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De princeses fora del castell... 
Fa ja més de 10 anys la Nova Muixeranga va nàixer perquè un 
grup de persones pensà que aquesta manifestació cultural nostra 
no havia de ser excloent. Allí cabíem totes les persones que 
tinguérem a bé participar-hi,  ja fórem homes o dones, altes o 
baixes, grosses o primes... Gosaria a dir que a finals del segle XX 
a la nostra ciutat, concretament les dones, ens atorgarem aquesta 
oportunitat. El context social i cultural ens permetia eixir del 
“castell” on un dia ens reclogueren i  ens volgueren fer creure que 
era el millor lloc on podíem estar . Fins ací tot molt bonic, però a 
la vista d'alguns esdeveniments he comprovat com algunes 
persones no acabaren de mesurar-hi les repercussions. 
 
Abans d’aquell moment les dones érem merament espectadores 
des de la finestra de la nostra torre. Aplaudíem la festa des de la 
porta de casa. Enviàvem als nostres homes a participar-hi, mentre 
nosaltres estàvem al “castell” amb els xiquets, guardant la calor 
de la llar, preparant el dinar... En definitiva, dins del nostre xicotet 
espai on, naturalment, érem les reines. Què bonic era tot i com 
estava de controlat!! 
 
Què passa quan decidim vore el món des d'una altra perspectiva i 
eixir del nostre “castell”?  De moment no tinguem canalla no res 
d'especial. Però i quan tenim descendència? Molt fàcil: on va la 
corda va el poal, els xiquets/es també ixen de sa casa; i, durant 
els seus primers anys de vida, les cries de la nostra espècie són 
molt dependents dels seus progenitors. Les mares, que ara tenim 
un lloc on abans no el teníem, volem estar amb les nostres 
criatures i elles necessiten venir amb nosaltres. Les persones que 
teniu fills i filles ho enteneu i, algunes persones que no en tenen, 
espere que també. 
 
Però, els xiquets i les xiquetes  són graciosos una estoneta, a la 
que es fan pesats o resulten (per algunes persones) antiestètics, 
fan nosa. Quan no fan d’enxanetes, no resulten tan bonics: es 
mouen molt, criden, ploren, es barallen, reclamen l'atenció dels 
pares...Entenc que els que no teniu fills/es necessiteu una aspirina 
per suportar-ho, de vegades els que som pares també. I llavors és 
quan algú diu: dons que es queden a casa, o que els pares i les 
mares si volen dur-los, per exemple  a la processó, que se'ls 
carreguen al llom... Però que no destorben, per l'amor de deu... 
 
Pot ser, aquesta fora una de les conseqüències que no es 
mesuraren quan les dones ens incorporarem de ple dret a la 
Festa, sortint d'aquell “castell tan còmode” on estàvem abans. 
Una seqüela directa de no estar a casa, a la cura dels fills i 
esperant l'home, que sí que tenia espai a la vida pública. I, pot 
ser, per aquest motiu hui hi haja certa polèmica, en alguns 
sectors, respecte a la forma de participar en la festa de les mares 
amb xiquets i xiquetes més menuts i dependents.  

La conquesta d'espais públics per part de les 
dones també té unes repercussions, al meu 
entendre, molt oxigenants i saludables; perquè 
ara, afortunadament, mares i fills ja som visibles. 

Elena Buil 
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Festes a la Mare de Déu 2009  

 

 

LA FESTA EN IMATGES 

 

1.- Foto-muntatge de Bryan,  

2.- Arnau Moreno,  

3.- Rafa amb Frank, el nostre contacte a a Gant/Flandes/Bèlgica, que 
estudia les arrels Berbers de la Muixeranga...  

4.- Volteig de campanes (Salut) la vespra.  

5.- Paula i Magda preparades per al ball  

6.- L’Altar per començar la processoneta del matí. 

7.- A punt per desplegar la “Tomasina” 

Foto: Brayan 

Fotos: Moisés i Rosanna 

Foto: Carmen G.
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Festes a la Mare de Déu 2009  

 

 

LA FESTA EN IMATGES 

 

Fotos: Moisés i Rosanna 

1.- Esperant l’hora a la processoneta del matí.  

2.- Dos pilars per entrar a plaça.  

3.- Enric Lluch i Paco Muñoz no falten mai.  

4.- Fent un aperitiu abans de l’entrà...  

5.- Pilars aixecats, caminants, pujatsi girats a Sant Jaume.  

6.- Sénia doble davant la basílica. 

Foto: Joanfer.
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ACTE DE PROMOCIÓ DE LES FESTES DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT A VALÈNCIA 

L'Emblemàtic edif ic i  de les Drassanes del Port de 
València va acol l i r el  passat 24 d'octubre l 'acte de 
presentació dels esbossos de les fal les de secció 
especial  per al  2010. Dins d'aquesta exposició, un 
xicotet estant del museu de la festa mostrava als 
visitants imatges i  detal ls del nostre poble i  les 
nostres festes.  

El  moment culminant arribà quan a la porta de 
l 'edif ic i  les dos muixerangues i  el  bal l  de les 
l lauradores oferírem als assistents al  so del tabal i  
dolçaina i  instruments de metal l  una bona mostra 
del que poden veure a Algemesí si  s'apropen un 7 o 
8 de setembre. 

Cal esmentar el  pi lar que feren els xiquets i  que 
despertà gran admiració entre els assistents, així  
com la Sénia doble, la desplegada i  la seua 
formació molt plàst ica, l 'alta, amb la pinya de les 

dos muixerangues, i  el  pi lar aixecat per acabar  

Deixant València amb un bon gust de boca i  un entrepà a 
la panxa tornàrem cap al poble ja pensant en quina serà 
la propera actuació i  quins seran els reptes per a la nova 
àrea tècnica. 

Gabinet de Comunicació 
Nova Muixeranga d'Algemesí 

 

 

 

D'ALGEMESÍ A LES REIALS DRASSANES 

DE VALÈNCIA 

Les Llauradores. Foto: Elena Buil. 

Les dos muixerangues fent pinya.   Foto: Paco Donderis 

Dos pilars 
dobles de 
la vella 
Foto: 
Moisés 

La Nova 
Foto: 
Moisés 
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UNES PARAULETES DEL NOU MESTRE... 

…Recordeu la meva resposta a la secció “nom a nom” de La Figuereta? Més 
concretament a “un desig”? Dons un d’ells ja s’ha complit. 

L’altre… paciència… 

Abans de res, vull excusar-me amb La Figuereta. T’he vist nàixer, guapa, i com 
anaves creixent; i desitjava escriure’t coses; i ho he fet; i desprès no m’atrevia a 
donar-li-les a Joan. Massa sentimentals! (envejeta sana em feia llegir els vostres 
escrits que sí publicàreu).  

Però com les coses més prompte o més tard arriben, ja estic ací; fent el meu primer 
escrit per a tu, Figuereta, i, coses de la vida, fent el meu primer escrit com a Mestre. 

Així dons, com els sentiments m’els guarde per a un altre moment... (altra 
vegada!?), parlem de fer muixerangues. Que ja ha arrivat el moment que 
comentava al escrit que us vaig presentar. 

Joan m’ha regalat aquest lloc a La Figuereta i em pareix una manera genial de 
poder arribar tranquil�lament a vosaltres. Anem: 

I hi han tants camins per raonar: 

… com assajar la tècnica, la tornada dels ciris, arribar a crear unes bases tècniques 
definitives per al muntatge i execució de les figures (que, al temps, tots sabrem 
perquè estarem escoltant i participant en elles), potenciar els valors dels nostres 
menuts que coronen les figures ( a més a més ara que tindran més feina amb els 
ciris: rebre’ls, obrir braços, alçar la cameta... i somriure). Mares, no es preocupeu 
més del que sigui normal, tot té el seu ritme, ja anirem veient-ho als assaigs…  

I més coses que hi han... i altres que eixiran... però millor anar poc a poc i amb 
paciència, que ja vindran també moments en que L’Àrea Tècnica (i vosaltres, clar) 
tindrem que apretar dents (i alguna altra part del cos…). De fet, escric aquestes 
línies i ens ve l’actuació a Simat de la Valldigna on intentarem traure ciris sense 
haver fet cap assaig amb ells. Mai millor dit, és “una prova de foc “ per a tots 
nosaltres.  

Tècnicament, parlem del que parlem, i fem el que fem, tot estarà relacionat amb l’ORIGINALITAT de les 
muixerangues. Tot. I, com som la Nova Muixeranga, podrem (i ja ho hem fet) recuperar figures antigues (com 
seria el Ball dels Gegantets?), fer-ne de noves, fer figures castelleres (perdó castellers; torres), fusionar-les 
muixeranguerament (el Castell), el canvi de la tècnica al pujar (no a la forma de fer-les)… i més que eixiran…  

I el primer camí que m’agradaria que agafarem és el del folklore. Som hereus i transmissors d’una cultura ben 
bonica. I estem ací tots junts per donar a conèixer a tot arreu una tradició feta durant molts segles, i feta per 
moltes (però moltes) persones. DIGNITAT. Això és el que demane. Com a mestre vostre i com a vostre company 
muixeranguer. No us oblideu mai que esteu representant una cosa molt antiga i per això molt digne. I no us 
oblideu mai d’estar ben orgullosos de representar-ho a les actuacions. Un exemple: tenim un ball tan antic com 
senzill, i tan senzill com bonic, que si ho fem sense donar-li la dignitat que es mereix deslluïm el ball i la història 
que porta darrera. Resumint, crec que el truc està en creure-s’ho. 

Altra coseta. Això de que estigueu llegint-me tant atents està molt be. Però aquí falla algo… no podeu interactuar. 
Així que, com xerrar tots junts? als assaigs? son per a altra cosa; a la nostra web? no arriva a tots; perdre assaigs 
per fer xerrades en la Seu? Sóc el primer que em negue; és clar que a la pròxima Muixerola tindrem oportunitat 
de fer alguna… i mentre tant que fem? Penseu… A mi m’agrada molt l’idea de fer aquestes coses desprès del sopar 
en la Seu els dissabtes d’assaig. Per xerrar i jugar un poquet al pati. Res de sambori. Fer proves els que estem. 

Ho deixem ací, que segur que m’he passat d’espai. Gràcies Joan, i guarda’m una pàgina per a la pròxima 
Figuereta . 

Rafa David Cerezo i Peco 

 

PD: Heu vist quin títol més maco? No res, per donar-li importància a 
un lloc de La Font que poqueta gent fa amb orgull i perquè… si 
semblem una font rodona... on estan els cantons?  

Gran misteri muixeranguer... 

 

 

El CANTÓ de la FONTécnica 

Foto: Erica 

Foto: Gemma 

Foto: Gemma 
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Actuació 

a Simat 
Fotos: Mar Santos 
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Primera actuació amb la nova àrea 
tècnica i amb nou mestre (foto 1). 
Realitzàrem quasi tot el repertori 
ressaltant el pilar doble amb pilar de
tres de xiquets davant (foto 4) i 
l’estrena d’Arnau com a tabaleter 
solista junt al mestre Xavi Richart... 
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 La Nova Nom a Nom   
Edat / data 
naixement: 
31 de 
desembre de 
1993. 

Estudies o 
treballes: 

Estudie 1er de 
batxiller. 

Des de 
quan vens a la Muixeranga: Des de 
octubre del 2000. 

El que més t’agrada de la 
Muixeranga: Les eixides. 

El que menys: Quan cau alguna 
figura.   

Figura preferida: La morera.  

En quines figures has participat: 
Des de angeneta a la marieta  passant 
per quasi totes les figures, exceptuant 
la morera i altes de 6,encara que a la pinya sempre. 

 Qui és el lloc que ocupes habitualment: Alçador. 

Com vas arribar a la Nova Muixeranga: Des de ben menut sempre 
m’han agradat les muixerangues i a l’any 2000 la meua germana s’animà 
a acompanyar-me als assaigs. 

Quina és l’actuació que més t’agrada’t: Totes les mares de Déu. 

El vestit de muixeranguer és...: A ralles i calorós! 

Si no fores muixeranguer series....: El xiquet que a totes les 
actuacions es queda bocabadat. 

Aficions: Tocar la guitarra, l’informàtica, els bonsais i tot tipus de 
musica. 

Grup de música preferit: Fondo flamenco. 

Cançó preferida: Ojala - Fondo flamenco. 

Has llegit algun llibre últimament: La catedral del mar. 

Alguna noticia que et preocupe: La desigualtat de gènere.  

Un somni...: Perdre’m en una caseta al camp! 

Quin viatge faries: A la ribera Maya. 

El teu menjar favorit: Arròs al forn. 

Un desig per a la gent que t’està llegint: Que no deixe mai de fer 
muixerangues! 

Vols dir alguna coseta...: Força i amunt! :) 

 

Figuereta 26

Foc       neu 
Porteu a la seu tots els trastos que es puguen 
cremar per la foguera de Sant Antoni,  
El cap de setmana del 23 i 24 de gener 
tornem a la Neu, Cal cridar a Ester per 
reservar 
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PassaTemps 
 
 

Horitzontals 

1. Els porten els reis de l'orient 
7. Partida de la morera més famosa 
8. Negació 
9. Muixeranga de groc. 
11. A l'Alcúdia tenen una molt gran 
14. Sempre ha d'anar nuet... 
16. Guanyador fotogràfic amb descendència 

muixeranguera. 
18. On fan muixerangues cada set anys (en valencià) 
 
Verticals 

 

1. Artista que posà amb la Nova a Atzeneta del 
Maestrat 

2. Cultura popular de la bona. 
3. Insigne autor de "Pallorfeta" 
4. fruita 
5. Mestre entrant 
6. La veu de la nostra terra. 
7. Amb pals i planxes... 
10. Foto 1 
12. Muixeranga Roscana 
13. Foto 2 
15. nota musical 
17. Mestra eixint 
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© Figuereta 2009 

Un home cada nit fa el mateix: puja les escales, encén el llum, baixa les escales, es pren un 
got de llet i se’n va a dormir. Una nit s’oblida d’encendre el llum. L’endemà, quan obre el diari 
i el llegeix, agafa una pistola i se suïcida.  

Per què? 

Després d’un sopar només de dones, una muixeranguera passa la nit fora de casa. En tornar el marit li 
pregunta on ha estat: 

- M’he hagut de quedar a dormir a casa d’una amiga 

El marit truca a 10 amigues muixerangueres i pregunta per la seva dona. Cap li diu que ha dormit en sa casa. 

Al cap de poc és el marit qui passa la nit fora després de passar-se fent marietes al Chester... 

- M’he hagut de quedar a dormir a casa d’un amic.  

La dona fa la mateixa operació i truca a 10 amics muixeranguers: 6 li diuen que ha dormit allí, 3 que encara 
dorm al sofa i 1 que igual està encara tancat dins del Chester... 
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I la pinya? 
ANÀLISI DE LES FUNCIONS I L’ACTITUD EN LA PINYA 

Normalment, tot el món als assajos i a les actuacions està 
pendent dels xiquets i dels alçadors i casi ningú li dóna 
importància a la pinya. Evidentment, les bases (o baixos) són 
peces bàsiques d’una muixeranga però molts tendeixen a no 
prestar atenció al que es fa a la pinya.  

Si teniu ocasió de conversar amb castellers, veureu que hi ha 
diversitats d’opinions sobre un tema: què és més important en 
un castell, els xiquets, el tronc (els que pugen) o la pinya? 
Molts opinen que el més important és la pinya. I quan una colla 
es planteja fer un castell més alt, sap que  necessita una 
quantitat de gent extra a la pinya per poder montar-lo. 
Nosaltres fem moltes muixerangues sense pinya o casi sense 
pinya però hi ha altres figures que sí que la necessiten. Jo diria 
que l’exemple més clar del paper de la pinya és el pinet aixecat 
per sota. 

Mentre es prepara una muixeranga molts de nosaltres estem 
parlant amb amics, fem comentaris, mirant cap a dalt i portem 
ulleres o anells. Amb aquestes actituts no només dificultem 
que l’equip tècnic monte la muixeranga, també ens posem en 
perill a nosaltres mateixos i a altres. Però estar a la pinya no és 
fer bulto i ja està. La pinya té diverses funcions 
importantíssimes: 

- Ajuda a les bases a aguantar el pes de la 
muixeranga sense lesionar-se. No es tracta només 
d’aguantar, també de conservar la nostra esquena. 

- Transmet força al primer pis i el falca. 

- Crea un matalàs compacte i fa de coixí de seguretat davant les possibles caigudes. Tenint en compte 
això és important no deixar “forats” . 

Cadascú en la seua posició a la pinya ha de contribuir de manera individual al compliment d’aquestes funcions. 
Però quina és l’actitud que ha de tindre un/a  membre de la pinya?  

- Guardar silenci i estar atent al que ens demanen les bases, els del primer pis o l’equip tècnic. I passe 
el que passe, continuar en silenci i deixar parlar només als que tenen algun problema. Moltes vegades es cau pel 
nerviosisme que ens anem passant i perquè no s’escolta la veu de la persona que té alguna dificultat. 

- Adoptar una posició correcta: no hem d’estar darrere d’algú més baixet que nosaltres perquè això ens 
deixaria desprotegits en cas de caiguda. També hem de col�locar el cap correctament i mai mirar cap a dalt. 

- Col�locar els braços cap amunt agafant els de la persona de davant. S’ha de fer força cap amunt i 
sobretot no recolçar-nos en la persona de davant. Moltes vegades sembla que ens anem a dormir damunt de 
l’altre pobre muixeranguer que ha d’aguantar el nostre pes. 

 - En cas de caiguda, mantenir-nos en 
la nostra posició, sinó els que han caigut poden 
acabar en terra.  

 - No portar objectes metàl�lics com 
anells, rellotges, arracades,... En cas de caiguda 
poden deixar a algú un bon record. 

De tant en tant, està bé recordar coses que 
moltes vegades ja sabem però que per rutina 
anem deixant. Tampoc hem de tindre vergonya 
de recordar aquestes coses als muixeranguers 
que fa temps que no vénen, als nous i als que 
s’animen a vindre per la Mare de Déu o 
esporàdicament. És millor això que no lamentar-
se després quan hi ha una caiguda. I penseu que 
sense una bona pinya no es poden fer figures 
més altes i més segures. Penseu en tot això en la pròxima actuació! 

Vicen 

Un article de Vicenta Ferrer 

Corresponsal a Barcelona 
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 PPPPPPPPOOOOOOOOBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA        ZZZZZZZZEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO        AAAAAAAALLLLLLLLGGGGGGGGEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEESSSSSSSSÍÍÍÍÍÍÍÍ        

La Campanya Pobresa Zero és la major mobilització de la Història 
contra la pobresa, mitjançant la qual es pretén aconseguir el 
compromís dels governs de tot el món per tal d’eradicar la fam i 
la pobresa. 
Es tracta d’una iniciativa mundial, que va nàixer en 2005 i en què 
participen més de 100 països. En cada un d’estos països, 
centenars d’organitzacions (ONG, associacions cíviques, 
col�lectius d’estudiants, sindicats, etc.) formen xarxes d’acció.  
El seu objectiu és que els governs i les organitzacions 
internacionals, com l’ONU, complisquen els Objectius de 
Desenvolupament del Mil�lenni (ODM), firmats l’any 2000 per 189 
caps d’Estat i de Govern en l’ONU. La seua filosofia descansa en 
la idea que el paper de la societat civil és fonamental perquè la 
lluita contra la pobresa constituïsca efectivament una prioritat 
internacional. 
Milions de ciutadans i ciutadanes de tot el món han participat en 
accions contra la pobresa en la setmana del 13 al 17 d’octubre.  

UN COMPROMÍS DE TOTS 

Amb esta campanya, es pretén que la població es mobilitze i així 
exigir als polítics el compliment dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil�lenni (ODM). La cita és el 2015, però a 
este ritme, les expectatives són molt negatives ja que, segons 
ens demostren els estudis, cada vegada són més els qui pateixen 
fam per la crisi alimentària i majors les desigualtats entre els qui 
posseeixen més del que necessiten i aquells que no tenen ni el 
més bàsic. 

Des d’Algemesí també volem participar d’aquest compromís tant 
a nivell individual com a nivell de poble sencer. Volem acabar 
amb la pobresa i que a les persones puguen accedir a drets 
fonamentals com l’educació, la sanitat, la igualtat… 

La Nova Muixeranga, com a part del col�lectiu de Pobresa Zero 
d’Algemesí, volem posar el nostre granet per fer possible un món 
una mica millor, per que nosaltres sabem que només el treball de 
tots, fa que el més xicotet arribe dalt, alce la cameta i done un 
bes...en aquest cas per acabar amb la fam al món. 

1.- Les dos muixerangues alçant el cartell de pobresa 
zero amb dos desplegades. 

2.- La Nova organitzà també un Contacontes a 
L’ajuntament dins les jornades. 

3.- Tots els “coles” del poble realitzaren un drac per 
menjar-se la fam al món. 

4.- Lectura del Manisfest al final de la manifestació-
concentració a la plaça del poble. 
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DESCARREGAR PER PRIMER COP EL CASTELL DE 5, FER 4 VEGADES L’AIXECAT... 

Que ha estat un 

èxit, això no ho 

dubta ningú. Les 

Jornades han 

esdevingut com 

s'esperava, en 

qualitat i 

quantitat. Ha 

respost 

l'organització i ho 

ha fet també el 

públic. Les xifres 

ho diuen tot: 

més de 2500 

xiquets han 

treballat els 

contes d'Enric 

Lluch, més de 

400 persones 

s'aplegaren al seu homenatge, al claustre del Convent, quasi un centenar de fotografies 

participaren del I Premi de Fotografia Mancomunitat Ribera Alta, centenars de persones 

ballaren baix les guspires dels Dimonis d'Alboraia....., tallers, concerts, teatre, sopars, 

xarrades, contacontes, col�laboració amb "Pobresa Zero", etc. 

Altres associacions locals han participat d'aquesta Muixerola-

09, com el Club de Pilota, els Fotoaficionats, el CAMA, 

Confiteor o Nius de Nit. 

Però permeteu-me que li pose l'ullet en un momentet molt 

especial. A la cloenda de les Jornades, durat l'acte de 

recuperació de la memòria històrica muixeranguera, en el 

moment de l'abraçada a Climent. Eixe abraç era alguna cosa 

més que un abraç, la Nova Muixeranga estirava els seus 

braços, botava el 73, i s'arrelava en la tradició muixeranguera 

d'Algemesí. També es feia justícia, que a la fí d'això es 

tractava. Una gent que fou maltractada i menyspreada pel 

simple fet de mantenir viva la flama de la Muixeranga. 

En definitiva, tot un desplegament de forces i d'intencions que, 

més enllà de les torres humanes, consolida la Nova 

Muixeranga com l'associació més dinàmica d'Algemesí i un 

referent cultural al País Valencià. El llistó de cara al proper any 

és alt, però aquesta mateixa setmana ja s'ha començat a 

treballar en la Muixerola-10, radicalment diferent a la 

d'enguany, llevat que es vol mantenir independència en la 

seua gestió. 

Asall 

http://www.fotoasall.blogspot.com/ 
1.- Llorenç el contacontes, al Museu de la Festa 
2 i 4.- Dos moments del correfoc dels dimonis de l’avern. 
3.- Joan l’aprenent de contacontes, a l’ajuntament (La 
Muixerola col�laborant als actes de Pobresa Zero) 
5.- Taller de pilota valenciana. 
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Al museu de la festa inauguràrem les 1es Jornades Culturals de 
La Nova Muixeranga “Muixerola 2009”, amb la xerrada La 
Muixeranga: gènesi històrica i segle XX a càrrec de Lluís Escartí; 
restaurador de la memòria del poble, de les seues gents i dels 
seus oficis. Gràcies, Lluís; per no deixar-nos oblidar. 

Ximo Rosell en la inauguració de l’exposició de les fotografies 
seleccionades del 1er premi de fotografia Mancomunitat de la Ribera Alta 

al Museu de la Festa, del que resultà guanyador 

Coordinats amb la plataforma Pobresa 
Zero, de la qual formem part, 
col·laboràrem amb l’organització d’un 
contacontes per a xiquets de primària a 
l’Ajuntament, i les dos Muixerangues del 
poble alçàrem juntes distintes figures a la 
Plaça Major per acabar amb dos 
desplegades amb la pancarta de la 
campanya 

Presentació 
del Taller de 
Muixerangues, 
un material 
que des de fa 
anys estem 
elaborant a la 
Nova 
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Foto: Moisés 

Foto: Moisés 

Foto: Moisés 

Foto: Raül 
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Foto: Moisés 

Tal ler de 
Pilota 

valenciana 
coordinat 
pel Club de 

Pilota 
d’Algemesí  

Tal ler 
de 

creació 
i 

pintura 
de 

titel les 
amb 

Lorena 
Comin 
a la 
Seu  

Rocodrom 
A la casa 

de 
l ’esport 
amb el 
CAMA  

Foto: Mª Josep 

Foto: Mª Josep 

Foto: Raül

Foto: Joan 

“L’àngel 
propulsat i 
el dimoni 
emplomat” 
d’Enric L luch 

per la 
companyia 
de teatre de 
la Nova, al 
claustre del 

Museu  

Tal ler de 
Poesia a la 

Seu a 
càrrec de 
Fina Girbés  
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EXCURSIONISME EN FAMÍLIA 
Cavall Bernat (Carall arnat)  

 

 

PRESENTACIÓ 

Dia 7 de novembre, tot just després del soparet a la seu en acabar 
l’assemblea i les eleccions a àrea técnica, entre el cafenet i els dolços, 
uns quants ens comboïarem per fer el diumenge al matí una 
excursioneta familiar a la muntanya.  

Vam comentar d’anar a la Murta a pujar el Cavall Bernat, un dels 
paratges més emblemàtics de la nostra geografia.  

COM ARRIBAR  

Una vintena de muixeranguers/es, entre majors i menuts, quedàrem 
ben mati al col�legi Cervantes per moure, tots amanits amb motxilles, 
l’esmorzar, les botes i moltes ganes de passar un bon matí patejant. 

I allà que anàrem, deixàrem els cotxes al pàrking de la Murta i 
començarem la ruta des del punt d’informació, tirant per la senda que 
eix a mà esquerre (PR CV335), i seguint les indicacions dels postes; 
una ruta d’uns 4’2 quilòmetres i unes 2 hores que ens portarà al cim 
de Cavall Bernat (587m). 

DESCRIPCIÓ 

Cadascú al seu ritme, poc a poc anàrem fent camí i a mesura que 
anem pujant anem gaudint cada vegada més de les vistes, a 
l’interior de la vall el Monestir de l’Ordre dels Jerònims (segle XIV), 
encara que hi ha un moment en que les vistes es perden al pujar 
una llomà en la part final del recorregut, però una vegada 
superada va apareixent a la part de l’esquerre gran part de la 
Ribera Baixa, l’Albufera…Mentre fem marxa anem intentant 
endevinar tots els pobles que vegem....Corbera, Sueca, Fortaleny, 
Riola, Llaurí, Polinyà, etc. per fer més amena la ruta... I quant 
menys ens donem compte ja vegem al lluny el piló blanc (punt 
geodèsic) que marca el cim del Cavall Bernat. 

En aplegar un bon 
esmorzar per 
recuperar forces, 
beure, descansar, 
raonar, i com 
no….fer pilars per 
deixar constància de 
que la Nova 
Muixeranga a pujat 
més alt que mai.  

Alguns encara ens 
animem ha pujar 
l’espoló del Cavall 
Bernat i mentre 
tornem a fer uns pilars, Xavi trau la dolçaina i comença a tocar la Muixeranga; 
la gent que es trobava fent senderisme al Cavall Bernat o la Creu del Cardenal 
no donaven crèdit al que veien.  

Les vistes són espectaculars i el dia que ens va eixir va ser perfecte, es veien 
els altres cims de la Serra de Corbera com la Creu del Cardenal (545 m), les 
Orelles d’Ase (587 i 592 m), el Llom del Matxo Flac (584m), l’Ouet (529 m), el 
Massalari (602 m), i el Ratlla (el més alt amb 625 m).  

En acabar comencem a baixar pel mateix camí per on hem pujat i ja anem 
comentant la propera eixida l’objectiu fer una excursioneta de quan en quan als 
cims més importants del País Valencià, conèixer un poquet més la nostra terra, 
gaudir de la natura i plantar pilars per a que la Nova puga coronar tots els pics. 

Una vegada apleguem al pàrking decidim de fer unes cervesetes al bar del Forn 
de Carrascosa per refrescar-se, fer gana i cap a casa a dinar. Una molt bona 
excursioneta per a passar el matí del diumenge…vos esperem a la propera, el 
més segur que al Ratlla, així que ja ha sabeu…..que no vos ho conten!!!!      

Salva Pellisser 

 No  17 

Els valents al cim... 

“...i mentre tornem a 
fer uns pilars Xavi trau 
la dolçaina i comença a 
tocar la Muixeranga; la 
gent que es trobava 
fent senderisme al 
Cavall Bernat o la Creu 
del Cardenal no 
donaven crèdit al que 
veien.” 
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Especial Brussel�les 

1-Miguel i Bea davant del 
Mannenken Pis vestit de 
muixerangueret. 

2-Alfredo, Gonçal, Maria i Xus 
amb el barret més viatger...  

3- Raquel i Mireia davant de 
l’Atomium. 

 
4-Montse i Víctor a Tailàndia al 

costaet d’una imatge 
tailandesa de la Magdalena 
☺☺☺ 

5- Pinet al salt d’aigua dels 
aigualluts, darrere l’Aneto tot 
nevat. No recorde qui envià 
la foto i no reconec a ningú. 
¿? 
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1.- Pinets de germans a la vall de Pineta (Ordesa). 

2.- Pinet (mini-retaule) familiar a Terra Mítica 

3.- Edu i Xavi al Montblanc 2009. 

4.- Al castell de Chulilla, Sergi, Juanfer i Carmen 

5.- Pilar davant del Pekado en un sopar de dones 
muixerangueres. 
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Cris et recomana: 

Mayo Longo. Carlos Nuñez 

An'aixa, una xica òrfena de Betlem, se li obre el món quan coneix 
en Tarik, un jove palestí amb qui manté una relació secreta que la 
fa somniar desperta. Mentrestant, a Barcelona, un periodista 
mallorquí, en Carles Roca, també viu una experiència en convertir-
se en escriptor de moda amb l'ajut inestimable del seu nou amor, 
na Lara. Dues històries d'amor en dos escenaris ben diferents que, 
tanmateix, a mesura que avancen mostren un seguit de 
paral�lelismes, primer curiosos i després inquietants, fins a trobar-
se en un clímax tan sorprenent com esclatant. 

Mortadelo y Filemón 
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Caseta en la Marjal Orient, Occident 

Dalt: Placa impactant trobada al 
facebook 

Costat: Pilar de 4...que catxondo! 

 

Foto zenital del cor 
en la Basílica.  
Foto: Moisès 

Brodats de les 
noves samarretes  

la resposta a l'enigma és: L’home és el 
responsable d’un far. No encén el llum i un 
transatlàntic té un accident contra la costa 
i moren tots els passatgers. 

Marc ens envia des de 
la xarxa aquestes 
mosques 
muixerangueres amb 
el pilar de 4 carregat i  
baix preparant-se per 
al ball... 
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En poques paraules... 
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Quant canta botifarra... 

Ausiàs March diu Amor, amor 

Un núvol deixa caure quatre gotes al Benicadell 

Una xica sent a l’Olleria la primera calor a l’entrecuix 

El blavet aixeca el vol entre els canyars del Xúquer 

Ibn Kafaya- d’Alzira- vol aprendre valencià 

Dos balladors de l’Alcúdia s’estimen baix d’una figuera 

El Túria vol tornar a sentir-se riu 

Vicent recorda aquell amor, l’amor. Un amor de ungles i dents. 

Lola –la de la torre- canta al seu costat 

I la terra , la nostra desesperada terra, tant trista de sentir 
parles estrangeres... 

...La nostra terra per uns instants somriu. 

Si no és demanar massa, Pep; que en siguen moltes més de mil... 
 

Vicent Borràs presenta Lennon i Anna  

 
Alginet, Algemesí, Torrent i Lituània són els 
llocs on Vicent Borràs a presentat el seu últim 
llibre. De moment el “meu” Lennon em mira des 
de la tauleta de nit i des del mp3, però després 
de la fantàstica presentació a Algemesí amb 
música en directe i xicotets pessics del que ens 
hi podem trobar, la “cosa” promet... 

Arnau Monzó guanya la XXII volta a peu de 
l’Alcúdia 2009 en la seua categoria... 
...I ho celebrà amb un pinet amb la copa 
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El passat dissabte 28 de novembre va celebrar 
un fet històric al si de la  novamuixeranga, es va 
realitzar el primer sopar d'homes de dita colla. 

Ens ajuntàrem 27 homes amb moltes ganes de 
festa i de passar-ho bé. Tot va transcórrer baix 
un to de pau i germanor.  

Les ganes de xarrar (conversar i parlar per 
passatemps, sense un propòsit concret)
brollaven com a dolls d'aigua eixint d'una font. 
Les ganes de passar-ho bé eren tantes que no 
dubtaven en brindar, alçant les copes, per tots 
els presents i els no presents membres de la 
novamuixeranga, en definitiva per tots 
nosaltres. 

El menjar i la beguda no parava de succeir al 
llarg de tot el sopar. Després de menjar i beure, 
passarem al café, al bombó, al café descafeïnat, 
al “carajillo” (rebentat) de totes les varietats 
(ron, conyac), al tallat i també sortiren a escena 
les botelles de cava. 

Tot transcorria plàcidament fins que el sopar, 
com a tal, s'acabà. En eixir del bar de la 
cooperativa, la primera parada fou a la porta del 
Nostre Bar, en la que recuperarem la tradició de 
fer figures (muixerangueres) a canvi d'alguna 
cosa Abans, els muixeranguers eixien en la 
processó a canvi de menjar o beguda, nosaltres, 
en aquest cas també (açò no està molt 
constatat). La figura va ser: un aixecat de tres, 
en la que participarem de bon grat tots els allí 
presents. Van pujar Raül fent de xiquet (al 
tercer, que en baixar pensà que es trobava en 
un quart), Mariano de segon i de base Jaume. La 
cosa que es demanava a canvi eren cassalles, en 
realitat no les demanarem, ens les va oferir algú 
a canvi de veure una muixeranga. 

Però la nit era llarga i no cessa ací la cosa. La 
següent parada va ser El Chester. Allí el grup es 
va reduir, ens quedarem uns 18 homes, que 
ocuparem d'una manera civilitzada i ordenada 
(com aquell que no vol) tot l'espai del "corralet". 
En aquell lloc va fer acte de presència l'única 
xica que podia fer comparèixer en aquella colla 
d'homes, LA MARIETA. Quan començaren no 
endevinàvem el que anava a ocórrer, va ser un 
acte d'aquells que saps més o menys de quina 
manera comença però no com acaba. Va pujar 
Saül, Lleïr, Eduard, Pelli i tot aquell que va voler 
(o no) provar la nova modalitat de mesurar el 
grau d'alcohol que es duia en la sang.  

Ja entrada la nit, el que ací escriu, junt a un 
altre dels membres de la colla, decidirem donar 
per acabada la nostra fita (moment, 
esdeveniment assenyalat) històrica i xino-xano 
retirarem cap a casa. 

Au cap a casa, com diu un amic nostre en acabar 
el seu CD. 

 

Dani Miquel ens regala... 

 
Si teniu xiquets entre 0 i 102 anys no podeu deixar de comprar 
aquesta joieta de llibre-Cd que acaba de germinar al cor de la 
ribera: Musiqueries. 
Amb un disseny fabulós de Joanra Estellés  i l’acompanyament 
musical de Rafa Solves i l’amic dolçainer Josep Alcover (el dels 
rínxols - diria Mar), Dani Miquel ens regala un cabasset de 
cançons, jocs i altres herbes collides pels marges, als camps de 
tarongers o baix d’una figuera, a la plaça del poble o al pati de 
l’escola... cançons que ens configuren, que ens fan ser el que som 
i que hem de cuidar amb molta estima.  
Gràcies Dani per aquest ram de flors primaverals que han florit a 
finals de la tardor... 

La direcció de la Figuereta ha decidit no publicar les fotos 
d’aquest article per dos senzills motius: Primer per que 
segurament, podrien ferir la sensibilitat dels lectors, i segon 
(i més important) per què no han arribat mai  

Xe, posa’m cinc muixerenken... 

http://www.youtube.com/watch?v=U5OKEDS7b44 
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FALLES, TRAQUES I... MUIXERANGUES?

“NI EN LA NOVA NOMÉS FEM MUIXERANGUES NI EN LES FALLES NOMÉS CREMEM MONUMENTS” 

El món està ple de falsos mites, a vegades alguns tenen la 
seua part de raó altres vegades no, i la gent, les 
generacions, fan que les coses i les maneres de ser de les 
persones canvien. Ni tots els catalans son agarrats, ni tots 
els madrilenys són xulos i ni tots els valencians som uns 
MESINFOTS. 

Al món de les festes que al País Valencià en tenim per donar i 
vendre com bé sabem els Muixeranguers per les distintes 
eixides que fem: Madalena, Fogueres, Moros i Cristians, 
trobades d’escoles etc...  trobem molta gent treballant de 
valent per tirar endavant 

Ací a València la Festa més estesa són les Falles. En el nostre 
poble enguany es planten 9 monuments, i a pesar que 
alguns creguen que no, les Falles i la Festa de la Mare de 
Déu de la Salut, i en especial les Muixerangues estan 
íntimament relacionades. 

En la nostra colla al igual que a l’altra hem tingut molts 
muixeranguers que a la volta també són fallers, (igual que 

passa amb la Setmana de Bous), hem tingut fins i tot falleres majors, com es el cas de Paqui Garcia, que no hi ha 
fallera en tota València que en el dia de la seua Presentació tinguera una eixida de casa més bonica i emocionant 
com la que tingué ella al veure a tots els seus 
companys i amics de la Muixeranga fent-li les 
millors Desplegades del món 

Com deia avans, ni la Nova Muixeranga te un 
pensar polític únic, ni tots els fallers som de tal i 
qual pensar, ni som tampoc tots els fallers “un 
ramellet de roses fines”. En els dos llocs gràcies 
a Déu a Alà, a Jehová o a Joan Nacher que ell 
sap que jo soc el seu fan, hi han diferents 
pareixers polítics, de pensar, de raça , etc.…i 
aixó es el que enriqueix la Festa...i la Cultura, sí, 
Cultura, per què ni en la Nova només fem 
muixerangues ni en les Falles només cremem 
monuments. 

A la vista està en la Muixerola passada que a sigut un èxit, en els 
tallers de manualitats, en les excursions, el senderisme, els sopars 
gastronòmics, jo puc parlar d’altres falles que també fan setmanes 
culturals, teatres etc. però parlant només de la meua, Víctor Pradera, 
vos puc dir que també fem excursions, sopars i dinars gastronòmics, 
teatre -que per cert jo i la meua filla Estrela eixim enguany -, i un 
munt de coses més, com el llibret de la Falla que fem amb articles 
d’història, del poble, de les nostres festes, jo mateix he fet alguns 
parlant de la Muixeranga, en la meua Falla i també l’any passat en la 
Falla Sants Patrons d’Alzira. 

Com vegeu tenim moltísimes coses en comú com molts no creieu 
tindre, tots dos fem força i unim esforços per alçar uns, un monument 
faller i altres un castell muixeranguer. 

Jo concretament en sent igual d’orgullós de la meua Muixeranga i de 
la meua Falla, com de ser Faller i Muixeranguer, tot en esta vida es 
pot compaginar i gaudir, i el que més m’agrada tant de la Nova com 
de la Falla, són els amics que he pogut fer i que no haguera imaginat 
que tan diferents i tan iguals d’un lloc i d’un altre he pogut fer. 

Gràcies Nova Muixeranga, Gràcies Falla Víctor Pradera. 

Salut i Força. 

Óscar Escobar i Piera, Faller, Bouer i Muixeranguer. 

 

Família Escobar-Garcia 

Óscar entrant a la Mare de Déu 

Compartim moments inoblidables 
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Ja tenim video 

oficial de la 

Mare de Déu 

del 2009!! 

Famílies  muixerangueres 

 

I VA EL PRIMER!!... 

La Nova Muixeranga d'Algemesí ha editat el seu primer vídeo oficial de la processó 
a la Mare de Déu de la Salut de l'any 2009. El passat mes de desembre, 
durant els actes del dinar de germanor, es va dur a terme la 
presentació oficial d'un vídeo que sintetitza a la perfecció 
l'activitat muixeranguera des de l'última setmana d'agost fins 
el huit de setembre. La direcció, producció i 
realització d'aquesta gravació ha estat a càrrec de 
Víctor Sanchis i Garcia, que amb la col�laboració del 
Gabinet de Comunicació de la Nova Muixeranga ha 
confeccionat un esplèndid i molt complet dvd en el 
que es pot gaudir des de la preparació física 
que els muixeranguers fem a finals d'agost, els assaigs 
oficials previs a les festes, un resum de les tres 
processons viscudes des de dins, i algunes sorpreses 
més que el espectador va a trobar dins d'aquest treball. 

Segons afirmaren els membres de la colla després del visionat; -"son 
imatges que et transporten a reviure amb intensitat eixes dates tant 
senyalades per als algemesinencs. Escoltar a la mestra donant ordres, o a l'alçador 
indicant-li al xiquet la posició o punt de pujada són detalls que des de fora no es poden apreciar i amb aquest treball si 
que es poden sentir". 

Aquest dvd és el primer d'una sèrie de gravacions que la nostra colla realitzarà cada 
any i que tota aquella persona que estiga interessada podrà adquirir posant-se en 
contacte amb la Junta al correu electrònic novamuixeranga@novamuixeranga.com o be 
cridant al 639891298, telèfon de l'associació. 

Des de l'equip de redacció de la Figuereta volem donar les gràcies a Víctor per la seua 
tasca, sabem que estar durant les tres processons càmera en mà es molt pesat, així 
com també ho 
es el produir 

el dvd. Tenim constància que no ha sigut gens 
fàcil resumir en poc més d'un hora més de 5 
hores de gravació. Així que de tot cor agraïm el 
seu esforç i dedicació i esperem que continue 
amb nosaltres i que aquest primer dvd siga el 
començament d'una molt bona relació de 
muixeranguer a muixeranguer.  

Ens ha fet molta il�lusió tindre la possibilitat de 
reviure la processó cada volta que vulguem. 

De nou.. gràcies.   

Equip de Redacció de la Figuereta. 

 Al sopar de germanor lliurarem un detallet a Víctor per la seua magnífica tasca. 

Aneu buscant les vostres, per immortalitzar-vos junts, a La Figuereta. 
Miquel, Laia i 
Rosa Soriano-

Esquer 
Biel, Agustí, 
Elena i Arnau 
Santamaría - 

Buil 

Juanfer, Paula 
i Carmen 

Bueno-Gallego 
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Mariano Fraind, argentí del River, pare de Owen, 
Daimi i Ian, casat amb Andrea que mira i el món 
es més bonic. Conversador amable, integrat en la 
Muixeranga des del primer assaig en que participà, 
i reporter oficial de la Figuereta.  

Xocolate amb xurro...
La faixa es uno de los elementos 
indispensables de la indumentaria 
muixeranguera. 

Es originaria de las lejanas tierras de Uqbar 
(Asia menor) en donde era utilizada por sus 
legendarios guerreros. 

Es un trozo de tela fuerte y robusta que se ciñe al rededor de la cintura ( debe ser lo 
suficientemente larga como para rodear la cintura 3 ó 4 veces) y cumple la función de 
protección de la zona lumbar, con ella la estructura músculo esquelética está mas preparada 
para soportar correctamente las cargas, siempre y cuando este colocada correctamente, 
evitando así lesiones. 

No es para nada un elemento decorativo, ni estético, muy por el contrario es un elemento de 
seguridad y protección produciendo en algunos individuos, también  un efecto psicológico de 
incremento de la fuerza. 

Cuanto mas peso se soporta encima mas larga y amplia debería de ser, la faixa.  

Aunque sobre gustos y colores no hay nada escrito se aconseja que la faixa cubra la zona que 
esta entre el pubis y el apéndice xifoides del esternón. Ha de comprimir la zona abdominal con cierta fuerza, sin molestar a 
la correcta respiración. Encontraremos en la practica correcta de su colocación  el delicado equilibrio de tensión que nos 
haga sentir seguros y cómodos 

Siempre debemos asegurarnos antes de pujar que la faixa este firme y bien colocada 

Si es del agrado o necesidad se puede colocar, para 
complementar una faixa ortopédica y por cuestiones 
estéticas, en las actuaciones y si es posible la faixa se 
podrá colocar per baix de la camisa. 

Pero existe también y me atrevería a decir que es un 
invento autóctono el denominado "XURRO" Que es esa 
parte final de la faja que nos da el ultimo rodeo y cierre a 
la cintura. 

Podría considerarse un peldaño, un punto de anclaje 
fundamental en la ascensión, debe de ser firme y vigoroso, dar por lo menos una vuelta completa a la cintura y amarrarlo 
finalmente como si nuestra seguridad y la de los demás, dependiera de ello. Es menester destacar que los Castellers si bien 
no usan xurro, utilizan muchas veces en los rengles donde pugen xiquets uno o varios mocadors anudados. La intención 
siempre es facilitar la técnica de ascensión. 

Lo que a mi me sorprende es en ocasiones ver esos xurros flácidos que se desarman al primer contacto con el pie cual si 
fuera sumergido en una taza de caliente chocolate y provocan que alguna que otra figura se tenga que desmontar. 

Por eso y porque creo acaso que la práctica deficiente importa mas que la sana teoría, los espero a todos en el próximo 
assaig. Que la vida les permita concurrir y comprobar en la comparación con el xurro ajeno, si el teu ganará este año el 
xurro de oro. 

Ven, trae tu xurro que seguro que después del assaig, en la seu alguno te invita al chocolate. 

P/S En el próximo articulo figueril trataremos un tema musical, se trata del compositor preferido por todos los 
muixeranguers de raza pura, Syd Barret. 

Mariano Fra id

BUSCANT EL 3D10... 
Tres vegades hem 
pujat aquest any cap 
al nord esperant 
veure el 3d10... Sant 
Félix i Tot Sants a 
Villafranca i a 
Terrassa amb els 
Minyons... però no ha 
pogut ser, als 
Minyons els faltaren 
uns segons... però no. 
2010 és any de 
concurs...el veurem? 

Foto :Ur iFoto :Ur i



 

 

Mancomunitat de la Ribera, 
La Caixa, El CAMA, Lorena 
Comin, Confiteor, Club de 
Pilota, Museu de la Festa, 
Fina Girbés, Vicent Borràs, 
Àlvar Carpi, Llorenç el 
Contacontes, Pobresa Zero, 
Dimonis de L’avern, A 
Manta, Nius de Nit, 
Fotoaficionats, Josep Millo, 
Fundació Bromera, Llibreria 
Samaruc, Lluís Escartí... 
Vosaltres heu fet possible la 
Muixerola 2009, Gràcies i 
fins l’any que ve... 

Raül Sanxís 
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