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f i gued i tor ial

Posa’m dos dotzenes....

24 figueretes  al  cabàs,  un número bonic,  per 
uns  mesos  de  molta  intensitat:  Trobades 
d’escoles en valencià a Castelló de la Plana, 
Trobada d’Algemesí, L’Aplec de l’Olleria, els 10 
dies  de  Burjassot,  actuacions  a  la  Seu 
acabadeta de “restaurar”... molta informació i 
molt  poques  pàgines...per  acabar-ho  de 
arreglar el sistema informàtic va fer fallida quan 
ja  estava  pràcticament  maquetada tota  la 
revista...

Aquesta  resultant  és  una  còpia  feta  amb 
massa presa però amb molt d’amor. És el que 
hi ha.

El número 25 esperem que resulte molt millor amb les noves 
eines.

En l’edició digital hem enllaçat a altres pàgines d’interès per 
completar  alguns  articles,  en  especial  a  la  pàgina 
Fotogrames  .cat  que va fer  unes  fotos  molt  boniques  de 
l’Aplec de l’Olleria.

Agrair  la  participació  de tots  els  que heu  passat  articles, 
fotos o idees i animar-vos a tots aquells que encara no ho 
feu; la revista és de tots i quants més col·laborem més ho 
serà.

I  per  acabar  demanar  disculpes  a  Mariano  i  Loli  per  no 
incloure els seus articles, senzillament no cabien i els deixem 
per al nº 25.

Sumari
1. Portada. Detalls.
2. Sumari. Editorial.
3. 2on viatge a la neu de la Nova.
4. Falles 2009. 
    !er Concurs de Fotografia
5. Imo, un article de la família Moreno-Teodoro.

6 i 7. Eixida a Castelló de la Plana.
8. Nom a nom; Alfredo Rosa.

 Famílies muixerangueres.
9 . Passatemps.
10. Toni de L’Hostal a la Seu.
11-14. X Trobada.
15. Excursionisme en família 15
16 i 17. Pinets arreu del món.
18. Passatemps 2.
19 i 20. En poques paraules...
21. Eixida a Burjassot
22 i 23. V Aplec de Muixerangues
24. Contraportada.
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TORNAREM A VALDELINARES UN ANY DESPRÉS. 

Fa fred… s’acosta Nadal, la foguera i …..EL VIATGE A 
LA NEU!!!!. 

Ester ens diu la data i a començar els preparatius; ens 
passem almenys 15 dies buscant i preguntant; ja tens 
guants?, on puc trobar botes?; faran falta sacs?...  

I arriba el dia.  

Tots molt comboiats pugem a l’autobús carregats de 
roba i maletes, i quasi l’hem d’espentar per poder 
arribar!. 

Els nanos, “els joves” i els grans, correguent als 
trineus, als esquís, per terra, a fer “muntonets” …tots 
acabem banyats!  

Passegem per un poblet, carrerons , desnivell, molt 
vell, bell, bonic com ell mateix, fem un pinet , …..hi 
tornarem¡. 

A l’alberg tinguérem un aniversari i un “ no aniversari” 
en pastissos, cançons, bufes …. I al llit prompte que 
estem cansats¡. 

Diumenge anem a la neu matinet per aprofitar totes 
les hores que ens queden . Tornem cap a casa i ens 
trobem vagonades de roba per rentar i guardar. 
Desfets pel cansament, però d’allò mes contents!.  

Ja estem esperant, primer el camping i després el 
pròxim any novament la neu. 

Pere, Loli, Paula i Arantxa 

 

 

Segon viatge a la neu 

Cinc moments blancs amb fotos d’Esmeralda i Javi, Loli i 
Pere... i d’un misteriós anònim del que no se res... encara... 

Agraïment 
Tant el meu germà Antonio com jo, 
Empar, volem donar-los les gràcies a 
tots els que ens ajudàreu quan el meu 
germà és posà malat a Valdelinares. 
Ens ho passàrem molt be gràcies a 

vosaltres. 
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CONCURS DE  

FOTOGRAFIA Falles 2009 
Aquest any el col�legi Cervantes ha dedicat el ninot central de la seua falla 
a les muixerangues d’Algemesí.  
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ARTICLE D’OPINIÓ 

Es famosa l’illa Japonesa de Koshima per l’experiment dut a terme 

per un grup de científics, allà pels anys 1952 – 1958 en el que es donava 

de menjar a uns micos de cara vermella o micos de les neus, uns moniatos 

bruts de terra i sorra, que els micos es menjaven de forma dolenta. Al cap 

d’un temps , se n’adonaren que una femella jove , de nom Imo, primer de 

mena accidental i després com a hàbit adquirit, rentava els moniatos per 

lliurar-los de la brutícia a la vora del mar, a l’hora gaudint de una barreja 

de tast dolç i salat. Aquest costum es va escampar pels seus companys de 

jocs, i després a les mares. Sols els mascles dominants continuaren 

menjant el moniatos com sempre ho havien fet. Quan al cap de 30 anys el 

canvi generacional s’havia dut a terme tots el micos de l’illa rentaven els 

moniatos abans de menjar-los, aleshores també aquest costum havia 

passat a les illes més properes tot mirat que els micos son uns excel�lents 

nadadors. 

La nova muixeranga, ha seguit el camí 

de la protagonista de la nostra historia, 

ha sabut traure la muixeranga del sentit 

merament religiós, fent-la servir com a 

nexe d’unió i companyerisme amb altres 

colles, donant a conèixer la muixeranga 

a tot arreu i ajudant a que es recuperara, 

allà on el temps l’ havia fet desaparèixer 

i assessorant a les noves colles. La nova 

muixeranga s’ha obert a la pluralitat de 

la gent que la forma, ens dona 

l’oportunitat de dependre a sincronitzar, 

sumar esforços i gaudir de les pujades 

d’adrenalina en els moments crítics, tot 

seguit serveix d’exemple per als últims 

mascles dominants que pensen que la muixeranga es cosa de collons i no te sentit fora de la Festa de la Mare de 

Déu. 

Gràcies Muixeranga. 
Família Moreno Teodoro 

 

 

 

 IMO, un article d'opinió... 

Dalt: Mico de l’illa de Koshima 
Baix: Arnau Moreno 

Podeu fer-nos arribar els vostres articles al correu de la Nova    novamuixerangua@novamuixeranga.com   , portar-lo a 
qualsevol assaig a la Seu o al correu del director arnaun@yahoo.es. 

Sis muixerangues simultànies a L’aplec de l’Olleria        Foto: Elena Buïl 
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 LA NOVA  PARTICIPÀ DE NOU EN LA FESTA PER LA LLENGUA A LES COMARQUES DEL NORD 

Les Trobades d’escoles en valencià sempre són una festa i sempre hi 

volem participar, si l’any passat fou Benicàssim aquest ha segut 

Castelló de la Plana un lloc entranyable per tots nosaltres ja que fou 

on realitzarem la nostra primera eixida fora d’Algemesí. 

Unes eixides on sempre troben un 

moment per fer tallers, conèixer 

bona gent i fer muixerangues... 

Així que el diumenge 5 d’abril 

agafarem els trastos (tots menys 

els ciris) i ferem camí cap a 

Castelló... l’Enterro, el banc, cinc en 

un peu, figueretes, desplegades, aixecats, remat, entre altres... ompliren de 

colors verds, blancs i roigs la plaça Ribalta. 

També els xiquets tingueren 

l’oportunitat de mostrar en públic 

el treball realitzat als assaigs amb 

un guionet caminat i girat al bell 

mig de la plaça i amb la resta de 

muixeranguers agupits fent-los “el 

paseillo”... 

Ací teniu un primer tast amb una 

figuereta “clavà” (crec que de 

Jordi), El guionet caminant dels 

xiquets (amb les primeres 

treballant) i els músics de l’escola 

municipal de dolçaina i tabal (que 

esperem aprendre a valorar-los en 

la mida que correspon, i que mai 

ens cansarem d’agrair la seua 

tasca) 

Per acabar i com xicotet 

homenatge a aquella primera 

eixida de la Nova el 7 de març de 

1998 en la Proclamació de la 

Regina de les festes de la 

Magdalena d’aquell any alçarem en 

“La pagoda”  -el mateix lloc que en 

aquella ocasió un pilar de tres pels 

xiquets i un de quatre amb tots. 

Com sempre, una bona eixida a les 

trobades d’escoles en valencià, 

recolçant el seu treball en la 

promoció de la cultura valenciana 

Per molts anys!!!! 

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ 

CASTELLÓ 2009 
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 L’EIXIDA DE CASTELLÓ EN IMATGES 

 

  

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ 

 CASTELLÓ 2009 

1.- Dos marietes mirant-se 

(crec que amb Aleix  i Arnau 

M.) 

2.- Castell de 4 amb Miguel 

Angel donant el beset 

3.- Pilar de tres dels xiquets 

a “La Pagoda”  

4.- Cartell de les trobades  

5.- Perfecte cinc en un peu 

amb quasipare-Oki a la base 

6.- Alguns xiquets 

descansant... 

Fotos Dolors, Mariano i Mar N. 
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 LA NOVA NOM A NOM 

 Famílies muixerangueres 

  
 

Edat / data naixement: 25 de desembre de 1966 

Estudies o treballes: Treballe 

Des de quan vens a la Muixeranga: Des del 2000 

El que més t’agrada de la Muixeranga: Els membres de la colla 

El que menys: Quant las gent s’enfada 

Figura preferida: La Trobada 

En quines figures has participat: En moltes 

Qui és el lloc que ocupes habitualment: Base o segon 

Com vas arribar a la Nova Muixeranga: Després d’una processó 

Quina és l’actuació que més t’agrada’t: Les Trobades 

El vestit de muixeranguer és...: Calorós 

Si no fores muixeranguer series....:Pre-muixeranguer 

Aficions:  Anaren bici, la migdiada i fer piragua 

Grup de música preferit: Ara, els Killers 

Cançó preferida: Human 

Has llegit algun llibre últimament: He rellegit el niño con el pijama a rayas 

Alguna noticia que et preocupe: Els atentats d’ETA 

Un somni...: Jubilar-me a una illa 

Quin viatge faries: A Nova Zelanda 

El teu menjar favorit: La Paella 

Un desig per a la gent que t’està llegint: Que no deixen mai de ser feliços 

Vols dir alguna coseta...: Que no oblidem mai, que TOTS junts, fem la Nova Muixeranga 
d’Algemesí 
 

 

  Figuereta  nº 24 

1.- Rosanna, Aina i Moisès 
 

2.- Isabel, JuanVi, Arnau, Gemma i Joan 

Aneu buscant les vostres, per immortalitzar-vos junts a La Figuereta. 

De sobte… 

- Silenci!...Calleu! 

- Amunt! 

I es inevitable mirar des de baix l’estructura humana, la mirada de les persones , el seu esforç. 

- Abaixeu els caps! 

Estes paraules tantes vegades sentides per tots, es clava en sensacions molt profundes que impressionen molt la primera vegada que es viu des de dins. 
Molt més que veure-ho des de la perspectiva d’espectador i es per açò que quan es parla d’esta experiència es obligat parlar-hi. 

Com també esmentar l’acolliment per part de les dones i homes que formen la muixeranga en arribar un nou membre, la qual cosa aconsegueix una 
unió molt fora “al camp de batalla”. 

El nostre agraïment també als muixeranguers per la feina realitzada desinteressadament obrint noves portes a la nostra cultura i donar-la a conèixer a 
altres pobles. 

Gràcies Muixeranga. Família Moreno Teodoro
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v  passatemps  v 
 
 

Horitzontals 

 
1. El 19 desapareixen 
4. Poble de Vicent Andrés Estellés 
5. Marc, però en xicotet 
9. El webmaster 
10. Mestre ex-melenut 
14. Fan gaiates 
15. Fa la "M" de Maria 
17. De coll molt alt 
19. Amic-amat de la dolçaina 
20. La primera grega 
21. Fan pires i escales. 
 
Verticals 

 
1. La següent la 25 
2. Escala en el pi de tres dels xiquets 
3. On fou trobada 
6. Tema de portada de la Figuereta 23 
7. La revista d'Algemesí 
8. Alta de sis, de cinc 
11. Muixeranguers de blanc i verd 
12. Negació 
13. Figura de la nova 
16. La xicoteta dels cinc 
18. Toca el tabal i pinta warhammers 
 
 

 

  

 
 

 

1.1.1.1. ----  Dos x iquetes van néixer el  mateix dia, del mateix mes, del mateix any. 
Els  van posar de nom Maria, però una celebra el seu aniversar i  a l ’est iu, 
mentre que l ’al t ra el celebra al hivern. Com és això possible? 

 

2.2.2.2. ----  Un l lauro r iberenc té un hort quadrat, a cada cantonada del qual hi  ha una 
f iguera. El l  vol augmentar al doble la superf ície de l ’hort,  però sempre que aquest 
continuï essent quadrat i  que continuï estant entre els 4 arbres. De quina manera ho 
pot fer?  

 

1 2

3

4

5

6

7 8 9

10

11

12 13 14

15

16

17

18 19

20

21

EclipseCrossword.com
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 Cròniques del corral 
 

QUAN TONI DE L’HOSTAL VA PASSAR PER LA SEU...  

Allà per l'abril del 2009, un dia que 

amenaçava pluja, un grup de muixeranguers 

inquiets netejaven cadires i les col�locaven una 

al costat de l'altra omplint tot el corral, d'una 

seu més bonica que mai, més neta que mai, 

més expectant que mai. 

 

En un degoteig suau, tres quarts d'hora 

abans de la cita, nous muixeranguers i gent 

forastera travessaven les portes ben obertes 

del carrer Nou del Convent. Passaven els 

minuts i la casa vella, menuda però estimada, 

es plenava de gent, coneguda i desconeguda, 

majors i xicotets, fidels i escèptics. Faltaven 

cadires. Faltava corral. Unes vuitanta persones 

acabaren estenent-se en el blanc corral i més 

enllà. 

L'artista aparegué. Se situà 

sobre l'improvisat entaulat de rajoles, 

guitarra i mistela en mà, i demanà un 

faristol que ningú havia pensat en 

portar. Cantà durant dues hores: 

cançons pròpies i amprades, incloent 

traduccions simultànies i no tan 

simultànies a l'anglès, a l'alemany, i al 

valencià d'Aixàtiva. Sortejà com pogué 

la censura que li imposava el públic 

infantil i l'horari protegit, convidà a 

pujar a l'escenari, i acceptà cadascuna 

de les peticions musicals que l'àvida 

audiència li reclamava. Fins i tot els 

argentins nostrats van rebre un tango a 

la valenciana, sense saber l'artista que hi havia argentins a la sala. 

  

Quan ja no li quedaven més cançons, o quan el dilluns incipient 

demanava que les gents tornaren a casa a preparar-se els pantalons vells, 

el concert va finir. Ningú no se n'anà de la Seu sense la sensació aquella 

d'haver-hi rist tant i tant. 

 

Més contents que un gínjol, donarem per acabat el diumenge. I 

als nostres caps només hi voltava la idea de qui hauria de pujar el proper 

cop a l'improvisat entaulat de rajoles. 

 

Alba Camarasa 
 
 
Tot un èxit la primera de les activitats organitzades a la Seu; 
esperem ja les pròximes... 

F
ig
u
e
re
ta
  
2
4
 

Fotos: Raül Sanxis 

Dalt: Dos moments de l’actuació 
Baix: L’artista posà amb La Figuereta fent la figuereta 

http://www.myspace.com/tonidelhostal
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 X trobada de muixerangues

 LES COLLES CONVIDADES 

Falcons de Vilanova i la Geltrú 
http://entitats.vilanova.cat/falcons/ind_home.htm 

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.  

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, on encara ens podeu 
trobar els dimecres i els divendres al vespre.  

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 (i per l'Aragó, Euskadi o allà 
on ens en demanin). 

Informació des de la seua pàgina web. 

 

Fotos:  Moisés Mart ínez
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 X trobada de muixerangues

 LES COLLES CONVIDADES 

Castellers de Vilafranca 
http://www.castellersdevilafranca.cat/  

La colla Castellers de Vilafranca es va fundar el mes de setembre de 1948, de la mà d’Oriol 
Rosell, qui en va ser el primer cap de colla. Els inicis van estar marcats per la consecució dels 
primers castells de set i per les estretes relacions amb les altres colles del moment. Durant 
aquests anys, els caps de colla van ser l’Oriol Rosell (1948-1952) i el Ramon Sala (1953-
1955) i el color de la camisa va ser el rosat, primer, i el vermell, posteriorment. 

El 1975 la colla va fer un canvi important en la seva estructura interna: 
va passar d’una direcció quasi exclusiva del cap de colla a regir-se per 
un equip tècnic col�legiat. El 1981 va tornar a ser un any de canvis 
interns ja que es va decidir que els castellers no cobrarien 
individualment. Això va provocar una escissió de la colla. Entre els anys 
1975 i 1982, la colla va mantenir els castells de vuit, tot i que amb 
feines i treballs. Els anys 1983 i 1984 van ser uns anys de recuperació i 
consolidació dels castells de vuit bàsics, però el tomb definitiu es va 
produir el 1985 quan es va descarregar el primer cinc de vuit.  

Així es va obrir el camí cap als castells de nou folrats: el 1987 la colla 
va carregar els primers tres i quatre de nou amb folre, i el 1989 va 
descarregar el tres per primera vegada i el 1990, el quatre. Del 1975 al 
1994 el cap de colla va ser el Carles Domènech. 

Entre els anys 1995 i 2004 la colla entra en una espiral d’èxits. Durant 
aquests anys s’aconsegueixen les màximes fites: descarregar la torre 
de nou amb folre i manilles, el pilar de set amb folre, el pilar de vuit 
amb folre i manilles (el primer del segle XX), el quatre de vuit amb 
l’agulla (el primer del segle XX), el quatre de nou amb folre i l’agulla (el 
primer de la història dels castells), el cinc de nou amb folre i el tres i 
quatre de nou amb folre simultanis (per primer cop i únic en tota la 
història castellera), i carregar la torre de vuit (primera del segle XX), el 
quatre de nou i el tres de deu amb folre i manilles (el primer de la 
història dels castells). Cal afegir que, en aquests anys, la colla va 
guanyar el Concurs de Castells de Tarragona del 1996, 1998, 2002 i 
2004.  

Francesc Moreno Melilla va ser el cap de colla del 1995 al 2003 i Lluís Esclasans ho és des del 2004. 

Informació de la seua pàgina web  www.castellersdevilafranca.cat/ 

15/11/1998. 1er 3 de 10 amb folre i manilles 
carregat de la història, foto Sergi Ros 

Fotos de Paco Donderis:  Podeu trobar-les a:  

http://picasaweb.google.com/pacoycarol/CastellersIMuixeranga#53349430814964150
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 X  trobada de muixerangues 
 

LA TROBADA EN IMATGES 

 

F igue re ta  nº  24F igue re ta  nº  24F igue re ta  nº  24F igue re ta  nº  24     

Fotos de Moisés Martínez 

Arribant a la plaça

10 trobades
10 pilars 

Trobada Pilar de 5 aixecat 

Sénia doble 

Fent pinya!!

Desplegà doble 
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 X  trobada de muixerangues 
 

LA TROBADA EN IMATGES 

 

F igue re ta nº 24  

Pilars de comiat 

Fotos de Elena Buil 

1 Fotògrafa i querubí. 

2 Morera de “La vella” 

3 Alta de 5 de “La vella” 

4 Agulla del pilar de 5 
amb Cortés al tercer pis 

5 Pilars de comiat 

6 Detall desplegà doble 

7 Desplegà doble 
desplegant-se 

8 Fent volar la mestra. 
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  EXCURSIONISME EN FAMÍLIA 

  Gorg de l’escala d’Anna 
 

 

PRESENTACIÓ 

Una eixida fàcil i curteta per passar un matí o tot el dia 
refrescant-nos. És un paratge amb aigua immediat a Anna. 
Baixarem 136 escalons fins arribar a la vora del rierol. Cada 
vegada més gent acudeix a aquest toll de fredes aigües 

ANNA 

L'origen d'Anna és anterior a l'etapa 
musulmana, encara que les primeres 
referències documentals són de mitjan del 
segle XIII. El 22 de setembre de 1244, Jaume 
I el Conquistador va donar la vila d'Anna a 
l'Orde de Santiago en recompensa a l'ajuda 
prestada en el setge de Biar. En 1332 va 
tindre lloc la rebel�lió de l'aljama sarraïna 

d'Anna, a causa de l'embargament de certs béns d'estos per 
part del comanador Montalván. Anys més tard, la vila va 
passar a les mans de Pedro de Vilanova i, posteriorment, als 
Borja.  

Després de l'expulsió dels moriscos en 1609, Anna va ser 
repoblada amb cristians d'Enguera i d'altres llocs.  

COM ARRIBAR  

Agafem l’autovia A-7, cap a Alacant (per l’interior), després 
de baixar el port de Càrcer agafem l’eixida de Estubeny, 
continuem fins una gran rotonda que ens duu a Anna, al 
revolt abans de l’entrada al poble un cartell a la dreta ens 
indica Gorgo de la escalera 

EL GORG 

Gorg de l'Escala. En ell, el riu ha creat un gran canó de 
profundes aigües cristal�lines a què s’accedeix a través de 
136 empinats escalons.  

Les seues aigües es precipiten en un llac, formant una gran 
cua de cavall que anomenen "El Bot". A causa de la seua 
situació poc accessible als rajos del sol, té una de les aigües 
més fredes d'Anna. Antigament donava vida a una xicoteta 
central hidroelèctrica.  

ÀLBUM 

1.- Vista general del Gorg. 

2.- Marc, Mar i Paula fent un salt... Guillem s’ho mira 

3.- Lloc d’avituallament. 

3.- Pinets 

4.- Mar 
fent un 
salt de 4 
metres, 
Paula 
preparada 

 No  15 

 Foto: AnónimaFoto: Loli. 

 Foto: Laura

 Foto: Loli.

 Foto: Laura



Figuereta 16  

 

 
 
 
 

1.- Notre Dame. Paris. 
França. Novembre 
2008. Perfecte 
contrallum de Xus.... 

2.-Pont Romànic a la Vall 
de Núria 

3.- Pinet al segon viatge 
a la neu de la Nova, 
febrer ‘09. Valdelinares 

4.-Juanfer i Carmen a los 
Jameos del agua 
(Lanzarote) 

5.- Pinet de tres a 
Tarragona (amb 
Llorenç de primeres), 
davant del 4 de 8. 
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1.- Pinets Pasqüeros amb Rosanna, Aina, Ian, Owen, Roser i 
Daimi 

2.- Pinet a Egipte (Montse preparant l’Aplec). Darrere Keops. 

3.- Pilar dalt de la Serra de Bèrnia. 

4.- Pinet Roma (1). Davant de Sant Pere. Ciutat del Vaticà 

5.- 2on 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 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 
 

 

 

 

MªJosep et recomana 

Vall de Boi 

Qualsevol disc d’Enya 

A l’Olleria trobàrem aquesta 
papereria...La Nova 

Una prova del gran 
esforç de l’encarregat de 

la Seu per aconseguir 
augmentar els 

ingressos... 
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Solució als enigmes: 

  1.- Perquè una viu a 
l’hemisferi nord, mentre que 
l’altra viu a l’hemisferi sud. 
Com ja sabeu, al nord és 
estiu quan al sud és hivern, i 
a l’inrevés, al nord és hivern 
quan al sud és estiu. 
 
2.- la solució passa per no 
posar els arbres a les 
cantonades. 

En una habitació de Formentera, un home parla 
suaument, durant tota la nit, a una noia adormida, 
despullada. Ella és Umiko, una jove japonesa que fa 
classes de meditació i que creu en el poder de la curació 
espiritual. Està malalta de càncer, i no dubta ni un 
segon a desafiar la medicina convencional. Una novel�la 
sobre l'immens poder de la confiança, i que posa en 
qüestió els nostres límits. 

Pilar de tres terrestre 

Samarreta original de la 
Nova que va lluir a la X 
Trobada Aïna. 

Foto: Laura
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Escolania i capella de música de 
Montserrat  

El dijous 30 d’abril tinguerem el plaer de gaudir de 

l’escolania i capella de música de Montserrat, i 

retrobar a Llorenç Niclòs, fill del poble i muixeranguer 

que n’és membre i que s’acomiada aquest any de 

l’Escolania de la que ha format part els darrers anys. 

L’acte tingué lloc a La Basílica de Sant Jaume dins del 

cicle de concerts sota el títol “Música a la Basílica” 

que han omplert de contingut cultural el temps 

d’Advent i Quaresma, l’actuació de la comitiva 

montserratina tancà la temporada marcada pels 

temps litúrgics. 

Felicitem tant a la Parròquia de Sant Jaume, a 

l’ajuntament i a la Caixa Rural per l’esforç i 

especialment a Llorenç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACDC Muixeranguer  

 
El passat 31 de març, Dolors, Oki i Cigronet 
cridaren i cantaren al palau Sant Jordi – ple de 
gom a gom- tots els temes amb que la banda 
australiana delectà un públic entregat i 

portaren aquesta versió Heavy-ACDC del 
barret orellut.  

El vells rockers mai no moren... però per si de 
cas, cigronet podrà dir... 

Jo, vaig estar allí.... 
Enhorabona als tres!!! 

Uns mesos més tard i a l’estadi olímpic de 

Montjuïc ACDC va tornar a actuar i van 
tornar ha estar present alguns de la Nova, 
però com que no han arribat proves 

fotogràfiques, no estem segurs del tot ☺ ☺ ☺ 
 

 

 

Dalt cartell de l’acte 
Baix: Llorenç Niclòs, escolà fill del poble. 
Informació: 
http://stjaume.blogspot.com 

Dos moments del concert al Palau Sant 
Jordi, Dolors i Oki amb barret endimoniat 
orellut i baix l’escenari amb un riff de 

l’Angus 
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Estimats companys, 

El proper dissabte 27 de juny es farà l'acte de 
lliurament del V Premi de composició per a dolçaina 
i Piano "Ciutat d'Algemesí" 

L'acte tindrà lloc a les 20;30 hores, al Museu de la 
Festa (c/ Nou del Convent, 71 d'Algemesí). 

També es farà un concert de dolçaina i piano a 
càrrec dels musics Cristina Martí i Xavier Richart a la 
dolçaina, i Amparo Ferrís, al piano, que 
interpretaran, entre altres, les obres premiades. 

Al mateix Museu es podran comprar cds amb les 
obres enregistrades d'edicions anteriors. 

Seria un motiu de satisfacció poder comptar amb la 
vostra presència. 

Xavier Richart
www.lainestable.com
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L’equip de Warhammers ja ha començat el seu 
treball a la seu . 

Mentre que els avançats augmentaven els seus 
exercits amb nans, soldats fardatxos, i altres éssers 
de nom pintoresc, els principiants pogueren pintar 
uns Orcs temibles que ens donà amablement Pau.  

En properes nits hi farem alguna partideta i quan 
disposem de suficient material muntarem una 
xicoteta exposició a la seu  

Per celebrar el principi de la Era Warhammers-
muixeranguers obsequiàrem a cada participant amb 
un stupendo pinzell d’alta precisió (tres pelets per 
pinzell) 

El Senyor Verdroig  

 

Mario BenedettiMario BenedettiMario BenedettiMario Benedetti    
Impossible 

Acarone amb tendresa un llibre 

El meu primer llibre de Benedetti 

Una coberta negra. Una antologia grossa 

Recorde quant, com, qui i per què. 

Recorde tantes coses 

Aquell costat obscur de la lluna... 

trie una pàgina qualsevol... 

...No està mort 

Un any més la 

Nova ha participat 

en el dia de la Bici 

i en la volta a peu 

El resultat 

immillorable: 

Ens ho passàrem 

molt bé!! 
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Burjassot 10db’
PARTICIPÀREM EN LES JORNADES DE CULTURA POPULAR DINS DELS 10 DIES DE BURJASSOT 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- L’escoleta, de 
l’EmdDiT, tornà a viatjar 
amb nosaltres. Foto Elena 
Buïl 

2.- Bonic retaule davant 
l’Ajuntament de 
Burjassot. Foto: pàgina 
del 10dB’ 

http://www.10db.org/jor
nadacultura.htm 

3.- La Trobada, perfecta. 
Foto: Arnau Nacher 

4.- El nombrós públic es 
volcà amb l’actuació. 
Foto: pàgina del 10dB’ 

5.- Foto de grup davant 
l’ajuntament. Foto Elena 
Buïl 
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5
è Aplec de muixerangues 

FANTÀSTIC V APLEC DE MUIXERANGUES A L’OLLERIA 

El 16 de maig amb un oratge d’estiu i moltes ganes de fer-ho ve 

ens trobarem en l’Olleria Els locos, La construcció de la Safor, 

Negrets de l’Alcúdia, Muixeranga de Carcaixent, Muixeranga de 

Sant Marcel�lí i la Nova Muixeranga d’Algemesí. 

Encara que no és el més important, cal destacar que 4 colles 

alçaren figures de 5 altures i que en totes les figures de més de 

quatre altures tots els xiquets duien el casc... La Muixeranga de 

Carcaixent i de Sant Marcel�lí feren la seua presentació oficial als 

Aplecs (Els de Carcaixent ja estigueren en Algemesí però no 

entraren en ronda). 

El realment important va ser el fantàstic ambient entre totes les 

colles, fent-nos pinya sempre que podíem. 

L’organització per part dels Locos va ser excel�lent ens feren 

sentir com a casa, demostrant el gran esforç i treball sempre 

dona bons fruits... 

L’única cosa que cal revisar és el tema dels músics i que en la 

Federació cal parlar-ho per tal de millorar de cara a altres 

Aplecs: sense ells no és possible fer muixerangues i els hem de 

tenir presents al hora de l’organització... 

Si l’actuació va estar be, el sopar i els concerts remataren la 

festa, l’autobús “dels xiquets abandonà a les 12 però els demés 

gaudiren de la festa fins ben entrada la nit... 

 

Copyright by FOTOGRAMES 2009, 
 Pablo Batalla Callau i Joaquim-Vicent Guimerà i Rosso 
http://www.fotogrames.cat/ 
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5
è Aplec de muixerangues 

FANTÀSTIC V APLEC DE MUIXERANGUES A L’OLLERIA 

 

 

1.- Castell de 5 dels Locos. 2.- Pilars 
de Germanor. 3.- Muixeranga de 
Carcaixent. 4.- Arnau presentant el 
pilar de xiquets de totes les colles. 
5.- Muixeranga de Sant Marcel�lí. 
6.- Foto de grup. 

Copyright by FOTOGRAMES 2009, 
 

Foto :  E lena Buï l  

Foto :  E lena Buï l  

Foto :  Moisés M.  

Foto :  Moisés M.  
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 Ana i Lucia 

Bajo mis manos crece, dulce, 
todas las noches. Tu vientre 
suave, manso, infinito. Bajo mis 
manos que pasan y repasan 
midiéndolo, besándolo, bajo mis 
ojos que lo quedan viendo toda 
la noche.     

Me doy cuenta de que tus pechos 
crecen también, llenos de ti, 
redondos y cayendo. Tú tienes 
algo. Ríes, miras distinto, lejos. 
   

Mi hijo te está haciendo más 
dulce, te hace frágil. Suenas 
como la pata de la paloma al 
quebrarse.    

Guardadora, te amparo contra 
todos los fantasmas, te abrazo 
para que madures en paz. 

Jaime Sabines
 

Lucia somriu 
Amb el seu vestit nou 
Amb la seua nova vida, 
acabadeta d’estrenar,  
Somriu i escampa 
papallones d’incerts colors 
Somriu i el món és bell 
I sembla agafar-lo amb 
les manetes, que també son 
noves, a punt per estrenar 
carícies, per donar besets... 
Lucia somriu 
Ana somriu 
El món somriu... 
I tot és nou 
 
La vida, de vegades, és ben 
agradable.... 

Moltes Felicitats!! 
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Esperant somriures... 
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