
membres de la nova
a participar en la
excursió que farem
aquest
diumenge.
L'eixida de la marxa
serà des del Museu
de la Festa a les 8:30
i anirem a pegar una
volta per la partida
de Fentina. Ja sabeu
que el ritme de la
marxa és lent i poden
participar tant majors
com
xiquets.
Possiblement aquesta
partida és una de les
Més de 50 muixeranguers participàrem en la marxa. Foto Josep Emili Naval
grans desconegudes i
poc estudiades del nostre terme. Visitarem unes
roïnes on podria situar-se la llegendària Alqueria de Fentina; un llogaret on es reuniren els nostres avantpassats
per començar a conrear i pasturar al voltant del riu Magre. La distància serà pareguda a l'any passat uns quinze
quilòmetres, però ja sabeu que farem algun paronet per menjar i disfrutar del paisatge de la nostra terreta, que
si no és molt bonica (per alguns) al menys és la nostra, on ens hem criat i hem après la vida. Conèixer-la i
viure-la ha de ser una manera de gaudir-la i sentir-nos orgullosos del que tenim i som.
I que millor que passejar per el Camí de la Cadireta, acostarnos a la sèquia de les Canals o trobar-nos amb el Pont Alt per
disfrutar
d'un
diumenge
amb
que
les
previsions
meteorològiques diuen que serà ben assolellat. Recordeu que
tots aquests topònims no son res si no sabem utilitzar-los ni
localitzar-los. JA SABEU SI VOLEU MARXA I CULTURA TOT
BARREJAT NO TE QUEDES A CASA I VINE A CAMEJAR. (home i
si fem algun pinet encara millor)
Un retaule “ampliat” durant una de les parades

El riu estava bonic com mai (duia aigua) ☺

Una activitat genial: conèixer, olorar, aixafar, enredar-nos, recórrer el
nostre terme, aprendre’l, com el primer pas per estimar-lo realment.
Gràcies a tot el collectiu del CAMA per organitzar any rere any
aquesta festa i a les més de 400 persones que hi anàrem.

També en l’apartat musical aportarem el nostre granet
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LA NOVA NOM A NOM
Edat / data
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Estudies o treballes: Treballe.
Des de quan vens a la Muixeranga:
Quasi 4 anys.
El
que
més
t’agrada
de
la
Muixeranga: El bon ambient que hi
ha, la germanor i que es una associació
que cada vegada està més activa i
unida.
El que menys: Que no es puguen
escoltar les ordres de la mestra quan
s’està muntant una figura i que hi haja
gent que no s’arrime a fer pinya en els
assaigs i en les actuacions.
Figura preferida: La Sénia, es molt
bonic veure una figura en moviment.
En quines figures has participat:
Marieta, banc, torreta sense desplegar, Sénia, la veritat es
que participe en totes fent pinya perquè es molt important i
també es participar.
Qui és el lloc que ocupes habitualment: Segons.
Com vas arribar a la Nova Muixeranga: Per mig del meu
home Vicent Navarro que va arribar uns mesos abans que
jo.
Quina és l’actuació que més t’agrada’t: Fitur a Madrid
(gener 2005), va ser l’actuació que hem va espentar a
formar part de la colla.
El vestit de muixeranguer és...: Un pijama a ratlles molt
divertit, que quan te’l poses et dona força i ànims per a fer
qualsevol figura com pot ser el pilar de 5.
Si no fores muixeranguer series....: Bastonet.
Aficions:
Ballar danses tradicionals valencianes i per
suposat fer muixerangues.
Grup de música preferit: ACDC.
Cançó preferida: Tio Canya del grup “Al Tall”.
Has llegit algun llibre últimament: En carne viva,
biografia de Joaquín Sabina.
Alguna noticia que et preocupe: La violència de gènere,
pareix que no tinga solució i cada vegada hi ha més.
Un somni...: Que s’acabe la pobresa i la violència de
gènere.
Quin viatge faries: Nova Zelanda.
El teu menjar favorit: Llentilles i formatge.
Un desig per a la gent que t’està llegint: Que siga feliç i
aconseguisca el seus propòsits (el poder de l’atracció).
Vols dir alguna coseta...: Que si tot va bé per a la propera
Mare de Deu de la Salut Vicent i jo aportarem
membre a la Nova Muixereanga.

un nou

Enhorabona als tres de part
de tots els muixeranguers!!!

Tres nous muixeranguerets
Aleix, Diego i Mireia
Com tres ponts o com tres finestres
Com tres fars de llum intensa
Per marcarmarcar-nos el camí, per animaranimarnos a fer pinya
Per saber quin País, quin Poble, quina

Festa
Veuran d’ací uns quants anys en alçar
–- allà dalt - la cameta.

L’equip

de La Figuereta us desitja
unes molt bones festes de Nadal
i un Any 2009 ple de Pau,
Estima, meravelloses trobades,
mans que us ajuden, llavis per
besar-vos, riquísimes
coneixences i moltes, però que
moltes, Muixerangues.

