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Ací teniu el nou número de la Figuereta amb
un més de “retard” per ajustar l’eixida de la
revista amb les principals dates de l’any.
25 números ja fan goig, en repassar-los un
comença a tenir un poc de perspectiva
(encara no massa, clar), però de sobte un
mira
i els xiquets de les marietes ja són
alçadors, mira, i de l’alta de 5 com a fita
principal es troba amb castells de 5,
dolçaines, Alta de sis, pilars de 5, Tomasina,
morera, Aranya (ja fa temps que no la fem),
es troba amb xiquets fent figures tot sols...
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Figuereta 2

25 figueretes mereixen una bona festa, però la vida que es
desprèn en repassar-les, la història que ha anat omplint de
contingut cada número, la nostra història, la curta però
intensa història de la Nova més que escrita arrapada en cada
article, en cada secció, en cada foto...
En aquestes 25 figueretes hem conegut un poc millor a més
de 20 muixeranguer/eres gràcies a la secció Nom a nom (que
quan la Figuereta va “suculenta” és la primera que cau i
espera un altre número...

Ens han fet recomanacions 10 muixeranguers/eres, hem vist
més de 80 pilars des de la muralla Xina fins als Estats Units
passant per París, Roma, el Sàhara, Grècia, Malta o Dublin...,
des dels cims dels Alps fins a les aigües del Xúquer o als blaus
de les platges a Lanzarote...Hem fet encreuats personalitzats,
hem après que torres humanes es fan per tot arreu amb la
secció de Muixerangues del Món, també hem fet 16
excursions per les nostres terres amb Excursionisme en Família,
cada eixida, cada festa...
Repassar-les és repassar-nos.
I està bé.
Com deia Miquel Martí i Pol,
“cap esforç no cau en terra eixorca”
i
“Tens vindrà que algú beurà a mans
plenes, l’aigua de llum que brolli de
les pedres d’aquest temps nou que
ara esculpim nosaltres.”

De Dones...
HOLA GENT DE LA MUIXE!!
Foto: Moisès M.

Encara que no soc
massa
bona
redactora,
tenia
ganes de contar-vos
una
cossa
que
em
roda
pel
cap
després
de
que
Carla em diguera:
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-Et puc garantir que
eres
la
primera
MARE
que ha fet
l’alta
de
5
d'alçadora
amb
la
seua FILLA.

Foto: Elena B.

i

En
un
primer
moment, no li vaig
donar
massa
importància, perquè
pensava
en
la
seguretat
dels
nanos i em donava
igual el fet que fos
la
meua
filla
o
qualsevol
altre
xiquet,
perquè
la
meva
filla
ja
es
responsabilitat
meua
i
qualsevol
altre
xiquet
és
responsabilitat
afegida. (Quan estàs
dalt d’una figura les
mares i els pares et
miren
en
cara
d’esglai)
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I Arribà un moment,
dels
molts
que
he
tingut
al
cap
de
L'Aplec de l’Olleria,
que
em
sorprengué
l’idea
de
que
en
totes les altes de 5
que
s’han
alçat
al
poble i fora d’ell no
hi haguera cap Mare
Filla
d'alçadora
i
xiqueta…..I em vaig
adonar que això tant
sols es pot donar en
la
NOVA
MUIXERANGA….
Perquè fa ja mes de
deu anys una colla
de gent va decidir
pegar
un
pas
endavant i obrir el
món
de
les
muixerangues a les
Mares i les Filles.
Loli
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BALLS DEL CORPUS 2009
UN ANY MÉS MOLTS MUIXERANGUERS HAN PARTICIPAT ALS BALLS DEL CORPUS
Arnau Pellicer, Jaume, Aleix,
Arnau Nacher, Adrià, Vicent
“PareOki", Paula, Mar,
Guillem i Marc a la porta de
la Basílica de Sant Jaume

Joan i Adrià al tabalet

Blanca
ballant els
arquets

Un any més, molts
muixeranguers
hem participat en
la processó i els
balls del Corpus;
portant el palli,
dansant als balls,
organitzant-los,
tocant la dolçaina
o
el
tabal
o
senzillament en la
processó...
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Aleix: botarga
dels turcs

German i Rosa també al tabalet

AUDICIÓ FI DE CURS de l’EMdTiD
L’EMdTiD TANCA EL CURS 2008-2009
El passat 25 de juny, els assistents al Teatre Municipal van ser
testimonis de la bona salut que gaudeix la nostra música i l'Escola
Municipal de Tabalet i Dolçaina.
Amb un fil conductor que ens féia viatjar pel cicle festiu anual ,
poguérem conèixer al "Tio de la Porra" de Gandía, demanar
l'asguinaldo per Nadals, viure la festa de Sant Antoni, les falles,
moros i cristians, Corpus i la nostra festa a la Mare de Déu de la
Salut.
En aquest últim acte poguérem veure i gaudir d'un ball de
tornejants i després les dos Muixerangues de la localitat alçàrem les
nostres construccions al so de la dolçaina i el tabal dels alumnes de
l'escola.
Va ser una gran festa que de segur es tornarà a repetir l'any vinent.
Des de la Nova Muixeranga volem felicitar l'EMdTiD per les bones
iniciatives que du a terme i recordem que també tenim la sort que
entre els nostres membres hi han alumnes de l'Escola.
Gabinet Comunicació
Nova Muixeranga

Els cavallets, dels
balls del Corpus i
les dos
Muixerangues del
poble
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euclides de la ribera (2)
vida, obra i miracles.
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. En aquest nº publiquem la part final del seu últim estudi d’antropologia muixeranguera,

centrat en la figura de Euclides de la Ribera. Recordar que la primera part va ser publicada al nº 23 de la
Figuereta.

Hoy nos compete el recuerdo de Euclides del Xúquer, por sus famosos axiomas
muixeranguísticos, se dice que se presentaba a todo solsticio, equinoccio o celebración
en donde una persona se posara damunt de otra y no paraba de fer pinya nunca.
Algunos de estos axiomas rezan


Una Muixeranga es un conjunto de personas que se revientan haciendo fuerza
, para que un xiquet tire un beset y alce la cameta, lo mas alto posible.



Menos al xiquet, todo es pisable.



En toda pinya se admiten infinitos participantes.



Existen infinitas formas de hacer una figura ( casi tantas o más, como
personas opinen del tema)



En una Muixeranga nadie es fundamental pero todos son necesarios



Haz la pinya bien y no mires a quien..., ...ni para arriba



Aguanteu ahí, que no hay mal que cien años duela



Si te postran diez veces, te levantas , otras diez, otras cien, otras quinientas;
no han de ser tus caídas tan violentas ni tampoco, por ley, han de ser tantas.



Dos no fan muixerangues si uno no vol.



Las muixeranges no se deben de clasificar por la altura de sus construcciones,
sino por la solidez y eficacia de su pinya.



De cada diez muixeranguers que montan una figura, cinco, son la mitad

Y muchos más que publica en las obras completas de su amigo Sócrates
Pero poco o nada (mas bien lo segundo) nos a llegado hasta nuestros días, de su
legado. No se sabe donde descansan sus restos, se comenta que por la Valldigna,
otros afirman que sus cenizas fueron esparcidas desde lo alto de una Muixeranga y
solamente conocemos como alcanza el final de su biografía, ....falleciendo.
De todas sus lecturas me surge una pinyera reflexión:
si los que estamos ( en ocasiones pocos) no estamos en lo que tenemos que estar,
entonces ¿que estamos haciendo?
¿Será que la famosa secta japonesa sinosuboanadietoco, conocida por su nihilismo aséptico, practicado en todos
los ordenes de su vida cotidiana, nos esta contagiando?.
Se que hay algunos que sudan mucho y uno se queda medio pegado , gente a la que le huelen los pies y nos
dejan un olor que alimenta sobre los hombros, pero coraje, hacer pinya es fundamental, necesario y moralmente
obligatorio.
Porque no me digan, que nunca han sentido esa fuerza, esa hermosa sensación que recorre el cuerpo cuando
estamos todos en la pinya, todos a una, todos uno.
Escuchar el orgásmico aplauso o la refrescante
sensación de que: el xiquet ya ha abaixat.
Esa cosa de sentirse una pequeña parte de la
construcción , pequeña, si, pero fundamental, ya que
sin esa pequeña parte todo se colapsaría, se
derrumbaría el mundo entero, sin esa pequeña parte.
Como Euclides nos decía:_ fer pinya, es sentirse
querido, necesario e importante, cuando tengo
cerca una pinya ya no puedo elegir, es oxidarme
o resistir.
Esperando todos lo recordemos y nos dignifiquemos
hermanándonos y apinyandonos para que su recuerdo
no finalice ... ...Terminando.
Aguante Euclides
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Assaig a la platja

UN ANY MÉS FÉREM L’ÚLTIM ASSAIG A LA PLATJA

Alboraia
Actuàrem el 7 de juliol en les Festes Majors Autogestionades d'Alboraia, convidats pels Dimonis de l'Avern
que vindran en octubre a actuar dins de la Muixerola

Figuereta 8

Fotos: Pere i Loli
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Busca les següents paraules: muixerangues
evangelistes
bastonets
sacerdots
cirialots
capellans
misteris
arquets
festers
carxofa patrons
volants
bolero

presidències
patriarques
tornejants
martiris
cabdills
profetes
apòstols
banda
guió
creu
reis
anda
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IDENTI´CAT 2009.
DESTÍ BAO, PERPINYÀ

Un article de Santi Moreno

EXTRAORDINÀRIA EIXIDA A L’ALTRA BANDA DELS PIRINEUS
Poc abans de la mitjanit del divendres, travessàvem l'actual línia fronterera
entre França i Espanya, una demarcació les línies de la qual han anat canviant
al llarg dels segles en llargues disputes i que dividix les terres d'uns països
amb una llengua, tradició i història comunes.
I com a reivindicació d'eixes senyals d'identitat comunes acudíem a l'octava
edició de l'Identi´CAT, una celebració de la Identitat Catalana, l'objectiu de la
qual és presentar la diversitat i riquesa de la cultura catalana i que se celebra
anualment en Bao (Perpinyà) per l'associació Aire Nou de Bao. L'edició
d'enguany estava dedicada al País valencià.
Després d'arribar al nostre destí acabarem de muntar les tendes en un xicotet
jardí del camp de rugbi local i no tardarem a gitar-nos…el dia següent ens
esperaven moltes activitats.
Desdejunarem en el local d'Aire Nou i
partirem cap a Perpinyà, per a realitzar una
xicoteta visita turística davall la guia d'Hervé,
el secretari de l'associació.
El primer destí va ser el gòtic palau-fortalesa
dels Reis de Mallorca. Vam accedir a través
del recinte murallat d'èpoques posteriors que
embolta el palau i ens trobarem front a la
fatxada nord del palau i la seua impressionant
torre de l'homenatge. Jaume I el Conqueridor
va
dividir
uns
estats
que
havia
anat
conquistant entre els seus dos fills majors,
deixant a Pere III les terres de Catalunya, el
regne de València i el d'Aragó. Jaume, que
regnaria com Jaume II de Mallorca, va heretar
les Illes Balears, el Rosselló, la Cerdanya i el
senyoriu de Montpellier. Jaume II va establir
Perpinyà com a capital del Regne de Mallorca,
i en 1.276 va manar edificar el palau.

Davant les muralles del
Palau dels Reis de Mallorca

Al pati del Palau

Després acudirem al Castellet, fortificació
edificada cap a l'any 1368 i que formava part
del bastió defensiu de la ciutat. El Castellet
amb les seues parets revestides en rajola roja
ha passat a ser de porta de la ciutat i
posteriorment presó a finalment convertir-se
en un dels monuments emblemàtics de la
ciutat i és el lloc on actualment s'allotja
l'anomenada Casa Pairal, Museu d'Arts i de
Tradicions Populars del Roselló.
De volta vam recórrer la ciutadella de
Perpinyà i passarem front la catedral gòtica
de Sant Joan Baptista de 1.324 i la Llotja del
Mar.
Després d'esta visita vam tornar al local de
l'associació, on els nostres amics baotencs
estaven preparant el menjar en una gran
graella a la què donaven voltes sobre les
brases. Després de la sobretaula alguns es
van gitar a descansar, mentres que un reduït
grup d'irreductibles muixeranguers que no es
volien
perdre
ni
un
només
dels
esdeveniments acudien al saló d'actes de la
vila on actuava un grup de música tradicional
de ball.

Figuereta 10

Entrant al Castellet, a
Perpinyà

IDENTI´CAT BAO 2009
Davall un cel de tempestat acudirem a l'assaig general, i una vegada
conclòs vam anar dirigint-nos al sopar conjunt amb totes les
associacions invitades als actes de l'Identi´CAT. Després del sopar es
van congregar en la plaça del Fogar Rural els membres d'Aire Nou que
integren “els diables i bruixes del Riberal” i al so del “Inanà! amb
tabals i dolçaines vam anar tots junts recorrent els carrers principals
de Bao en un magnífic correfocs.

Pau tocà amb els sorollosos al correfoc

Els membres de la Nova, xiquets i majors, dansaven el ritme frenètic
dels tabals i les tocades de xirimites davall el foc i les purnes dels
dimonis. Al finalitzar es va cremar una falla en què el motiu
reivindicatiu era la lliure difusió de les emissions de TV3.
El diumenge aparegué molt gris i amenaçant pluja. Abillats per a
l'actuació ens dirigirem a la Plaça de la Font, enfront de l'església de
Sant Vicent mencionada per primera vegada en escrits de l'any 901,
on en unes taules es va servir un suculent i reparador desdejuni. En la
plaça i davall un imponent sol, que havia eixit, se van anar congregant les diferents associacions que participarien
en el cercavila. Per primera vegada es presentava el ball de
Pastorets del Riberal amb la participació dels Pastorets de
Acabàrem
l’actuació amb
Vilafranca... el cercavila comptaria amb les dues colles de
aquesta
Pastorets, els Gegants de Taltaüll, de la Bisbal, de Tuïr,
escala mixta
d'Elna, la Nova Muixeranga d'Algemesí, Moros i Cristians,
Falcons de Barcelona, Grallers, Sorollosos, Castellers del
Riberal...junts vam recórrer els carrers de Bao alçant
Castells i muixerangues i dansant o desfilant.
El punt final de l'actuació es va produir a l'arribar a la
xicoteta plaça que forma el nucli més antic de la vila, on
després de diverses
actuacions
es
va
descobrir una placa
en el nou nom en
català en que havien
batejat la plaça, Plaça
de l´Església.
Després del cercavila acudirem a la Plaça del Foger Rural, on els castellers
del Riberal, els Falcons de Barcelona i la Nova Muixeranga realitzarem una
bonica actuació en què, a més del repertori de figures clàsiques exposat, els
muixeranguers van participar integrant pinya junt als castellers o formant
part de la piràmide junt als falcons.
Va arribar l'hora del menjar de germanor i l'acte de clausura, on es van
repartir entre els representants de les associacions regals per a
commemorar l'Identi´CAT 2009.
Una edició memorable,
on
ha
sigut
encomiable
la
motivació i dedicació
dels
membres
de
l'Associació Aire Nou
de Bao, on la major
part d'ells són tan
polifacètics
que
formen part de mes
MiguelAngel dalt del castell
d’un dels grups que la
integren, tant de castellers o falcons com de diables i
bruixes o pastorets. Tots ells participaven sense parar en
cada un dels esdeveniments i actuacions. “Entre tots ho
farem tot”, és un dels seus lemes preferits.
Pau, Joan i Arnau feren de tabaleters, i ho feren molt be

Bao 2009, per al record.
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Nit de Sant Joan 09
...ÉS LA NIT MÉS CURTA I EL DIA MÉS LLARG....
La nit de Sant
Joan és màgica.
Fades, donyets, i
altres
éssers
fantàstics renoven
els seus poders
amb les virtuts de l’aigua, del foc,
de les plantes, de la terra... que en
aquesta nit es troben en el seu punt
més poderós.
La màgia, tant oblidada en els
nostres dies, s’escampa aquesta nit
per tot arreu i sense adonar-nos
se’ns dilata la pell amb el mínim
signe de vida... La màgia de la vida
impregna en la més curta de les
nits cada raconet de la nostra terra
riberenca...
Alguns muixeranguers anàrem a cercar-la a la voreta de la Mar, la nostra Mar; La Mediterrània, que en abraçà
amb el cos dolç i tebi d’una mare, votarem les set ones per complir amb el ritual i ens endinsarem al seu ventre
per renovar antics vincles d’estima i compromís.
Cercàrem també les virtuts del foc purificador que en votar-lo, cremà mals
averanys i ens donà llum i calor...
No faltaren els licors espirituosos, en
especial la Mistela de Torís, que també
aquesta
nit
destilla
uns
aromes
especials i deixa un regust a pols
d’estels al paladar i altre regust
dolcíssim a les ànimes....
La nit de Sant Joan és màgica, no hi ha
dubtes, només calia mirar-nos als ulls...

Nit de Sant Joan
Aquesta nit és màgica,
plena de gent i fogueres.
Invocarem les estrelles
per ornar el firmament.
S’agafarem de la ma
i tots junts ballarem.
Invocarem la música
Per moure’s rítmicament .
Repetirem l’encanteri
d’altres anys anteriors.
Invocarem les fórmules
per ressonar màgicament.
Recollirem les herbes
i nuets es banyarem.
Invocarem les ones
per bressolar els sentiments.

Figuereta 12

Festes a la Mare de Déu 2009
DESCARREGAR PER PRIMER COP EL CASTELL DE 5, FER 4
VEGADES L’AIXECAT...

Preparació física
OKI

...La marieta doble amb el pilar dins, les figures de xiquets,
la Tomasina o els pilars dins de l’església són els principals atractius
d’unes molt bones actuacions en les tres processons; no ens ha
caigut cap de les figures grans i les poques de les normals ho han
fet sense cap perill.
Deixarem per a propers números reflexions més a fons i
deixarem lloc al recull fotogràfic.
Enhorabona a tots i totes per l’èxit d’enguany!!
Castell de 5
Ximo Naval

Aixecat dels xiquets
Ximo Naval

Oberta
Ximo Naval

Figuereta 13

Festes a la Mare de Déu 2009
LA FESTA EN IMATGES

Dolçainers. Foto:
Carmen i Joanfer

Pilar de 5 aixecat per sota. Foto: Arnau

De moment no tenim moltes
fotos però quan arriben
tornarem a fer una selecció
per al nº 26...

Esperem les vostres....

Porta de l’aire.
Foto: Arnau

Baixant.
Foto: Ximo Naval

Cansats Foto: Arnau

Pau
Foto: Ximo Naval
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EXCURSIONISME EN FAMÍLIA

No 16

Gorg del “Bot” d’Anna
PRESENTACIÓ
Si el nº15 realitzarem un passeig per trobar el gorg
dels escalons a Anna per fer un bany tranquillament,
avui proposem una aventura una mica més
complicada seguint una mica més avant per arribar
al gorg del “Bot”
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. Seguim la carretera que passa per una fàbrica sense
baixar les escales, no està asfaltada i la seguim uns 200m fins que
després de girar cap a la dreta acaba per donar pas a un sender
que baixa fins el riu. Una vegada dins del riu el remuntarem fins al
gorg.
EL GORG
Al Gorg de l'Escala el riu ha creat un gran canó de profundes aigües
cristallines 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 res més arribar.
2.- Arnau i Mar entre la densa vegatació del riu
3.- Al fons ja es veu el salt.
4.- Baixant cap al riu
5.- De vegades cal banyar-se un poc...
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1-Porta dels PP.CC. a
Salses; Escapada durant
el viatge a Bao
2.-Pilar a Corbera amb
Mireia, Raquel, Marc,
Aleix, Gemma, Arnau i
Guillem
3.- Pilar a Altafulla (crec
recordar) davant el pilar
de 8 amb folre i manilles
4.-Juanan i Empar. Pasqua
2009.
5.- Pinet assegut en la nit
de Sant Joan. El q fa la
mistela...

Figuereta 16

1 i 2.- Pinets coincidents a Dublin: Paqui i Carla per
Pasqua i Montse i Victor aquest estiu...
3.- Pinet a Tokio
bústies? ☺ ☺)

de Vicen i Alex. (...en la casa de les

4.- Pinet de Paula i Edu als Dolomites Alps Italians.
5.- Pilar a Fuentes de Ayódar. Rosanna, Moisés i Aina

Figuereta 17

P-assatemps-2
Arnau et recomana

Obrint Pas

Billy Elliot
Amb la música de 4º milenium

A la Nova tenim de tot...
però amb aquesta
esgarrifosa foto el que ens
faltava;...Esperits.
Podeu endevinar qui son?

Ribera Maia, on vaig fer
aquest pinet dalt de la
piràmide de Coba, la
més alta del món Maia
amb 138 escalons

I on és?

Fent un cafè a Roma amb el
barret orellut...

Sebastian Darke té un problema: és un bufó, però ningú no riu mai amb
els seus acudits. No té la gràcia del seu pare, un dels bufons més
famosos de la història, però està decidit a seguir les seves passes; per
això, emprèn un llarg viatge a terres desconegudes per oferir els seus
serveis al rei. En el camí l’acompanyen Max, el seu fidel bufalop, que no
calla ni sota l’aigua, i Cornelius, un soldat nan amb la força i la valentia
de tres exèrcits junts. Durant el trajecte viuran moltes aventures i
perills, i fins i tot hauran de rescatar una princesa capriciosa que els
obrirà les portes del Regne, on els espera el major repte de tots: fer
riure el rei.

Pilar de 6 a l’Olleria.
Foto: Magda
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La Figuereta nº 25

En poques paraules...
Dissabte, 12 de setembre a València
I TROBADA DE TORRES HUMANES

Acte del V Cicle Cultural al voltant de la Dolçaina.
06.00 vesprada: RECEPCIÓ de les colles a la Plaça
Monsenyor Òscar Romero.
06:30 vesprada: CERCAVILA dels GEGANTS I
COLLES AMB ELS GRUPS DE DOLÇAINERS
I TABALETERS: el Tudell, Estrela Roja de
Benimaclet, El Casino de Torrent, Buf-Alí
de la Malva-rosa i Colla El Micalet pels
carrers Reverend Josep Noguera, Arquebisbe
Olaechea, Pius IX, Avda. Tomàs Sala i carrer
Sant Marcellí, finalitzant a la Plaça.

Primer assaig del grup de teatre
Els xiquets preparen a la seu un obra d’Enric
Lluch – Pallorfeta- per estrenar-la durant la
Muixerola 2009

La Muixeranga de Carcaixent al
la processó del Corpus

07:30 vesprada: ACTUACIÓ a la Plaça de les colles:
MUIXERANGA DE VALÈNCIA,
MUIXERANGA DE PEGO,
MUIXERANGA DE CARCAIXENT i
ELS FALCONS de Piera.
09.00 nit: SOPAR DE GERMANOR a la plaça.
10.00 nit: Actuació musical amb ESCLATASANGS i
SOUL ATAC. Acte del V Cicle Cultural al
voltant de la Dolçaina.

Figuereta 19

TITAGÜES,
muixeranguers cada 7 anys
PER PRIMERA VEGADA A LA HISTÒRIA PARTICIPARÀ UNA COLLA DE DONES
Uns quants muixeranguers de València, Gandia, Pego i Algemesí ens trobàrem a Titagües per poder gaudir de la
seua Mojiganga, que es balla cada 7 anys dins de Las fiestas gordas. I aquest any poderem veure per primera
vegada un grup de dones ballant-la i també per primera vegada la xiqueta que pujava al quart pis duia casc (que
els pujàrem des d’Algemesí).

Figuereta 20

ATZENETA DEL MAESTRAT
UNA BONA ACTUACIÓ PER ANAR PREPARANT LA MARE DE DÉU
Hola muixeranguers/eres, muixeranguerets/etes, desprès d'un descanset al estiu, de viatges
amb la família, amb els amics, tornem dels apartaments de les platges, de la muntanya o del
camp. Venim amb ganes de posar totes les energies que hem recuperat al estiu.
Eixirem a les 12:00 h i poquet del Molí "el punt d'encontre de la NOVA".
Passaren 2 hores i dinàrem pel camí i aplegàrem al poble, això pareixia un forn: feia una calor
impressionant.
Abans de l’actuació férem un taller on explicàrem un poc que és i com es fan les muixerangues
Arribà l'hora de actuar, anàrem pels carrers principals del poble dins del pregó de les festes. Passaren colles
disfressades de: tortugues ninja. astronautes, Encierro de San Fermín amb el bou i tot, el més graciós van ser els
polis que poc a poc anaven llevant-se la roba i acabaren en tanga.
Anàrem a canviar-nos i Mariano ens dona una bona noticia ens van deixar tirar-nos a la piscina Municipal.
Pasa el rato i ens van dir k a sopar ,i de seguida al bus i finalment a cada, per descansar que que ens espera 2
semanetes molt intensives. ADÉU.
AMUNT I FORÇA MUIXERANGUERS
Empar Ribes
El 23- 8-09 en la eixida a Atzeneta del Maestrat , després d'una xicoteta
demostració de taller de muixerangues i apunt per anar a actuar, vaig veure 3
cavalls, la meua gran passió, i després d'acariciar-lo i veure com era de
carinyós, l'amo del cavall em va dir de pujar i - com no- , tota emocionada
vaig accedir...

Fotos: Pere i Loli

Per una confusió i per fer-li un favor a Conxin, no vaig poder pujar a cap figura
,però i què??? Estava molt feliç perquè havia pujat a cavall....
Decididament, la meua passió pels animals i sobretot pels cavalls, va a més...
Roser Monzó

1.- Taller de
muixerangues
2.- Festa a desdir:
Moisés retornà amb
un guionet i amb
Aina.
3.- La trobada a
Atzeneta.
4.- Amb el pintor
Castellonenc Ripollés
que es feu una foto
de grup amb La
Nova
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Sopar Gastronòmic

Fotos: Gemma i Jaume

4art SOPAR GASTRONÒMIC DE LA NOVA MUIXERANGA
Un any més i ja en són quatre, omplírem la seu d’intensos i suculents aromes, una festa per als nostres paladars
i una festa de colors en verd, blanc i roig (majoritàriament). Un passeig per les imatges us ajudarà a fer boca i
anar pensant en superar el guanyador d’enguany; batut i torrijas de meló d’Alger...ummm!! i per si encara fos
poc, us deixem un poema mític de Vicent Andrés Estellés....bon profit!!

HORACIANES [I]
Res no m'agrada tant
com enramar-me d'oli cru
el pimentó torrat, tallat en tires.
cante llavors, distret, raone
amb l'oli cru,
amb els productes de la terra.
m'agrada molt el pimentó
torrat,
mes no massa torrat, que el
desgracia,
sinó amb aquella carn mollar
que té
en llevar-li la crosta socarrada.
l'expose dins el plat en
tongades incitants,
l'enrame d'oli cru amb un pessic
de sal
i suque molt de pa,
com fan els pobres,
en l'oli, que té sal i ha pres una
sabor del pimentó torrat.
després, en un pessic
del dit gros i el dit índex, amb
un tros de pa,
agafe un tros de pimentó,
l'enlaire àvidament,
eucarísticament,
me'l mire en l'aire.
de vegades arribe a l'èxtasi, a
l'orgasme.
cloc els ulls i me'l fot.

Vicent Andrés Estellés

Figuereta 22

Sopar Gastronòmic

Fotos: Jaume i Gemma
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Enhorabona a Anna, Lucia, Cento, Estrela i
Paula, per la vostra primera Mare de Déu,
pel vostre camí “nou de trinca” tant ple
de incerteses encara... Demà us floriran
els dits i els llavis seran fronteres,
tindreu amors inoblidables, i rius als ulls,
tindreu dies sense nit i nits sense dia...
tindreu tot això i més; una terra que
estimar, un riu, l’olor de la flor de
taronger, l’estima dels vostres, una
llengua, una cultura, un poble... Un Poble
–el vostre poble- que us esperarà cada 7 i
8 de setembre a la plaça. Si plou, al
segon toc de campanes. Ara ja ho sabeu.
Aquesta foto és la guanyadora del 1er
Premi de fotografia Mancomunitat Ribera
Alta que ha guanyat l’Algemesinenc Ximo
Rosell, i que te per títol “Casa Perfecto”.
Amb més de 80 fotos presentades eha
estat tot un èxit que esperem és consolide
en els propers anys...

