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Marieta des de ben menuda, es quedava bocabadada sempre que veia a la

muixeranga alçar torres humanes en els seguits processionals de les festes de

la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí. Vivia al carrer Molí, per on discorria la

processó. Sovint somiava en formar part d’aquesta manifestació cultural, veient-

se a si mateixa com a l’alçadora, alçant sobre les seues espatlles al xiquet que

coronava  la  torre,  i  abillada  amb  la  indumentària  de  tela  forta  formada  per

franges de colors roig, blanc i blau.

La muixeranga, que era el ball més antic de la celebració, havent constància

de la seua participació en aquesta des de mitjan segle díhuit,  i que es venia

transmetent  de  generació  en  generació,  de  pares  a  fills,  estava  formada

solament  per  homes,  i  la  dona  es  tenia  que  conformar  en  el  paper

d’espectadora. En alguns casos, aquestes recorrien els seguicis processionals,

carrer  a  carrer,  com  a  espectadores,  però  no  es  vestien  amb  el  vestit

muixeranguer  ni  baixaven  de  la  vorera.  Per  tant,  tenien  un  paper  secundari

respecte als seus marits,  tenint vetada la possibilitat de ser muixeranguera, ja

que la visió que tenia la societat, és que això era cosa de mascles, i que una

dona no podia estar rodejada de tants homes.

A mitjan de la dècada dels anys noranta, quan Marieta tenia desset anys,

unes quantes xiques volgueren formar part de la Muixeranga. Aleshores parlaren

en Onofre, que era muixeranguer des de que tenia ús de la raó, i el van intentar

convèncer de que elles també podien ser membres de la colla i  ajudar a fer

muixerangues. No resultà molt difícil convèncer-lo, i anà a parlar amb Enric, que

era el mestre, és a dir la persona que dirigia al grup.  Li comentà que hi havia

una quadrilla de xicones que volien ser muixerangueres, i ni tan sols el va deixar



acabar de parlar.

-No!  La muixeranga ha sigut  sempre  cosa d’homes,  i  no hi  ha lloc  per  a

dones! A més a més, com anem a posar a unes xiques joves, que ja no són

xiquetes, entre tants homes? Que es busquen altra diversió, o que dediquen el

seu temps a cosir.

Onofre va insistir amb altres components veterans de la colla, però no li feien

gens de cas. Però ell estava disposat a fer tot el que fora per a que aquestes

dones pogueren formar part de la Muixeranga  i acomplir el seu somni.  A més a

més, creia que era ètic qui hi haguera una igualtat entre gèneres, i que elles si

s’esforçaven també podien fer muixerangues. 

Així que aconseguí realitzar una assemblea extraordinària, però en aquesta

desafortunadament la majoria votà en contra de la mesura d’introduir la dona en

la colla. Alguns muixeranguers veterans fins i tot, aplegaren a dir que les dones

sí que participaven en la Muixeranga, ja que planxaven els vestits dels marits

quan feien alguna eixida. 

Finalment, com van veure que era impossible, Onofre junt a un conjunt de

persones partidàries de l’entrada de la dona en aquesta dansa, a més d’un grup

de dones que volien ser muixerangueres, van decidir crear una nova colla. La

van anomenar la Nova Muixeranga. Els colors que elegiren per a la indumentària

varen ser el roig, blanc i verd. El primer any no eixiren en les processons de la

festa de la Mare de Déu de la Salut,  però quan ja tenien dos anys de vida,

després d’una llarga lluita amb els organitzadors de la festivitat, van aconseguir

el vist i plau per a formar part de la celebració.

En un primer moment, en aquesta nova colla hi havia més dones que homes,

però poc a poc es va  anar produint  un anivellament en quant al  nombre de

components  de  cada  gènere  en  el  grup.  Per  a  Marieta  formar  part  de  la

muixeranga era un somni, però com sol ser habitual,  quan hom aconsegueix



quelcom, sempre vol més, i es va plantejar presentar-se a eleccions per a ser

mestra. Es presentà i va eixir guanyadora en les votacions. 

Gràcies a la introducció de la dona en aquesta dansa tan emblemàtica,  a

través de la creació de la Nova Muixeranga, en 2004, després de produir-se el

canvi de mestre en la Muixeranga , el nou cap de colla, Vicentet, va decidir que

mai es tindria que haver aplegat a eixa situació, i que les dones també tenien

dret a participar, i va obrir la porta a l’entrada del gènere femení en el seu grup.

Des de aquell  moment, a poc a poc començaren a entrar xiques en aquesta

associació.

Avui, gràcies a la lluita d’algunes persones per a introduir al gènere femení en

aquesta dansa a mitjan anys noranta, tot i haver d’enfrontar-se a la visió de la

major part de la societat,  sent necessària la creació d’una nova colla, es pot

parlar  que  hi  ha  una  relació  de  total  igualtat  entre  homes  i  dones  en  la

muixeranga d’Algemesí, en les dues colles. A més a més, s’ha demostrat que

amb dones es poden realitzar perfectament torres humanes, ja que en moltes

ocasions, posicions clau en l’estructura de la torre humana han estat formades

per xiques,  i  fins i  tot  una d’elles,  Marieta,  ha aplegat  a ocupar el  càrrec de

mestra.




