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figueditorial 
 

Ja està de nou La Figuereta amb 
tots nosaltres, moltes coses han 
passat en aquests tres mesos i 
algunes molt interessants: canvi de 

junta amb relleu presidencial, tallers 
i foguera de Sant Antoni, eixida a 
Fitur, carnestoltes...  

També des de la Figuereta estem 
realitzant canvis importants; nou 
disseny de portada per al 2009, 

reestructuració de la secció 
Excursionisme en Família amb la 
realització de l’eixida abans de la 
publicació... Tot per intentar millorar, 
per intentar dinamitzar aquesta 
colla de saltimbanquis riberencs. 

...I encara estem plens de idees i projectes; seccions com la 
de muixeranguers amb famosos i famílies muixerangueres 
estan esperant un lloquet, i altres com la de muixeranguers 
warhammeros en període de reflexió. 

...I encara esperem noves propostes, innovadores i 
sorprenents,.. 

I encara més; volem rebre les vostres crítiques despietades, 
les vostres burles i blasfèmies, sí, per què ens faran millors i ens 
obligaran a fer una Figuereta millor... 

I encara més, volem fer festa i ballar tota la nit, per què ens 
arriba el perfum de la primavera i ens sentim lliures i salvatges i 
volem fer pinets nuets a la llum de la lluna mentre sonen 

dolçaines i tabals.... eimmmmm.  Crec que m’acabe de 
passar... No, No cal arribar a aquestos extrems, siga’m bons i 
equidistants, aristotèlics, políticament correctes... Si cal ballar 
ho farem vestidets i tampoc cal tota la nit que els xiquets 
s’adormen, i cal deixar un temps pel facebook, ...i lliures val, 

però no tant salvatges, que no estem en l’edat i tot aixó i 
allò... 

No hi havia a València... 

...Què ja està ací la Figuereta i que aquest número eix amb 
la promesa de la primavera. 

Esperem que us agrade. 

B7s. 
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100 ANYS DE PRESÈNCIA EDUCATIVA AL NOSTRE POBLE. 

Si anem uns quants anys arrere, 

arribem a la primera Escola Pia al 

nostre poble; bé..., uns quants 

anys, no... 100 anys per a ser 

més exactes (uiii... quan de 

temps!) 

L 'alcalde d'aquell temps Francesc 

Niclós demanà al Provincial Pare 

Calassanç Rabassa una escola i a 

l'any 1908 es funda la primera 

escala amb el lema de Sant Josep 

de Calassanç "Pietat i Lletres". 

El Pare Josep Sivera, el dia 3 de 

novembre de 1908 començà el 

curs al convent (actual Museu de 

la Festa) amb dos classes 

gratuïtes per a 120 alumnes. 

Passa el temps, vingueren anys de guerra, confiscació del col�legi, 

arribada de l'opressió i mort d'alguns Pares Escolapis que deixaren la 

seua vida per ser homes de pau. 

La segona seu 

de l'Escola Pia 

va ser a l' actual carrer Fusters, comunicada amb la capella 

al carrer Nou del Convent (on la Nova Muixeranga assagem 

tots els dissabtes) a la façana de l'edifici encara es pot 

observar l'escut de l'Escola Pia. 

L'any 1968 s'inaugurà el nou col�legi situat al carrer Escola 

Pia. Posteriorment este col�legi ha patit varies ampliacions 

per tal d'adequar-lo a les noves lleis educatives.  

Hui tenim el gust de tindre un dels col�legis més 

emblemàtics del nostre poble, per les seues aules han passat 

milers d'alumnes educats en la Pietat i les Lletres. 

Enhorabona a tota la gent vinculada a l'Escola Pia, La Nova 

Muixeranga vos felicitem pel vostre centenari i desitgem que 

milers de xiquets i xiquetes continuen gaudint de la vostra 

educació. 

Javier Borràs Alborch 

Antic Alumne dels Escolapis 

i pare de Paula i Borja,alumnes del Col�legi. 

Escola Pia:  

100 anys a Algemesí 

¡HACE 100 AÑOS! 

San José de Calasanz 

enseñas a los niños, 

a leer, escribir y calcular. 
 

Todo esto sin pagar, 

porque quieres 

a los niños pobres enseñar. 
 

Piedad y Letras les enseñas 

a los niños porque los quieres 

como si fueran tus hijos. 
 

Todo esto hiciste en Roma, 

ya Algemesí llegó tu obra. 
 

Hace 100 años nuestra escuela se fundó 

en Piedad y Letras se trabajó, 

hasta nuestros días tu obra llegó. 
 

Desde el cielo nos ayudas 

a tener fe en Dios, 

y nos inundas el corazón de amor. 
 

Paula Borràs Abad

Alumna dels Escolapis

Javi i Paula.
Foto: Esmeralda

Cal recordar amb agraïment que els Escolapis fou el primer 
centre on La Nova Muixeranga fèiem els assaigs de la Mare de 
Déu i on fèiem els dinars de germanor amb les colles 
convidades a les trobades.  
Moltes Gràcies i enhorabona de nou, per l’Aniversari.!! 
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Alba Camarasa 
 

ALBA GUANYA EL PREMI SANT JORDI DE POESIA DE LA VALL D’UIXÓ 

Alba Camarasa i Baixauli va nàixer a Guadassuar –Ribera Alta-, l'any 
1987. És diplomada en Educació Social, i actualment és estudiant de 
Postgrau en la Universitat de València. 

En 2007 participa en el I taller de l'Aula de Poesia en Valencià, organitzat 
per la mateixa universitat, en el qual va tindre com a mestre Josep Piera. 
Aquest encontre amb el poeta i amb altres companys, marca per a Alba un 
punt d'inflexió en la manera d'entendre i sentir la poesia. A partir d'ençà, 
en 2008 és guardonada amb el 2n premi en el Concurs de Poesia Curta de 
la Univ. Politècnica de Catalunya, el Premi Bancaixa-Universitat de 
València d'Escriptura de Creació amb l'obra Dreceres i Naufragis (que 
eixirà publicat per la Universitat de València junt al guanyador de la 
modalitat en castellà, a finals d’any o a principis del 2009), i el premi Jordi 
de Sant Jordi de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó, amb l’obra Apologia dels 
dies, que la propera primavera es publicarà per Brosquil Edicions.  

Dreceres i Naufragis és una obra breu en la qual l’autora plasma l’intensa 
etapa que atravessava en el moment de l’escriptura, amb canvis 
importants a nivell emocional i uns viatges constants amb les respectives 
tornades a casa.  

Per l’altra banda, Apologia dels dies, reflecta una major estabilitat, però no per això un temps exempt de 
contrastos. L’autora l’ha comparat amb el mes de setembre, un moment de contrast entre el record l'estiu –el 
poble, el desig, la vida-, i la tornada a la realitat, en la ciutat, amb el fred, la feina, els enyors... Totes aquestes 
sensacions nascudes de la quotidianitat, que canvien amb les hores, i que, al cap i a la fi fan una Apologia dels dies 

XAVI SARRIÀ PRESENTA EL SEU PRIMER LLIBRE A LA LLIBRERIA SAMARUC 

Un bon grapat de muixeranguers tinguérem el gust de sentir la 
presentació del llibre de Xavi Sarrià que tingué lloc a la Llibreria Samaruc 
el passat 11 de desembre. Diego Gómez (president d'Escola Valenciana ) 
fou l’encarregat de la presentació amb un text que podeu llegir a 
http://historiesdelparadis.blogspot.com/. Després va ser Xavi qui 
s’endinsà pels 22 contes que componen el llibre. 

Per acabar signant llibres i fent-se –
amablement- unes fotos amb nosaltres i 
amb La Figuereta (li regalàrem alguns 
números i el cartell de l’alta de sis) 

Personalment el llibre em sembla molt 
recomanable, t’enganxa ràpidament amb 
històries originals i molt ben escrites, 
històries plenes de la duresa dels dies, de 
violència, d’injustícia, i alhora plenes de 
tendresa i esperança; una mirada diferent al 
món. 

Val la pena llegir-lo 

Joan Nacher. 

F igue re ta nº 23  

Foto: Raül S. 
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PEGO CELEBRA AMB ÉXIT EL SEU PRIMER APLEC 

Ben fresca la temperatura 

ambiental que vam desafiar un 

grup d'una vintena de valencians 

muixeranguers a Pego un 29 de 

Novembre de 2008, i que va 

donar caràcter èpic a una 

actuació consistent en tres 

figures i un pilar de comiat. Vam 

arrancar com la colla de Sant 

Marcel�lí en el seu debut 

mundial, fent una campaneta 

amb els xiquets i xiquetes del 

barri. Un banc (de 3, eh!) per "torturar" el mestre en "venjança" per 

manar-los en els assaigs,un guió que quedava francament curiós als 

sons de la Marxa de la Ciutat. No explicaré com són les figures, si 

voleu saber-ho haureu d'acudir als assaigs o mirar fotos de 

l'esdeveniment. 

Els amfitrions van ser la Muixeranga de Pego i també van participar 

en les diverses rondes de 

figures la Muixeranga de 

Carcaixent, que ja fa passes 

bastant segures i s'estrenà 

actuant fora del poble per a 

l'ocasió. 

Un equip de Punt 2 va estar 

gravant l'acte. Sembla que 

n'emetran alguna cosa en el 

programa "Cor de Festa". 

Per a reposar forces, una 

bona ració de paella a la 

manera de la Marina i ja 

vam haver de marxar 

perquè pràcticament tota la 

colla assistia a la gran 

manifestació en defensa de l'ensenyament públic que arrancà a les 

18h des de la plaça Sant Agustí. 

Des d'ací el nostre agraïment a la gent de Pego per la seua acollida i 

reiterem que lamentem que haguérem de marxar abans de l'actuació 

de Lilit i Dionís que feia de cloenda de la jornada. 

b7s mentre es cou el proper sopar muixeranguer i/o universitari... 

 Toni Alminyana Multimuixeranguer  i excelent persona. 

 

Iª TROBADA de MUIXERANGUES de PEGO 
Fotos cedides per la Muixeranga de Carcaixent
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 LA NOVA MUIXERANGA ESTRENA JUNTA PER AL 2009 

El passat 20 de desembre la nostra associació 

va celebrar l’Assemblea General Ordinària amb 

les eleccions a Junta per al 2009. 

La nova Junta està conformada per Paula 

Liébana com a presidenta, Rafa Cerezo com a 

vicepresident, Pere Mascarell com a tresorer i 

Alba Camarasa com a secretària, recolzats per 

un equip de tretze vocals, que són; Elsa 

Martínez, Maite Puchal, Carmen Gallego, Ana 

Baldoví, Gemma Pellicer, Joan Nàcher, Empar 

Ribes, Paqui García, María Esplugues, Tico 

Esteve, Raül Sanxis, Rafa Garés i Alfredo Rosa. 

Tots ells, junt amb la mestra Ester Ferrer, 

tanquen una llista que treballarà durant tot 

l’any per a dur endavant projectes i activitats 

que faran que aquesta associació continue sent 

una de les més dinàmiques de la nostra 

localitat. 

Hem de tindre en compte que TOTA la gent 

que està a la Junta es gent que estima la colla 

i que va a dedicar part del seu temps lliure i 

esforços personals per a programar activitats, 

reunir-se, prendre decisions, preparar Mare de 

Déus, Trobades, fogueres, dinars, sopars i 

moltes més coses. Per això es vital ajudar i 

recolzar a tots els membres de la nostra junta. 

També aprofitant l’Assemblea es van atorgar 

els guardons de “Muixeranguer de l’Any” que 

anualment concedeix l’Àrea Tècnica i que són 

un reconeixement al muixeranguer/a que amb 

els seus esforços ha contribuït positivament en 

els assaigs i la construcció de les nostres 

figures. 

Enguany els guardonats han sigut Carla 

Pelechano en adults i Miguel Àngel i Marc en la 

categoria infantil. 

Gabinet de Comunicació  
Nova Muixeranga d’Algemesí  

Assemblea General 2009   
Muixeranguers 2008 

Dalt: Moisès i el seu vot.  Baix: Els muixeranguers de l’any; 
Carla, Marc i Miguel Àngel.                 Fotos MòbilOki i Dolors 
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UN ANY MÉS (i ja van tres), HEM PREPARAT LA FOGUERA DE SANT ANTONI EN NADAL 

 

  

Tallers per la foguera de Sant Antoni 

Els dies 26 de desembre i 9 de gener 

realitzàrem en la seu dos tallers de 

“pintura artística global: l’art d’intentar 

pintar una cadira i acabar pintant-ho tot”. 

Ni cal dir que fou un èxit tant de 

participació com de resultats ja que ens 

quedà una foguera molt bonica i ens ho 

passàrem molt bé. 

Pintàrem en total unes 20 cadires de 

totes les formes possibles, unes quantes 

mànegues, alguns pantalons, 

pràcticament tot el “piso” i uns pocs 

complements. La tasca de recuperació fou 

intensa i en alguns casos (jerseis, 

sabates, pantalons...) impossible. 

Fotos Raül Sanxis 

Foto Joan Nacher 
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MES DE 25 MUIXERANGUERS PARTICIPEN A LA 1ª SAN SILVESTRE D’ALGEMESÍ 
 

Bons muixeranguers i 
grans esportistes, ho 
tenim tot.  

Fent front a les 
inclemències d’un 
fredolenc mes de 
desembre, més de 25 
muixeranguers ens 
donàrem cita el dia 30 
en la Plaça Major per 
tal de participar a la primera San Silvestre d’Algemesí, organitzada pel club Tortuga. En aquesta volta popular no 
només guanya el que primer creua la línia d’arribada, sinó que també s’enduen premi les disfresses més originals, 
aquesta és la peculiaritat d’esta cursa de 3.5km de rises i molt bon ambient. 

Molts miuxeranguers anaven 
amb barret i samarreta 
muixeranguera, altres disfressats 
de pallasso, núvia, muixe-
tirolessa, senyorita Escarlata i els 
grans triomfadors de la nit… els 
alpinistes del CAMA  amb els que 
estaven Paula i Xavi, este grup 
s’endugué un dels premis de la 
nit a la disfressa més original. 
Realment feien molta gràcia en 
grup, tots lligats en una cordà ☺ 
☺ ☺. 

Nombrosa va ser la gent del 
poble que es va asomar al carrer 
per vore com passaven 
correguent per davant d’ells 
sevillanes, nadadors, xiquetes de 
l’exorcista, fades, el grup KISS al 
complet, escocesos, metges, Epi 
i Blas, pollastres, vaques, peixos, 
els mes variats super-herois i així 

una inacabable llista dels més graciosos personatges. 

Al acabar la cursa, els que ens trobàrem ens férem una foto de família, i després de la xarraeta de rigor ens 
n'anàrem tots cap a casa amb la satisfacció d’haver fet esport, haver-ho passat be, i amb la il�lusió de retrobar-
nos a la propera edició. 

Gabinet de Comunicació de la CIC 

Nova Muixeranga d’Algemesí  

   1a Sant Silvestre d’Algemesí 

Foto Josep Emili Naval 

Foto Dolors i cigronet 
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v  passatemps  v 
 
 

Horitzontals 

 
2. Centre d'operacions 
3. Salva, Oscar, Joan, Jaume, Lleïr...entre altres, l'han 

fet 
6. Si o No, descarregàrem el pilar de cinc en la MD ’08 
7. Normalment, mort (últimament, mort de risa...☺☺) 
10. On comença la processoneta del matí? 
12. Cada dia més grossa. ACDC 
13. Davant de la part sacra de la processó. 
14. Para l'aca 
15. Nom de muixeranguera poèticament premiada 
17. Agüelet colomet 
18. ... i mare de Hèctor. 
19. Culpable de tenir la Seu com una patena... 
20. Xavi la besa més a ella que a Josepa. 
 
Verticals 

 
1. Lleïr i Toni. 
3. Germà d'Arnau. Podria fer de xicotet buda. 
4. Vinil, cassette i .. 
5. Serveix a les mans i als peus... 
8. No el fem mai bé del tot... 
9. Bessó amb nom de Contacontes... 
11. Autora del poema de la pàgina 3. 
13. Es molt bé i fa coses rarísimes. 
16. “rubiales” amb nom de gran nissaga de Gandia 
 
 

 

  

 
 

 

Encreuat 

Com pot ser? 
1.1.1.1. ----  Algú va di r un dia: «abans d’ahi r la meva germana tenia 17 anys i  l ’any 
que ve en t indrà 20». No s’equivocava gens. Com t’ho expl iques?  

2.2.2.2. ----  A la següent f igura, heu d’uni r  els 9 punts per mit jà de 4 l ínies rectes, sense 
passar dues vegades pel mateix punt. 

 

 

1

2 3 4

5 6

7 8 9

10 11

12

13

14 15 16 17

18

19

20

EclipseCrossword.com

Sudoket 
Segueix les pistes per trobar un nº de tres xifres: 

☻ Indica quantes xifres són correctes. 
☺ Indica quantes xifres estan col�locades al lloc correcte 

 

     2   ☻ 0  ☺ 

 

     2   ☻ 1  ☺ 

 

     2   ☻ 2  ☺ 

 

     3   ☻ 3  ☺ 

2   6   1 

1   3   6 

1   4   3 
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 Foguera de Sant Antoni 
 

 

PER TERCER ANY CONSECUTIU FÉREM FESTA DEL FOC PER SANT ANTONI 

Molta gent acudí a la foguera de Sant Antoni que aquest any cremàrem junt a 
la del Museu de la Festa; festa al carrer, com deu de ser, festa popular per al 
poble, en concret d’aquest poble mediterrani que s’encisa amb el foc, que des 
de finals de setembre escampa a boqueta nit l’olor de la fusta de taronger 
cremant a les llars i que acaba en març cremant-ho tot per Sant Josep.  

Agafar-se de les mans i voltar la foguera; que senzill i difícil alhora, difícil en 
aquests temps de solituds, d’oblidar el nom dels veïns que veiem cada matí 
anar a treballar, de perdre els malnoms, de viure la vida als realitis...i que 
senzill el gest d’agafar-se de les mans i mirar el foc i rodar junts mentre 
sonen dolçaines i tabals... Junts xiquets i majors, pares i solters, adolescents 
incompresos, xiquetes adoptades de llunyans països, el veí que aparca 
malament, el que neteja cada matí el seu i el teu portal...La vida –jo ho deia 
el poeta- es, de vegades, ben agradable...  

Si, per Sant Antoni, Cultura popular, foc al carrer i la música més nostrada. 

Aquest any cal ressaltar l’estrena mundial i universal de una nova peça de 
passacarrer per a dolçaina i tabal dedicada amablement per Xavi Richart a la 
Nova Muixeranga i que durà el nom “La Nova”. L’interpretaren per primer cop 
els alumnes de l’Escola Municipal de Dolçaina i Tabal i és un detall que 
valorem de forma especial tots els muixeranguers de la nova. Moltes gràcies 
tant a Xavi com a tots els músics que vingueren a fer possible la festa.... 

La foguera del museu l’encengué l’Alcalde i com ja és tradició la nostra, els 
muixeranguerets de l’any, en aquesta ocasió Marc i Miguel Àngel. 

F
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Fotos Arnau Nacher 

Foto Raül Sanxis 

Foto Raül Sanxis 
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Un Muixeranguer a Burkina

XAVI FERRAGUT HA ESTAT TRES SETMANES A BURKINA FASO (ÀFRICA)  

Xavi ha col�laborat activament amb Wend Be 

Ne Do, un projecte de cooperació per a malalts 

de VIH/SIDA. Ens ha escrit quatre ratlles... 

 

El projecte WEND BE NE DO es va iniciar ara 

fa quatre anys per un grup de la fraternitat 

CHARLES DE FOUCAULD  a Burkina Faso, un 

dels països més pobres del mon. El projecte se 

subvenciona des d’Espanya per la 

FUNDACION TIENDA ASILO DE SAN 
PEDRO de Cartagena, amb aportacions de 

diversos col�laboradors. Enguany han estat 

convivint en el projecte a Burkina, membres de 

la Fundació i de CÀRITAS de la PARRÒQUIA 
DE Mª AUXILIADORA d’ALGEMESÍ. 
 

 

L’objectiu global del projecte és assegurar una atenció global a les persones afectades pel VIH, SIDA, ser un espai 

d’acollida per als malalts, millorar la seua salut, alleugerir psíquica i moralment les persones que han de conviure 

amb la malaltia. Actualment son més de dues-

centes persones adultes les beneficiaries del 

projecte, i tenim un llistat de 283 xiquets orfes i 

vulnerables, afectats directament pel VIH. 

Els objectius específics aconseguits als 2008 son: 

- Fer-nos presents com a estructura de lluita 

contra el VIH/SIDA sobre el terreny 

- Promoure i oferir “counseling” i la detecció 

voluntària. 

- Assegurar la prevenció i et tractament de 

les infeccions oportunistes. 

- Contribuir eficaçment a alleugerir a les 

persones que viuen amb el VIH. 

- Treballar amb el xiquets orfes i 

vulnerables, psicològica i socialment, amb 

el recolzament escolar i la salut 

- Fer participar activament als afectats en la 

seua pròpia millora. 

 

Actualment les persones que porten a terme el 

projecte son totes de Burkina, algunes d’elles son 

els propis afectats voluntaris. 

 

Si voleu més informació sobre el projecte o 

col�laborar d’alguna manera podeu posar-se en 

contacte amb Xavi (656977318) o visitar la web 

www.wendbenedo.es 

 

Xavi Ferragut 
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Fitur 2009 
 

DE NOU ANÀREM A MADRID EN GENER... 

...I per segon any consecutiu 

ho férem les dos Muixerangues del 

poble. Actuàrem dins la Fira 

internacional de Turisme de Madrid, 

al pavelló de la Comunitat valenciana 

i representant al poble i la festa de la 

Mare de Déu de la Salut. 

L’eixida fou “densa”; anar i 

tornar el mateix dia, actuacions pel 

matí i per la vesprada... però ens ho 

passàrem molt bé i férem moltes 

muixerangues que és el que ens 

agrada... 

A l’autobús moltes pelis i un 

passe especial de fotos realitzat per 

Oki i Mariano, cafenet a mig camí i 

arribada amb el temps just per 

canviar-nos i començar. 

Les dos actuacions 

començaren amb dos figures de cada 

colla per anar després en cercavila 

cada una per una part del pavelló. 

Realitzàrem gran part del 

repertori, amb enterro, banc, cinc en 

un peu, figuereta, desplegà, 

aixecat...Però si cal ressaltar una, 

ens quedem amb el primer pilar de 

tres realitzat exclusivament per 

xiquets, amb el uniforme oficial i la 

música sonant: amb Owen a la base, 

Mar N i Paula de closes, Antonio, 

Paula B., Arnau N i Joan de primeres, 

Sergio d’escala, Pau, Arnau M., 

Arantxa, Marc, Quique i Toni, Daimi, 

Miguel Angel i Borja a la pinya, Jordi 

d’alçador i Ian de xiquet amb la resta 

de la colla ajupits al voltant. 

Impressionant. Cal donar 

l’enhorabona a tots els xiquets i els 

encarregats pel treball dut a terme 

que ja es va traduint en resultats... 

Autobús i més pelis, i a una 

hora prudencial 22:30 a sopar en 

casa i amb tot el diumenge per 

descansar... 

F igue re ta nº 23  

Dalt: Pilar doble 

Baix: Esperant el dinar 

Dalt: Desplegà dels blaus 

Baix: 1er pilar de tres només de 
xiquets. 
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Podría escribir sobre muchos temas, lo buena y concurrida  
que estuvo la asamblea general 2008 , que en nuestra 
asociación las mujeres ocupan un lugar fundamentalísimo, 
o la salida a Fitur, el carnestoltes y mas . 

Pero la conciencia histórica me obliga a recordar a un 
filosofo olvidado hasta en su propia tierra. 

Defenestrado de los libro y las academias, y sin embargo 
uno de los personajes mas plagiados de la historia del 
conocimiento. Les hablo amics, de “Euclides de la ribera”. 

Nacido de la unión de su padre y su madre,  vio la luz a  
orillas del riu Xúquer recibiendo el primer baño de sus 
mismas  aguas. Muy poco más, o nada, se sabe de su vida y de su obra. 

Son memorables sus siestas (de las que se dice que fue precursor) bajo su naranjo preferido. 

Se dice que llevo una vida de cínico hasta la medula, siendo uno de los mejores amigos de Diógenes, hasta que se pelearon. 

Cuando le preguntaron como se ganaba la vida contesto: 

- ¿Ganar? ...De casualidad estoy sacando un empate. 

Era un modesto como pocos, una vez recordó : 

- Cuando alcancé la sabiduría, ella me miró y dijo: "ya me alcanza cualquiera". 

Cuentan que se  alimentaba poco y mal, que adoraba a las mujeres  por sobre todas las cosas, de ellas dijo una vez: 

- Después de cortejar a todas las mujeres que se me cruzaron obtuve los siguientes resultados: el 30% ha 
decidido ignorarme, el resto, las ha imitado.  

- Cada mujer que pasa frente a uno sin detenerse es una historia de amor que no se concretara nunca. 

- Hay para cada hombre una mujer, una sola, que reúne todas las virtudes que ese hombre sueña....pero el 
destino ha decidido que nunca jamás se crucen los caminos de ningún hombre con la mujer que para él fue 
concebida. 

Por eso se caso con una , se dice que fue la única que le hizo caso (omiso): la amada Eulológica. De ella diría: 

- Después de tantos años, si tengo que elegir otra vez, elijo a Eulológica con los ojos cerrados... Porque si los 
abro elijo a otra.  

Un amigo una vez le pregunto ¿ dígame don Euclides usted está con la Eulológica por alguna promesa? A lo que respondió:  

- Uno se deslumbra con la mujer linda, se asombra con la inteligente... Y se queda con la que le da pelota. 

Su frase mas antológica fué: 

- Dios, dame paciencia... ¡pero ya! 

 

 

 

 
 

Xavier Ferragut ha presentat al 

Museu de la Festa, la seua col�lecció 

de pintures inspirades en l’obra “El 

Messies” de George Friedrich 

Haendel  

Amb aquesta col�lecció ha volgut 

col�laborar en la celebració del 10è 

aniversari del “Messies participatiu” 

de la Schola Cantorum d’Algemesí 

Consta de 39 originals amb diverses 

tècniques i materials on predomina 

l’ús d’alabastres, or fi, colradures, 

ceres o olis. 

Una bella obra on s’ha entrellaçat la 

música amb la pintura, el cant amb el treball artesà, el sentiment religiós amb la voluntat de participar “d’altra 

forma” en aquest “Messies participatiu” que ens regala la Schola Cantorum cada any . 

Joan Nacher. 

euclides de la ribera� (1) 
vida, obra i miracles. 

 

Pintant “El Messies” 

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. Avui ens 
presenta el seu últim treball 
d’investigació que publicarem en 

dos parts, (per anar assimilant-ho) 

Amb aquesta breu introducció tanquem la primera part d’aquest estudi en profunditat de Mariano. En la propera Figuereta el final d’aquesta 
apassionant recreació històrica amb la publicació dels “famosos” axiomes euclidians dels quals us donem ara un xicotet tast: 

Menos al xiquet, todo es pisable. 
Dos no fan muixerangues si uno no vol. 

Si voleu saber més no falteu a la vostra cita trimestral amb la Figuereta... 
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EXCURSIONISME EN FAMÍLIA  
Monestir de la Valldigna i Mesquita de La Xara 
 

 

PRESENTACIÓ 

Re-inventem la secció realitzant l’eixida abans de la publicació, és una bona 
manera de assegurar-nos que és fa i disposem de material fotogràfic de 
primera ma... 

COM ARRIBAR  

Anem a Alzira, agafem cap a Tavernes - Gandia fins el desviament a la 
dreta cap a Simat. Fàcil. 

HORARI DE VISITES (GRATUÏT) Obert de Dilluns a Diumenge 

Del 15 de Juny al 15 de Setembre 

De les 10:00h fins a les 14:00h, i des de les 16:00h fins a les 20:00h. 

Del 16 de Setembre al 14 de Juny 

De les 9:00h fins a les 15:00h, i des de les 16:00h fins a les 18:00h. 

EL MONESTIR 

El Monestir fou fundat per el rei Jaume II el Just en l'any 1298. Segons 
la tradició, el rei, després de lluitar contra els musulmans per terres de 
Múrcia, al passar per la vall, anomenada llavors Alfàndec, i 
impressionat per la fertilitat i bellesa, va dir al seu capellà fra Bononad 
de Vila-seca : 'Vall digna per a un monestir de la vostra religió', a la 
qual cosa este va respondre: 'Vall digna'. Jaume II va concedir les 

terres a l'abat de Santes Creus per a una nova 
fundació cistercenca en la vall que s'anomenaria 
Valldigna. 

...i va estar habitat fins l'any 1835, data en la 
qual es produí la desamortització de Mendizábal. 
En l'any 1991 va ser adquirit per la Generalitat 
Valenciana i a partir d'aquesta data va començar 
la seua restauració. 

El monestir va ser construït en tres fases: la 
implantació gòtica del segle XIV conformant 
l'estructura completa del conjunt al voltant del 
claustre d'acord als cànons del Cister, 
l'important renovació patida després de les 
greus destruccions del terratrèmol de 1396 i la 
seua segona renovació i definitiu enriquiment 
després del nou terratrèmol de 1644, amb 
substitucions completes i noves dependències, ja 

d'etapa barroca, dels segles XVII i XIII. 

El primer que veurem (i on els xiquets jugaven a futbol) és la Capella de la 
Mare de Déu de Gràcia que es troba en la part exterior del Monestir formant 
part del conjunt arquitectònic del mateix. La capella és d'estil barroc i està 
datada al segle XVIII. Destaca la seua porta arquitravada de marbre rosa i 
damunt l'escut del senyoriu de la Valldigna. Després de la visita guiada (per 
Joan i Salva) demanàrem en l’entrada del monestir les claus de la Mesquita 

LA MESQUITA DE LA XARA  

És una de les mesquites més importants de la Comunitat Valenciana. Fou 
construïda al voltant del segle XV per donar un lloc de pregària als 
musulmans que vivien després dels assentaments cristians de la Valldigna. 
Però el 1525 es va aprovar un decret que obligava a la conversió dels 
moriscos al cristianisme i poc després la mesquita es reconvertí en església 
dedicada a Santa Anna, l'ermita de Santa Anna. 

És de planta rectangular i està orientada cap al sud. Quatre pilars divideixen 
el seu interior en tres naus. A l'esquerra de la porta existeix una escala de 
caragol amb una antiga funció de minaret. La Quibla és l'element més 
important ja que assenyala la direcció de la Meca i per tant el lloc on els 
musulmans han de dirigir les seues oracions. Hui en dia podem vore també 
els arcs del mihrab al mur de la Quibla. A l'exterior de la mesquita, podem 
trobar l'antic pou de les ablucions 

No  14    

Foto: Joan N 

Foto: Raül S.

Foto: Raül S
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Monestir de la Valldigna i Mesquita de La Xara 
 

 

Àlbum fotogràfic Raül Sanxis 

Excursionisme en família No 14 

Foto: Mariano 
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1.- Mini desplegà de Sergio i 
Borja. 

2.-Pinet a Paris davant la 
Piràmide del Louvre. Eixe 
barret internacionalista!! 

4.- Pinet a Can Pinet a 
Tàrbena (fet amb mòbil, 
esloquehay), amb el mític En 
Pinet al costat... 

3.- Bateig pinetero: Guillem i 
Aleix a l’assaig del 
divendres. Treballant. 

5.- Pinet del “recolzat” a 
Istanbul (amb aquest 
tanquem la sèrie a la mítica 
ciutat). 

P 
A 
M 
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1.- Pilars i pinets al Monestir de la Valldigna (amb pilar de dos dels xiquets) 

2.- Els monstre del llac Ness (Escòcia) és amfibi. Prova documental. 

3.- Pinet multi-associacions Cama, Foto- aficionats, Nova Muixerangua al cim 
del Motgó. Amb Paula de Xiqueta i Josep Emili de base. 

4.- Pinet de Lian i Salva, preparant-se per la esperada reincorporació un 

dissabte a les 18:30 ☺☺☺ 

5.- Pinet de Miriam i Rafa a la Vall de Boi, si 
l’editor no recorda mal davant l’església de 
Sant Joan de Boi. 
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Passatemps 2 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 
 

 

 

 
 

Solució als enigmes: 

  1.- Avui és dia 1 de gener. 
Ahir (dia 31 de desembre) 
va fer els 18 i per tant abans 
d’ahir en tenia 17. Aquest 
any farà els 19 i l’any que ve 
els 20. 
 
2.- La solució s’obté quan 
som capaços de fer anar les 
línies més enllà dels punts, 
en comptes de tancar-nos 
dins de l’aparença de 
quadrat d’aquesta figura. 

Solucions als passatemps de 

la pàgina 12 

Manel et recomana 

Bejís 

Urbàlia Rurana. 
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“Guió” de Manel 

Canela Muixeranguera 

La fama de la nostra 
revista ja s’estem per tot 
arreu. Mireu si no, aquest 
bareto de la ciutat més 

castellera: Valls.  
Foto Mariano 

 
Sense 

comentaris 
 

 
Trobat per 

Natxo (muixe 
de València, 
l’ombra en la 
foto) a Pego en 
el 1er Aplec 
d’aquesta 
ciutat 

1 3 2 
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Muixeranga de València  
Corria una gelor poc habitual al principi de Desembre pel 

barri de Velluters de València. Allà, a un raconet del solar 

que ocupava l'Hospital del Regne que va nàixer arran de la 

donació de Martí l'Humà a una Real i Antiga Confraria amb 

caràcter benèfic, que ara seria una ONG, van anar aplegant-

se tabaleters com des de sempre, dolçainers com des de fa 

uns quants anys i... oh, novetat! unes figures vestides de 

blanc i enfaixades, sorgides dels barris de Sant Marcel�lí, el 

Carme, la Seu i Valterna, que van despertar la curiositat del 

personal aplegat.   

Com mana la tradició, davant el guió, l'estendard de la 

Confraria, ens vam col�locar per executar la figura 

muixeranguera del mateix nom, i això vam fer als tocs de la 

melodia tradicional d'Algemesí, amb la solemnitat que 

requeria l'ocasió, i que el cronista present, fent de primeres 

mans, associava a un agraïment profund per haver creat un 

hospital on la seua àvia va passar els primers dies de sa vida 

(en 1909) abans que un matrimoni gandià l'adoptara.  

Una processoneta, on els més menuts van fer una 

campaneta valenciana (variació necessària sobre la dels 

Negrets de l'Alcúdia), orientada cap a la processó, d'on va 

sorgir un sonor aplaudiment pel qual valia la pena botar-

se el costum de fer que la xiqueta mire en el sentit de la 

marxa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després, passeig per l'Avinguda de l'Oest i tornada a l'ermita 

de Santa Llúcia d'on havíem arrancat. Un passeig de 

gegantets (pilars de 2 en formació) van precedir el guió de la 

Confraria, i mentre entrava la gent nosaltres vam alçar el 

nostre: pilar de 3 flanquejat per dos pilarets de 2.  

Abans de passar pel local de la Confraria on donen a músics i 

participants un regalet, va haver un capítol d'agraïments on 

el capellà, vingut de la catedral, donava les gràcies als 

músics i en especial ens desitjava que ens mantinguérem 

molts anys. (Esperem que no ho diguera amb ironia). Amb o 

sense la seua benedicció, però amb l'ajuda de tots vosaltres, 

així serà, o no. 

 

Phelps Muixeranguer  

 
Gonçal, el nostre Phelps particular,  va guanyar la 
medalla d’or en la prestigiosa carrera del club 
natació Xúquer. Espera revalidar el títol aquest any. 

 

Foto:Tomás Sánchez Santiró 

Ses majestats ens tornaren a visitar  

 
Com que ens portem molt rebé ses majestats els 

reis de l’orient no falten mai amb la cita 

muixeranguera.  

Aquest any i donada la gran quantitat de 

muixeranguerets que han fet bondat de la bona 

tingueren que utilitzar no només la nit sinó també 

part del matí del dia de reis. 

Esgotats com quedaren, no han pogut redactar una 

nota per la figuereta i el corresponsal figueril des de 

la seua ignorància no vol deixar de posar quatre 

línies per que quede constància. 

L’any vinent parlarem amb ells amb temps, per tal 

d’entrevistar-los com es mereixen.  
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Carmel Ferragud, col�laborador habitual de la Figuereta, acaba de publicar el 
seu darrer llibre La cura dels animals. 

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), Senyera (Ajuntament de 
València) i recentment el prestigiós Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera. 

La cura dels animals 

El 1364, un plet va enfrontar davant la cort del justícia civil de la ciutat de 
València un canvista i un menescal, aquest darrer acusat de negligència per 

una mala praxi. Els detalls sobre la naturalesa dels continguts i de la pràctica de l'art de la menescalia, com 
també el tipus d'individu que solia exercir-la, emergeixen de la veu dels testimonis del procés amb una riquesa de matisos 
inusitada. La qualitat de la informació que proporciona aquest magnífic document, i també altres fonts complementàries 
procedents de la Cancelleria reial i arxius de la ciutat, han servit a Carmel  per explicar una de les ocupacions mèdiques menys 
conegudes a la Corona d'Aragó medieval i a l'Occident europeu: l'atenció dels animals.  

 

Vicent Borràs guanya el Premi Constantí Llombart de Narrativa en els XXVI Premis 
Literaris Ciutat de València  

Dins dels XXVI Premis Literaris Ciutat de València, el Premi Constantí Llombart de Narrativa, dotat 
amb 12.100 €, ha estat per a Vicent Borràs per Lennon i Anna. L’obra, que Bromera publicarà en la 
col�lecció «L’Eclèctica», és un recull de relats que parlen de l’amor i el desamor amb què l’escriptor 
ha volgut retre un homenatge a la música i a la figura del mític cantant i compositor de Liverpool.  

Vicent Borràs (Algemesí, 1962) ha publicat les novel�les Sala d’espera (Premi de Narrativa Vila de 
Perpinyà Modest Sabaté), Notes finals, L’últim tren (Premi de Narrativa Joanot Martorell) i Els 
silencis de Marc (Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil), totes quatre en Bromera.  

 

 
«L’abellerol mort» és el títol de la novel�la amb la qual Vicent Josep Escartí  ha guanyat el Premi 
Blai Bellver de narrativa, dins de la XXVIII edició dels Premis literaris ciutat de Xàtiva. El 
jurat, ha elegit aquesta obra, que al seu parer destaca per l’expressivitat i la riquesa del llenguatge 
emprat, i per una acurada ambientació històrica que denoten una tasca de documentació molt 
important i el bagatge de coneixements excepcional sobre l’època de l’autor. La novel�la està 
ambientada en el segle XVIII i recrea el viatge que fa un noble xipriota per a esbrinar qui va 
ordenar l’assassinat del seu pare. 

 Escartí es va donar a conéixer amb «Barroca mort», publicada per Bromera. Amb la seua primera 
novel�la, «Dies d’ira», guanyà el Premi ciutat d’Alzira en 1991, i posteriorment va publicar «Els 
cabells d’Absalom», amb el que va guanyar el Premi ciutat d’Elx en 1994, «Espècies perdudes», 
Premi Andròmina de 1996, i «Nomdedéu», distingida amb el Premi Joanot Martorell 2001. Més 
recentment ha publicat «Naumàquia» 
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Jose Castell (alias 
Josevi), Vicent Barberà 
i Josep Sendra (cap de 
pinya de la 
Muixeranga la 
construcció) coronaren 
el Mondúver en el Km 
Vertical de Gandia. 

Una cursa molt 
exigent amb 1km de 
desnivell, i aquest any 
amb condicions 
climatològiques 
extremes. 

Enhorabona als tres !!! 

Fotos de Juanjo Simó 
Savall de la pàgina Som 
Esport 
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LA NOVA NOM A NOM 

Famílies muixerangueres 

 
 

Edat / data naixement: 8 anys, del 28 de maig del 2000 

Estudies o treballes: Estudie 

Des de quan vens a la Muixeranga: Tres anys 

El que més t’agrada de la Muixeranga: Fer 
muixerangues i fer amics 

El que menys:  

Figura preferida: La Sénia doble. 

En quines figures has participat: En moltes, sénies, 
retaules, fonts, obertes... 

Qui és el lloc que ocupes habitualment: Xiqueta 

Com vas arribar a la Nova Muixeranga: Per mig del 
meu pare. 

Quina és l’actuació que més t’agrada’t: Reus. 

El vestit de muixeranguer és...: Verd, roig i blanc. 

Si no fores muixeranguer series....:Ballarina. 

Aficions:  Pintar. 

Grup de música preferit: Shakira 

Cançó preferida: Las caderas no mienten (de 
Shakira) 

Has llegit algun llibre últimament: El rey león 

Alguna noticia que et preocupe: No 

Un somni...: Veure a la meua família quan vullga. 

Quin viatge faries: a Paris 

El teu menjar favorit: Macarrons. 

Un desig per a la gent que t’està llegint: Que sigueu feliços. 

Vols dir alguna coseta...: Que m’agrada molt la muixe. 

 

 

  Figuereta  nº 23 

1.- Paula, Javi, Esmeralda i Borja 
 

2.- Elsa, Maria, Óscar, Blas, Cristina, Mireia, Aloma i Marc 

Nova secció on posarem fotos de famílies muixerangueres, Va, 
aneu buscant-ne per immortalitzar-vos junts a La Figuereta. 
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Cernestoltes 2009
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bona nit! Ja sóc ací! 
amagat a una disfressa 
vinc a donar-vos permís 

per cantar, ballar i fer gresca. 
 

Sóc el rei dels poca-soltes 
no tinc seny ni tinc paciència, 

el meu cognom és pecat 
i el meu nom és maldiença. 

 

Vinc a dir-vos quatre coses 
que els carrers estan banyats, 

arremangueu-se les faldes 
que us fotreu tots constipats. 

 

Hi ha una flor que s’anomena 
La Nova Muixeranga. 

La busquen tots els mortals, 
n’hi ha que la troben fàcil 

i la disfruten en aquest palau, 
I n’hi ha que per no trobar-la 

es revolquen en un corral. 
 

I diu que el món de les persones 
està partit en tres capes: 

 

els envejosos que pensen, 
els porcs que en la merda xalen 

i els que porten les notícies 
que són els tontos en ganes. 

 

Que si abans de parlar de l’altre 
es miraren el melic, 
tancarien bé la boca 
i arrupirien el pit, 

no fora que a cau d’orella 
se sentira l’olor a podrit. 

I parlant de maldiença 
i dels assumptes “reials” 
què em dieu de l’audiència? 
tant de gastar i despilfarrar, 

i al final ens encolomen 
un despilfarro reial. 

 

Doncs faig jo també 
una crida reial 

de petició en ple d’urgència. 
demane a la nostra Presidenta 
més sopars, plens de veguda, 

pel migdia, a la tarda i a tot hora. 
 

I ara va de despedida, 
us donaré un bon consell 

busqueu la bondat en vosaltres 
no en la desgràcia d’aquell 
que té compassió de voreus 
preocupats per un no res. 

Estimeu el vestit de la Nova, 
com la vostra segona pell, 

i defensue-lo a cop 
de corbella i martell, 
que tot el que diuen 
no són més que cels, 
de rucs sense trellat. 

 

Amunt companys i companyes! 
Fins una altra! 

 

Demà serà un altre dia, 
Que aquesta nit és especial! 

 

Anem tots a xalar! 
 

Visca la Nova Muixeranga, 
I la nostra canalla sense igual! 

PregóPregóPregóPregó    de Carnestoltesde Carnestoltesde Carnestoltesde Carnestoltes    2009200920092009    
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1.- Xiquets al carrer: que pite què pite!!! 
2.- Sopant 

3.- Impressionant anys 70 
4.- els més menuts 



 

 

Hi ha un altre món...Hi ha un altre món...Hi ha un altre món...Hi ha un altre món...

On les forces del Caos volen On les forces del Caos volen On les forces del Caos volen On les forces del Caos volen 

acabar amb l’Imperi, acabar amb l’Imperi, acabar amb l’Imperi, acabar amb l’Imperi, 

on els elfs lluiten contra on els elfs lluiten contra on els elfs lluiten contra on els elfs lluiten contra 

Guerrers Sauris Guerrers Sauris Guerrers Sauris Guerrers Sauris 

i els Mercenaris i els Mercenaris i els Mercenaris i els Mercenaris 

cerquen Nans i Vampirs...cerquen Nans i Vampirs...cerquen Nans i Vampirs...cerquen Nans i Vampirs...

............Si, Hi ha un altre món...Si, Hi ha un altre món...Si, Hi ha un altre món...Si, Hi ha un altre món...

... I molt prompte ... I molt prompte ... I molt prompte ... I molt prompte 

............el descoel descoel descoel descobrirembrirembrirembrirem............

    ............a la SEU.a la SEU.a la SEU.a la SEU.

Soldat i Saure pintats per Adrià Castell i Arnau Nacher
Diorama dissenyat, construït i 
decorat per Miguel Espí. 

Enhorabona i Gràcies, amic!! 

Enhorabona a la Schola 
Cantorum d’Algemesí que 
aquest any ha celebrat els 
10 anys d’interpretació del 
Messies participatiu. 
Fundada el 1971, sota el 
mestratge i esperit del seu 
fundador Diego Ramón 
Lluch i recollint any rere any 
el testimoni dels 2400 
cantors que han cantat en 
alguna de les nombroses 
agrupacions corals, ha 
esdevingut, a la ciutat 
d'Algemesí, una de les 
manifestacions culturals 
més important.  

El Messies: Alabastre, or, acrílic i colradures sobre taula 
Autor: Xavi Ferragut 
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