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Em vas dir que
em contaries
la Festa del
teu poble.

Sí, sí. Però hi ha coses
que t’haurà de contar el
meu cosí Miquel, que
estudia Història.

El meu poble es
diu Algemesí, es
troba a la Ribera
i té uns 28.000
habitants.

Comence
pel principi.
D’acord?

D’acord.

“Diuen i conten que
l’any 1243 els cristians
van conquerir l’alqueria
d’Algemesí.”

“I conten també que
l’any 1247 un llaurador
va trobar una imatge dins
del tronc d’una morera.”

És una
MaredeDéu!

Exacte,
que ací no
fa res.
Ens
emportem
la imatge
a Alzira!

M’he
trobat una
MaredeDéu!

“El llogaret
depenia de la
Vila d’Alzira.”

“tres vegades va
tornar la imatge a
la soca de la morera.”
I com
va tornar
la imatge,
corrent o
volant?

Això no se sap,
però va tornar
i prou!

I va passar el
temps i vingueren
unes guerres.

“La portarem
a l’esglesieta.
I es quedarà
a Algemesí.”

Visca la
Germania!
Ara voreu
com afuselle
la imatge!

Muira la
Germania!

Recontra!
M’ha rebotat
el projectil!

I això
podia
ser?

Així ho van
contar les
persones
d’aquell
temps.

Ja ve el meu
cosí Miquel.
Ell seguirà
contant-te
més coses.

Que es
diga dels
Dolors.

On t’has
quedat?

Que es
diga de la
Morera.

Tres vegades
ha eixit el nom de
Mare de Déu de la
Salut. Així es dirà
per sempre.

Que es diga
Mare de Déu
i ja està.

Acabe de
contar-li allò
del soldat que
va disparar contra
la imatge de la
Mare de Déu.

Ho farem
a la sort.

Sabeu? En 1568 uns
mossens que es deien
Curçà, Frasquet i Dacir
decidiren donar-li nom
a la imatge.

Ens ho
jugarem a
redolins.

Heu de saber
que un dels actes
més antics de la
festa és el Cant
de Vespres.

No, no. A
palletes.

Ja sonen
els cants de
vespres.

L’actual Virolai
té lletra de Martí
Domínguez i música
d’Agustí Alaman.

Després
cantarem
el Virolai.

Estrela del
matí, mística
font...

Que sí,
home,
que sí!

El 1660 es
va construir la
primera capella
de la Troballa.

Vénen les
rajoles
o no?!

Dos mossens, els
germans Querol i
Gassulla, que eren
de Morella, portaren
alguns balls d’allà i
els incorporaren
a la festa.

Cap a l’any 1724
ja se celebraven
processons semblants
a les actuals.

I ara vos explicaré
els personatges que
ixen a les processons.
Comencem pels Misteris
i els Martiris...

Representem el
misteri d’Adam i Eva.
Però hi ha altres
misteris i martiris.

Per exemple,
el de sant Bernat
i les Germanetes.

I ara,
els balls.

O el de
santa Bàrbara.
O el d’Abraham
i Isaac. O el dels
capellanets.

La Nova
Muixeranga
va nàixer
el 1997.

Diuen que la
Muixeranga
és el ball
més antic.

Mira, que
ara faran
l’Alta.

Ei, i també
hi ha ball de
Bastonets
de dones!

Els Bastonets
ballem una dansa
guerrera.
En som huit,
el mestre i
el botarga.

I per
primera
vegada,
les dones
hi podien
participar.

La Carxofa
és un ball de
teixidores.
Amb el nostre
ball trenem i
destrenem les
cintes de colors.

Als Pastorets hi ha
la reina, el pastor i
els pastorets. Ah! I el
mestre o la mestra
que ens ajuda
a ballar bé.

Les xiquetes
dels Arquests dansem
amb un arc adornat
amb paperets
de colors.

El Bolero o
les Llauradores
és el ball més
modern.
El formem
un mestre
i un exèrcit
d’hòmens i
de dones.

Hi prenem
part un patge,
sis dansants i
els botargues.
Els Tornejants
formem l’únic ball
que va darrere
de la Creu.

És una dansa
guerrera, pròpia
de cavallers.

Hi ha dos
tipus de balls:
Floretes i
la Fuga.

Després dels
balls, apareixen els
personatges bíblics
i els cabdills
d’Israel.

Sí, sí. Un d’ells
és l’agüelet
Colomet.

Realment, és
Noé i porta un
bastó i un colom
a la mà.

Jo sóc
Abraham.

I jo,
Jacob.

I jo,
Isaac.

representem
les dotze tribus
d’Israel.

En som
dotze i
vestim de
blanc.

Sóc
Moisés.

I jo,
Josué.

Representem
la Parreta, que
significa riquesa
i terra molt rica
en collites.

Els sacerdots,
els profetes...
Mare
meua!

Encara
en queden
molts?

...els reis, els
evangelistes
i els cirialots...

i què
són els
cirialots?

N’eixim
deu, portem
corona d’or
i mantell
blanc.

Ah, sí!
i un ciri
enorme
a la mà.

miquel!
miquel!

miquel!

Explica
què són els
volants!

Som portadors de
les andes. Vestim a la
manera dels soldats
d’èpoques passades.

Atenció, que ara
ve la imatge de
la Mare de Déu
de la Salut.

La imatge de la Mare
de Déu de la Salut que
ix en les processons
és de 1943.
Porta el Xiquet
en un braç i en
l’altrA mà un lliri.

I darrere de la
Mare de Déu, desfilen
els capellans, les
autoritats i la banda
de música.

I els
macers?

Els macers visten
gramalles forals
i porten les maces
d’argent de l’antiga
Vila d’Algemesí.

Bé. Jo
me n’he
d’anar...

...Acaba d’explicar-li
com és la creu,
el guió i la música
que acompanyarà
els balls.

Això
sí que
m’ho sé.

La creu
barroca és
de plata i és
de 1739.

El guió és un marc
de plata que conté
una imatge pintada
de la Mare de Déu
de la Salut.

La dolçaina
i el tabalet
acompanyen
tots els
balls...

El timbal és
l’únic instrument
que acompanya
el ball dels
Tornejants.

Els instruments
de vent acompanyen
el ball del Bolero.

...menys el
bolero i els
tornejants.

Uf! Toquen
d’una manera
especial.

I per què
voltegen les
campanes?

Hi ha dos voltejos
especials: el Vol del
Retorn, que es fa el
dia 6 de setembre, i
el repic de la Xirivia,
que es fa el dia 7.

I també voltegen
les campanes a
l’entrada i a l’eixida
de la Mare de Déu.

I encara
hi ha més
coses?

Sí, clar. Però amb
tot el que t’hem
contat ja en tens
prou, no?

La Festa de la Mare
de Déu de la Salut
d’algemesí és
Patrimoni Cultural
Immaterial de
la Humanitat
des del 2011.

