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Festes de Moros i Cristians
EN HONOR A LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS

Himne

de la festa

del Campello
Al desembarc i a la Torre,
a l’entrà i a l’ambaixada,
i des de l’alba a la fosca
hem de viure plens de festa.
En la diana i l’alardo,
la despertà i l’entraeta,
les comparsas van lluint-se
i somriuen dins la música.
Complirem en tots els actes,
enredats o fent filaes,
desfilarem colze a colze
fins a tancar la bandera.
Canteu, canteu al Campello,
Canteu, canteu al Campello,
que de moros i cristians
són les festes que ens aclamen.
Canteu, canteu al Campello,
a peu, a cavall i en barca.
que de moros i cristians
són les festes que ens aclamen.
Festegem els capitans,
festegem joves i grans,
fa goig tot el personal
de la vespra al darrer dia.
Complirem en tots els actes,
enredats o fent filaes,
desfilarem colze a colze
fins a tancar la bandera.
Canteu, canteu al Campello,
Canteu, canteu al Campello,
que de moros i cristians
són les festes que ens aclamen.
Canteu, canteu al Campello,
a peu, a cavall i en barca.
Moros i cristians diem:
som la festa del Campello.
¡Som la festa del Campello!
Vicent Berenguer
Lletra
Lluís Seguí (Octubre 2014)
Música
Francisco Valor Llorens
Director convidat 2018

Programa

d'actes

Programa d' actes

FESTES MOROS I CRISTIANS EL CAMPELLO 2018

25 d’agost dissabte
21:45h Presentació llibret de festes 2018 al parc central.
22:00h presentació de capitanies 2018 al parc central.

15 de setembre dissabte
Fem festa a la plaça de l´esglesia

21 de setembre divendres
17:00h-21:00h donació de sang al centre social “el
barranquet”.

28 de setembre divendres
20:00h inauguració de l’exposició del xix concurs de
fotografia “vicente ródenas alberola” a la casa de la
cultura.

30 de setembre diumenge
20:00h actuació del grup de danses “l’estatxa” a la casa
de la cultura.

6 d’octubre dissabte
20:00h concert de música festera a càrrec de l’associació
musical l’avanç a la casa de la cultura.

7 d’octubre diumenge
20:00h concert de música festera a càrrec de la colla de
dolçaines larraix a la casa de la cultura.

8 d’octubre dilluns
24:00h correfocs amb la “colla de dimonis” i la colla de
dolçaines larraix amb mascletà final.

9 d’octubre dimarts
09:00h volteig de campanes i “despertà”.
10:45h entradeta infantil cristiana-mora (dr. fleming fins
al castell fester). a continuació representació històrica
de a conquesta de valència pels xiquet del campello.
11:30h processó cívica del 9 d’ocubre.
12:30h dansà popular organitzada pel grup salpassa pel
carrer pal i mocadorà de sant dionís.

11 d’octubre dijous
17:00h muntatge dels campaments moro i cristià a la
platja del carrer la mar.
21:00h encès del enllumenat artístic.
21:05h cercavila del pregoner/a de festes, capitanies i
autoritats des de la junta festera a la plaça de l’església.
21:30h pregó de festes.
24:00h cant de la salve a la verge dels desemparats.

12 d’octubre divendres
06:55h preludi desembarcament
07:00h desembarcament a la platja del carrer la mar.
07:00h avistament de la flota mora. encès de foc i veu
d’alarma.

07:10h defensa cristiana i primera incursió de les tropes
mores en el campament. arcabusseria.
07:40h arribada de les tropes cristianes i els seus
estendards en reforç de la defensa cristiana. a
continuació, segona incursió mora amb les seves tropes
de terra i estendards.
08:00h arribada dels càrrecs cristians al campament.
08:10h desembarcament de l’avantguarda sarraïna.
08:15h desembarcament dels càrrecs moros.
8:30h ambaixada mora amb arcabusseria. a continuació
batalla final per a la conquesta de la població.
12:00h entrada de bandes de música pel carrer major, dr
fleming, avinguda generalitat i castell fester. al finalitzar
l’acte s’interpretarà l’himne de la festa de el campello.
19:00h entrada cristiana-mora (recorregut: carrer sant
joan bosco, avinguda generalitat i carrer alcalde oncina
giner).

Programa de actos

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS EL CAMPELLO 2018

25 d’agost dissabte
21:45h Presentació llibret de festes 2018 al parc central.
22:00h presentació de capitanies 2018 al parc central.

15 de setembre dissabte
Fem festa a la plaça de l´esglesia

21 de setembre divendres
17:00h-21:00h donació de sang al centre social “el
barranquet”.

28 de setembre divendres
20:00h inauguració de l’exposició del xix concurs de
fotografia “vicente ródenas alberola” a la casa de la
cultura.

30 de setembre diumenge
20:00h actuació del grup de danses “l’estatxa” a la casa
de la cultura.

13 d’octubre dissabte

6 d’octubre dissabte

08:30h alardo d’arcabusseria mora-cristiana fins al
castell fester.

20:00h concert de música festera a càrrec de l’associació
musical l’avanç a la casa de la cultura.

09:00h diana festera.
11:30h ambaixada cristiana al castell fester.
19:00h entrada mora-cristiana (recorregut: carrer sant
joan bosco, avinguda generalitat i carrer alcalde oncina
giner).

14 d’octubre diumenge
09:00h diana festera desde la plaça de l´esglesia.
12:00h entraeta festera (recorregut: avd. generalitat,
carrer doctor fleming, carrer major, carrer pal, carrer
alcalde oncina giner i castell fester)
20:00h retreta festera (recorregut: carrer sant joan
bosco, avinguda generalitat i carrer alcalde oncina
giner) amb dj final al castell fester.

15 d’octubre dilluns
08:00h despertà i volteig de campanes.
11:00h missa celebrada en honor a santa teresa, titular
de la parròquia.
12:00h ofrena de flors i fruits a la mare de déu dels
desemparats. eixida des de la seu de la junta festera de
moros i cristians del campello.
14:00h gran “mascletà” final a santa teresa a l’avinguda
ausiàs march a càrrec de la pirotècnia turis.
20:00h processó amb acompanyament de les capitanies
i els seus bàndols festers des de la plaça de l’església. al
finalitzar castell de focs d’artifici a la mare de déu dels
desemparats a l’avinguda ausiàs march a càrrec de la
pirotècnia turis. a continuació entrega de banderes
oficials al castell fester.

7 d’octubre diumenge
20:00h concert de música festera a càrrec de la colla de
dolçaines larraix a la casa de la cultura.

8 d’octubre dilluns
24:00h correfocs amb la “colla de dimonis” i la colla de
dolçaines larraix amb mascletà final.

9 d’octubre dimarts
09:00h volteig de campanes i “despertà”.
10:45h entradeta infantil cristiana-mora (dr. fleming fins
al castell fester). a continuació representació històrica
de a conquesta de valència pels xiquet del campello.
11:30h processó cívica del 9 d’ocubre.
12:30h dansà popular organitzada pel grup salpassa pel
carrer pal i mocadorà de sant dionís.

11 d’octubre dijous
17:00h muntatge dels campaments moro i cristià a la
platja del carrer la mar.
21:00h encès del enllumenat artístic.
21:05h cercavila del pregoner/a de festes, capitanies i
autoritats des de la junta festera a la plaça de l’església.
21:30h pregó de festes.
24:00h cant de la salve a la verge dels desemparats.

12 d’octubre divendres
06:55h preludi desembarcament
07:00h desembarcament a la platja del carrer la mar.
07:00h avistament de la flota mora. encès de foc i veu
d’alarma.

07:10h defensa cristiana i primera incursió de les tropes
mores en el campament. arcabusseria.
07:40h arribada de les tropes cristianes i els seus
estendards en reforç de la defensa cristiana. a
continuació, segona incursió mora amb les seves tropes
de terra i estendards.
08:00h arribada dels càrrecs cristians al campament.
08:10h desembarcament de l’avantguarda sarraïna.
08:15h desembarcament dels càrrecs moros.
8:30h ambaixada mora amb arcabusseria. a continuació
batalla final per a la conquesta de la població.
12:00h entrada de bandes de música pel carrer major, dr
fleming, avinguda generalitat i castell fester. al finalitzar
l’acte s’interpretarà l’himne de la festa de el campello.
19:00h entrada cristiana-mora (recorregut: carrer sant
joan bosco, avinguda generalitat i carrer alcalde oncina
giner).

13 d’octubre dissabte
08:30h alardo d’arcabusseria mora-cristiana fins al
castell fester.
09:00h diana festera.
11:30h ambaixada cristiana al castell fester.
19:00h entrada mora-cristiana (recorregut: carrer sant
joan bosco, avinguda generalitat i carrer alcalde oncina
giner).

14 d’octubre diumenge
09:00h diana festera desde la plaça de l´esglesia.
12:00h entraeta festera (recorregut: avd. generalitat,
carrer doctor fleming, carrer major, carrer pal, carrer
alcalde oncina giner i castell fester)
20:00h retreta festera (recorregut: carrer sant joan
bosco, avinguda generalitat i carrer alcalde oncina
giner) amb dj final al castell fester.

15 d’octubre dilluns
08:00h despertà i volteig de campanes.
11:00h missa celebrada en honor a santa teresa, titular
de la parròquia.
12:00h ofrena de flors i fruits a la mare de déu dels
desemparats. eixida des de la seu de la junta festera de
moros i cristians del campello.
14:00h gran “mascletà” final a santa teresa a l’avinguda
ausiàs march a càrrec de la pirotècnia turis.
20:00h processó amb acompanyament de les capitanies
i els seus bàndols festers des de la plaça de l’església. al
finalitzar castell de focs d’artifici a la mare de déu dels
desemparats a l’avinguda ausiàs march a càrrec de la
pirotècnia turis. a continuació entrega de banderes
oficials al castell fester.
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Día 30 de septiembre

9.30h Santa Missa

9.30h Santa Misa

10:30h Santa Missa

10:30h Santa Misa

12:30h Missa pels festers difunts

12:30h Misa por los festeros difuntos

Dia 3 d´octubre

Día 3 de octubre

Comença la novena a la Patrona, la Mare de Déu dels
Desemparats.

Empieza la novena a la Patrona, la Mare de Déu dels
Desemparats.

19:30h Res del Sant Rosari, novena, Santa missa i cant de
la Salve, tots els dies.

19:30h Rezo del Santo Rosario, novena, Santa misa y
canto de la Salve, todos los días.

Dia 11 d´octubre

Día 11 de octubre

24h Cant de la Salve a la Patrona i Albades.

Dia 12 d´octubre

24h Canto de la Salve a la Patrona y “Albades”.

Día 12 de octubre

9:30h Santa Missa

9:30h Santa Misa

12h Santa Missa en Honor a la Patrona de la Guardia
Civil, la Verge del Pilar.

12h Santa Misa en Honor a la Patrona de la Guardia
Civil, la Virgen del Pilar.

Dia 13 d´octubre

Día 13 de octubre

20h Santa Missa

Dia 14 d´octubre

20h Santa Misa

Día 14 de octubre

9:30h Santa Missa

9:30h Santa Misa

11:30h Santa Missa Concelebrada en honor a la Patrona,
la Mare de Déu dels Desemparats

11:30h Santa Misa Concelebrada en honor a la Patrona,
la Mare de Déu dels Desemparats

Dia 15 d´octubre

Día 15 de octubre

9:30h Missa resada

9:30h Misa rezada

11h Missa Concelebrada en honor a Santa Teresa, titular
de la parroquia.

11h Misa Concelebrada en honor a Santa Teresa, titular
de la parroquia.

12h Ofrena de flors i fruits a la Mare de Déu dels
Desemparats.

12h Ofrenda de flores i frutos a la Mare de Déu dels
Desemparats.

20h Solemne processó acompanyant les dues imatges
pel recorregut habitual.

20h Solemne procesión acompañando las dos imágenes
por el recorrido habitual.

Dia 16 d´octubre

Día 16 de octubre

20h Missa pels fidels difunts del Campello.

Horari
DE CULTES
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20h Misa por los fieles difuntos del Campello.

Horario
DE CULTOS

Mare de Déu dels Desemparats
PATRONA DEL CAMPELLO

15
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Santa Teresa de Jesus
TITULAR DE LA PARRÒQUIA
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Ses Majestats
ELS REIS D' ESPANYA
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rriben de nou al Campello unes jornades molt especials, les
de les festes de moros i cristians, uns dies de convivència
que animen a tots a viure bons moments que quedaran en la
memòria per molt de temps.
Un any més estes celebracions, tan lligades a la història de la Comunitat
Valenciana, converteixen els carrers i places i la mateixa platja en
l'escenari d'uns actes festius que, com és el cas del Desembarcament,
sempre causen sorpresa i admiració als visitants.
Amb la brillantor de les armes i el color de les vestimentes dels
participants com alguns dels seus principals atractius, el Campello bull
d'animació al ritme de la música i una vegada més la festa es converteix
en el millor contrapunt al treball de cada dia, una ocasió propícia per a
compartir amb els que tenim més a prop la nostra alegria. Durant uns
dies el Campello serà centre d’encontre i convivència per persones que
vindran de tot arreu i que, entre vosaltres, es trobaran com si estigueren
a casa.
Des de la tribuna que m'heu brindat vull manifestar-vos, a les amigues i
els amics del Campello, el meu reconeixement pel treball que heu fet per
a aconseguir l’èxit de la festa, i enviar-vos la meua salutació més cordial
amb ocasió de les festes de Moros i Cristians de 2018, acompanyada per
un fort abraç i els millors desitjos per al futur.
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l relente de la noche da paso al crepúsculo matutino y los primeros
rayos de sol inciden sobre la arena de la playa de El Campello para
iluminar uno de los actos más simbólicos y emblemáticos del
acervo popular alicantino, el desembarco que abre las fiestas de Moros y
Cristianos de esta localidad.
A vecinos y vecinas de esta entrañable población marinera os espera una
semana repleta de eventos. Un calendario festivo en el que comparsas
y filàs son las verdaderas protagonistas de una cita que, año tras año,
conmemora un hecho histórico con desfiles llenos de color, batallas
ficticias fraternales y embajadas que ponen en valor el rico patrimonio
cultural que atesora la provincia.
Son muchas las personas que hacéis posible esta fiesta, extendiéndola
a todos los rincones del pueblo para el disfrute de participantes y
visitantes. Es por ello que, desde estas líneas, me gustaría agradecer y
trasladar todo mi apoyo a los festeros y festeras y, en especial, a la Junta
Festera de Moros i Cristians que, con su trabajo y esfuerzo, consigue
superarse en cada edición.
Es importante que sigáis haciendo camino unidos en esta sensacional
trayectoria con la que escribís las páginas de vuestra historia. La
Diputación de Alicante siempre estará a vuestro lado, respaldando
vuestra esencia festera. Es nuestro cometido preservar las señas
que nos identifican y que engrandecen y dignifican nuestras raíces y
tradiciones.
La luz, el color, la música y la pólvora se apoderarán de las calles de El
Campello en muy pocos días. ¡Disfrutad!

Ximo Puig

PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

César Sánchez

PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ D' ALACANT

MiC18

20

É

s per a mi un autèntic honor poder adreçar de nou a la població
del Campello unes paraules com a Presidenta de la Unió Nacional
d’Entitats Festeres. Un any més, desitge de tot cor que pugueu
assaborir cada moment de la festa, cada acte, cada desfilada, cada nota
musical que dóna vida a les nostres tradicions, cada peça del vestit que
posa color al bàndol moro i al bàndol cristià.
Si una cosa és especial en les nostres festes és que no ens les guardem
dins de les comparses, sinó que les volem compartir amb tot el poble
i les persones que el visiten, contribuint no només a fer més gran la
festa sinó també a donar a conéixer la nostra història. Prova d’açò, són
els anys que porteu eixint al carrer a fer festa, sempre amb anhel de
millorar i enriquir la festa.
Des de la UNDEF, felicitem amb molta estima a les festeres i els festers
del Campello, i a la Junta Festera de Moros i Cristians del Campello
encapçalada per la vostra Presidenta.
No tenim cap dubte que, com sempre, les festeres i els festers del
Campello oferiran unes esplèndides festes en honor de la Mare de Déu
dels Desemparats i un espectacular Desembarcament, i per a que la
gent de tot arreu que vos visita puguen gaudir dels Moros i Cristians.
Rebeu una cordial salutació,
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avant aquestes línies em trobe i és perquè prompte apleguen
les nostres Festes Majors. Festes que per a nosaltres tenen una
duració de 365 dies i 24 hores al dia. Si, i com bé diu el nostre
himne, de l'alba a la fosca hem de viure plens de festa.
Vull agrair a cada un dels festers per la seua participació activa i
reconèixer el seu bon fer, a les nostres famílies i a cada una de les
campelleres i campellers pel seu suport arreu de l'any i a cada acte de
la Festa.
Em sent molt orgullosa de cada un dels delegats de les comparses que
treballen i col·laboren, colze a colze, en la nostra Directiva.
De la il·lusió, la responsabilitat i l'entusiasme dels membres de la
Directiva de la Junta Festera, sense cap dubte. Els quals donen sentit a
l'organització de les nostres Festes Majors.
La unitat necessària i imprescindible perquè la tradició cultural de les
festes de Moros i Cristians, la rellevància del nostre Desembarcament,
ambaixades i desfilades no seria possible sense totes aquelles persones
que des de l'ombra fan més fàcil el desenvolupament de les Festes:
operaris, tècnics, entitats públiques i privades, suport tècnic, policia,
Guàrdia Civil, Club Nàutic del Campello, Confraria de Pescadors,
UNDEF, Ajuntament del Campello i les diferents associacions del poble.
Sense tots ells, possiblement, no podríem fer grans les nostres Festes.
La meua més sincera enhorabona a les Capitanies del 2017, Els Pacos i
Els Maseros, per la feina ben feta. I a les entrants, Els Pollosos i Cavallers
del Temple, que gaudisquen de cada minut de les Festes 2018, i als seus
càrrecs que assaborisquen cada moment que els portà aquest any.
Campelleres, Campellers, festeres, festers i visitants: units creixem i
engrandim la tradició de la festa de moros i cristians del Campello.
Bones Festes!!

Pepa Prats

PRESIDENTA DE LA UNDEF

Àngela Sanz

PRESIDENTA DE LA JUNTA FESTERA
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a fa olor la pólvora dels trabucs, ja s’escolta la música pels carrers
del nostre poble... Poble del Campello, ciutadans de tota condició,
ja tenim ací les festes de Moros i Cristians.

Un any més ens preparem per viure i compartir uns dies molt intensos i
emotius. Cada acte, que amb tanta cura, dedicació i il·lusió s’ha preparat,
des del ‘desembarc’ i les ambaixades, a les entrades i els alardos, ens
omplin d’alegria i emoció a tots, festers i no festers, que al mes d’Octubre
engalanem les nostres façanes i carrers i ens reunim per compartir
durant uns dies els mateixos sentiments, les mateixes il·lusions, i la
satisfacció d’una feina ben feta que hem preparat durant tot l’any per a
que a l’arribada del 9 d’Octubre, tots, grans i menuts, gaudim junts de
les nostres festes, que any rere any s’han anat consolidant per fer de les
festes de moros i cristians del Campello un referent a la comarca, part
del nostre patrimoni cultural que ens identifica i ens mostra l’essència
de poble, un poble que estima les seves arrels i tradicions.
Açò només es possible gràcies a l’esforç i al treball constant de totes i
tots els que formem part de la festa i gràcies tambè a tot el poble del
Campello i als que ens visiten aquestos dies perquè la festa sense amics
i gent al carrer per compartir-la no tindria cap sentit.
He de donar les gràcies també a totes aquelles persones que amb el seu
treball durant les festes consegueixen que els altres puguem gaudir.
Aquestes persones, treballadors i voluntaris, són un gran exemple de
totes les preocupacions que també comporta organitzar un event com
aquest. Treballadors municipals, Policia Local, Guàrdia Civil, Bombers,
Protecció Civil, Club Nàutic del Campello... mil gràcies a tots.
Que la germanor entre tots, moros i cristians, regne aquestos dies a cada
comparsa i en cada racó del nostre poble. Gaudim en pau i harmonia
i mostrem la nostra hospitalitat a tots aquells que ens visiten i volen
formar part també de la festa i que l’única diferència entre nosaltres
sigui un vestit o una marxa mora o cristiana.
Vull tenir un record especial per a totes les festeres i festers que ja
no hi són i que ja no poden gaudir entre nosaltres les festes que tant
estimaven.
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ste és un any de canvis i sentiments oposats, un any ple de
vicissituds que a molts ens ha afectat d’una manera o una altra.
Fa gens ens va deixar el meu capità, Jesús Giner Garberí, una
persona afable, bona, amic dels seus amics. Ens va deixar en el millor
moment de la seua vida quan la felicitat i el futur li somreien al costat de
Laure. Sempre em quedarà el record de l’última Ambaixada en la Torre
de la Illeta mirant junts a l’alba, com aquella palmera que brilla més que
el sol.
També enguany, com en la vida, tenim canvis en la Festa, canvis que,
confirmats pels festeres i festers, ajuden a millorar i engrandir la Festa.
L’esforç continu i desinteressat que fa la Junta Festera any rere any de
poder oferir a tots i totes unes festes a l’altura de les més nomenades és
digne d’agrair i admirar.
La col·laboració entre Ajuntament i Junta Festera va més enllà de
gestionar el dia a dia fester, la meta és poder tenir reconegut el nostre
Desembarcament a nivell turístic autonòmic i en açò estem treballant
colze a colze.
Aprofite aquest espai que em presteu per a demanar a tots els festeres
i festers, a tots els campelleres i campellers que hem de fer pinya
defensant les festes i tradicions del poble del Campello, hem de fer front
entre tots i totes a aquells que amb els seus atacs pretenen canviar les
tradicions que com a poble ens hem donat. Les tradicions són cultura i
la cultura ens fa grans.
Les festes ja estan ací, entre nosaltres i vull donar la meua enhorabona
a les Capitanies 2018, Cavallers del Temple i ElsPollosos; segur que ens
deixaran grans records i sensacions inesborrables.
Amb l’inigualable pòrtic del 9 d’Octubre comencen uns dies que hem
d’aprofitar per a reviure costums i tradicions, compartir alegria, fer
germanor i oblidar qualsevol picabaralla.
Faig una crida a tot el poble del Campello i visitants a participar
activament i gaudisquen de les nostres Festes Majors.
Visquen les Festes de Moros i Cristians!
Visca la Mare de Déu dels Desemparats!

I no vull acabar aquest escrit sense desitjar tota la sort del món a les
nostres capitanies, Cavallers del Temple i Pollosos. Ànim i a la càrrega
companys!
Visca la Mare de Déu dels Desamparats!
Visca el Poble Valencià!
Visca El Campello!

Benjami Soler
ALCALDE DEL CAMPELLO

Pere Lluís Gomis
REGIDOR DE FESTES
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Luís Alonso Ferrando Carpí Jaume I
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Mª José Soler Garnés Cristians del Campello

María Baeza Palomares Vicepresidenta 1ª

Beatriz Mejías Álvarez Meixemet
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Antonio Planelles Ramos Els Marinos

David Gomis Martínez Secretario

Asunción Antón Esteve Marrocs

Marta Baeza Lloret Vicesecretaria

Beatriz Pomata Santonja Els Maseros

Francisco Sánchez Giner Tesorero

Ramón Vicente Planelles Giner Kordofan
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Carolina Manzanaro Speziale Els Veterans

Manuel Tendero Poveda Vocal
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Bàndol

Cristià

Cristina Monje López
BANDERERA CRISTIANA 2018
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ueridos festeros y festeras
del Campello ya están aquí
nuestras deseadas Fiestas
de Moros y Cristianos, con ellas
nuestras tradiciones, momentos
inolvidables, como cada año
vivimos.

el apoyo de mi queridísimo marido
Antonio Mateos, sin él esto no
hubiese sido posible, gracias por
dejarme cumplir mi sueño, por
apoyarme en todo siempre, y sobre
todo por estar siempre a mi lado
cariño, un millón de gracias.

Este año mi comparsa CAVALLERS
DEL TEMPLE, es la Capitanía
Cristiana, y yo tengo el placer de ser
su Banderera Cristiana 2018, con mi
Embajador Vicent Armengol, y mis
Capitanes Luis Fernández y Sonia
Solves, estoy segura de que va a ser
un año muy especial y mágico, para
nosotros cuatro, junto con nuestro
centinela Isaac Guirado, y nuestra
comparsa, que vamos a vivir cada
momento, cada minuto y cada
segundo, como si fuese el último,
que vamos a poner todo nuestro
corazón, como cada año hacemos.

Mis agradecimientos a todos los
que hacéis posible las fiestas, a
todos los festeros y sobre todo a la
Directiva de la Junta Festera, a todos
los que trabajan detrás de nosotros
sin nosotros darnos cuenta y sin
pedirnos nunca nada a cambio.

Parece que fue ayer, cuando les
comuniqué a todos los miembros de
mi comparsa que yo me presentaría
como Banderera, y ya han pasado
tres años de aquel día, estoy muy
orgullosa y agradecida de formar
parte de esta pequeña gran familia,
a mi Comparsa decirles que este
año está siendo un año de mucho
trabajo, de muchos preparativos ,de
muchísima ilusión, somos poquitos
pero cada uno ponemos nuestro
grano de arena, cada uno tenemos
nuestras cualidades y propuestas,
pero siempre respetándonos y
siendo una pequeña gran familia.
Solo daros las gracias a cada un de
vosotros por confiar en mí, para
que yo os represente como vuestra
Banderera 2018, me siento tan
orgullosa y tan especial con cada
uno de vosotros, que nada mas
puedo daros las gracias, gracias y
mil gracias.
Sin duda alguna quiero darle
también las gracias a la directiva
de la Comparsa, a la presidenta
Eva María Poveda, vicepresidenta
Conchi Alemañy y la secretaria Tere
Raez, por vuestro apoyo, por vuestra
paciencia, por estar ahí siempre que
os he necesitado, por apoyarme y
sobre todo, por todo el cariño que
he recibido de vosotras tres durante
estos años atrás y sobre todo por
este año, gracias.
De pequeña salía en los Maseros
de Mutxamel, junto a mi prima, y
siempre miraba las carrozas de los
cargos, soñaba y pensaba algún día
estaré yo arriba de una de ellas, y ha
llegado ese momento, aunque no
hubiese sido posible sin la ayuda y

En nombre de mi comparsa
CAVALLERS
DEL
TEMPLE,
esperamos no defraudar a nadie,
vamos a dar todo de cada uno de
nosotros, como siempre solemos
hacer.
Y por ultimo y acabo, quiero
agradecer a dos personas que
me han estado escuchando todas
las noches, cada llamada, cada
WhatsApp, cada consejo, risas,
cabreos, y sobre todo que me han
dado tantísimo cariño, por los
cuales yo estoy en esta comparsa,
porque desde el primer momento
me apoyaron y siempre estuvieron
ahí desde el primer momento, y por
los que me animaron a llegar a este
cargo, son solo ellos Vicente García
alias “papuchi”, y Eva María Poveda
alias “mamuchi”, millones de gracias
os quiero.
Y aquí termino…
Felices Fiestas de Moros y Cristianos
2018…
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Vicente Armengol Ortiz
AMBAIXADOR CRISTIÀ 2018

U

n any més les festes ja estan
ací.

Enguany serà un any especial,
ja no sols perquè m’han donat de
nou l’oportunitat de ser ambaixador,
sinó perquè fa 30 anys que vaig
començar a desfilar i a formar part
d’aquesta festa.
Han passat 11 anys des que baixarem
a la platja Alberto i jo i ens vam
quedar sense desembarc perquè la
platja havia desaparegut. 11 anys en
què cada vegada que ens veiem ens
ve a la memòria eixe moment.
11 anys en què cada any posterior he
mirat els festers i festeres amb altres
ulls, perquè eixe dia ho passem molt
malament, però vau acudir tots a
estar amb nosaltres en l’ambaixada
que vam fer en “Els Marinos”.
Bé tot eixe afecte rebut este dia
vos ho vull tornar representant al
ban cristià com el seu ambaixador
que defendrà el castell amb dents
i ungles, Perquè ens “defensarem
a peu i a cavall i tornarem a ser
vencedors”.
En estes línies vull donar les
gràcies en primer lloc al comitè de
l’ambaixadors que m’ha reforçat i
m’està ajudant en tot moment, a la
comparsa de Cavallers del Tremp
per confiar en mi i fer que de nou
este son del desembarcament es
puga fer realitat, a la meua família
i als meus amics que des que es va
saber no han deixat de recolzar-me.
I sobretot al meu cosí José Emilio,
que va pensar en mi des del primer
segon per a fer d’esta ambaixada un
moment emotiu i especial. Des que
em vas cridar eixe dia no he deixat
de pensar en com serà d’especial
tindre’t davant.
I com no, a la meua família, que
estan en mi cada dia reforçant-me i
vivint de nou este somni.
M’acomiade ja dient una frase que
és la que li dóna sentit a les festes en
el bàndol cristià:
La Mare de Déu dels desemparats
val!
Campellers que ve la voleu,
Sus i a la càrrega!!!
Espere que passeu unes bones festes
i gaudiu amb els vostres. I recordar
les festes són una vegada a l’any i
anem fer entre tots que siguen les
millors cada any.
Salutacions.
Vicente Armengol Ortiz.

MiC18

31

Sonia SolvesTripiana
CAPITANA CRISTIANA 2018

N

o puedo negar que estoy
nerviosa y a la vez muy
ilusionada, porque lleguen
nuestras Fiestas de Moros y
Cristianos, y más este año que
con gran honor represento a mi
comparsa Cavallers del Temple
y a todo el bando cristiano como
Capitana.
Desde joven me introduje en las
Fiestas, por circunstancias lo dejé
por un tiempo aunque seguía
acudiendo a todos los actos y desfiles
pero de otra forma ,como público,
sin dejar de pensar que algún día
volvería a ser festera, a volver a
vivirlas desde dentro. Siempre le
decía a Luis que quería volver a la
Fiesta pero a él , le echaba para atrás
el rechazo por ser de etnia gitana,
tras tanta insistencia conseguí que
diéramos el paso de intentar entrar
en una comparsa y así fue gracias a
Cavallers del Temple, que desde un
primer momento nos abrieron las
puertas, donde conocí a mucha gente
maravillosa y hemos formado junto
a ellos una gran familia. Por eso para
mí es una responsabilidad el estar a
la altura como Capitana; quiero que
se sientan muy orgullosos de mí.
Desde hace más de un año, empezó
Luis a decir que quería presentarse
para cargo, yo pensaba que estaba
de broma, recién llegado a la
Fiesta y quería optar a esa gran
responsabilidad , me parecía
increíble. Y cuando confirmó que
él era el Capitán, me sentí muy
orgullosa de él, solo me salen
palabras de alago, porque la gente
que lo conoce sabe como es y para
mi es un orgullo y un gran apoyo el
poder disfrutar en todo momento
con él; que mejor capitán para mi
que mi marido, se que lo va disfrutar
al máximo y que para mi y los
míos este año el hará historia en
Campello, te quiero mi amor y me
siento muy orgullosa de ti.
Espero y deseo que los cuatro cargos
disfrutemos juntos de nuestro
año, es para mi un placer el poder
compartir este año junto a Cristina
nuestra Banderera, hoy se hace
tu sueño realidad y espero que
lo disfrutes al máximo, que cada
segundo sea especial y se que con
solo mirarnos se nos saltarán las
lagrimas de felicidad y de emoción,
que más puedo decirte que ya no te
haya dicho, sabes que tienes todo
nuestro apoyo como Capitanes, pero
ante todo como amigos, te quiero
Cris.
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Vicent, a ti desearte que disfrutes
de las Embajadas que durante todo
el año estas prepeando, y que como
Embajador lo des todo.
Isaito deseo de corazón que disfrutes
de este año, sé que tienes una ilusión
muy grande de ser centinela de
Cavallers del Temple, sabes que nos
tienes aquí y que nuestro apoyo es
incondicional.
Quiero agradecer a familiares y
amigos por el apoyo que nos están
dando, pero en especial, a mis padres
porque sin ellos esto no podría ser
posible, junto a mi pequeño que es la
fuerza y la ilusión de seguir adelante
con todo esto ,por qué no tiene
precio el ver que con tan solo 5 años
viva la Fiesta con tanta intensidad
y más este año que sabe que papá y
mamá son los Capitanes.
También quiero agradecer a Eva
y Vicente, el gran apoyo que nos
están dando en todo momento, os
conocimos en la comparsa, pero
hemos creado una gran amistad y
no tengo palabras para agradeceros
todo lo que hacéis por nosotros. Que
sin vosotros a nuestro lado no sería
lo mismo.
Conchi gracias por estar ahí en el
momento que te necesitamos, por
ayudarnos y darnos buenos consejos
y escucharnos en momentos
de nervios; gracias por la gran
confianza que depositaste en mi
para que te remplazara como
delegada en el Consell Permanet,
sé que este año va a ser duro para
ti pero intentaremos facilitártelo al
máximo.
Sin dejar de agradecer a todos los
que formamos Cavallers del Temple,
por toda la colaboración y esfuerzo
por sacar esta Capitanía, espero
disfrutar de este año tan especial
junto a vosotros.
Deseo a Els Pollosos y sus cargos,
que junto a nosotros forman la
Capitanía Mora, que disfruten de
este año al máximo.
Agradecer a la Junta Festera de
Moros y Cristianos, y al Consell
Permanent que día tras día luchan
para mejorar cada vez más las Fiestas
y por el gran apoyo y confianza que
han depositado en todo momento.
No me puedo despedir sin desear
que tanto festero, no festero y
visitantes de Campello disfruten de
nuestras tradicionales Fiestas de
Moros y Cristianos 2018.
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LuisFernándezFernández
CAPITÀ CRISTIÀ 2018

H
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ola a todo el pueblo del
Campello y visitantes.

Mi experiencia en las Fiestas
no es tan larga como muchos otros
festeros, nunca llegué a pensar en
que algún día pudiera pertenecer a
una comparsa, puesto que por ser
de etnia gitana pensaba que nunca
me aceptarían en una. Gracias a la
insistencia de mi mujer para que
fuera festero, me di la oportunidad
de vivir las fiestas desde dentro.
Desde que la comparsa Cavallers del
Temple me aceptó como socio, me
di cuenta que la Fiestas es mucho
más que ir a ver los actos o desfiles,
que cuando las vives desde dentro
es muy diferente, y más desde que
Sonia se metió en la Junta; me di
cuenta que es todo un año de lucha,
para que cuando llegue el mes de
Octubre esté todo preparado para
empezar a disfrutar de nuestras
Fiestas de Moros y Cristianos. Y
sobre todo ver la ilusión de mi hijo
que tiene por las Fiestas, qué coge
su espada para ponerse de cabo y
este año que sabe que papa y mama
son capitanes la ilusión con la que lo
dice… No tiene precio ver esa carita
de alegría.
Cuando dijeron lo de presentar
cargos en nuestra comparsa para
este año, yo me levanté y dije que
quería ser Capitán. No os podéis
imaginar la cara de sorpresa de
todos y más la de mi mujer; por
supuesto se echaron a reír, nadie se
lo creía por el poco tiempo que llevo
dentro de las Fiestas, hasta que dije:
"estoy hablando muy en serio".
No puedo negar que estoy muy
nervioso e ilusionado por todos lo
que conlleva preparar una Capitanía
y por todos los actos a los que tengo
que asistir, pero con mi mujer a mi
lado como Capitana y su gran apoyo,
espero estar a la altura y disfrutar al
máximo de esta experiencia única.
Como campellero, festero y de etnia
gitana, me siento muy orgulloso
de representar como Capitán a la
comparsa Cavallers del Temple, a
todo el bando cristiano y al pueblo
del Campello.
Es un año de locos para todos, para
los cargos, para las personas que
organizan el boato y Presentación
de Capitanías, pero vale la pena
luchar, para que todo salga bien.
Quiero agradecer el gran apoyo
que estoy recibiendo de familiares,
amigos; en especial de mis suegros.
Agradecer

a

Vicente

y

Eva,

presidenta de la comparsa, el gran
apoyo que estoy recibiendo de
ellos y de Conchi, que está en cada
momento que la necesitamos.
También quiero agradecer a mi
gran amigo Domi por la ayuda que
me brinda en cada momento para
preparar las cosas de Capitanía y a
mi centinela, que no podía ser otro
nada más que tú, Isaito.
Espero disfrutar de este año al lado
de mi mujer Sonia como Capitana,
Cristina como Banderera y Vicent
como Embajador, intentaré al
máximo disfrutar de cada momento,
de cada acto y por supuesto hacer
historia en mi pueblo.
Desearle a la comparsa de Els
Pollosos, que este año son Capitanía
junto a nosotros y a sus cargos, que
disfruten de este año y que todo os
salga bien.
Por último, no quiero dejar de
saludar a todos, tanto festeros, como
no festeros y visitantes del Campello
y espero disfruten de nuestras
Fiestas de Moros y Cristianos 2018.
Mamá, estés donde estés, estoy
seguro de que estarás orgullosa de
mí y estarás todo el tiempo a mi lado.
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Cavallers delTemple
A

quí estamos otro año, y
este, más ilusionados que
nunca.

Hemos luchado mucho para este
gran día. Nos han puesto muchas
zancadillas, engañado, presionado,
pero pese a todo lo hemos
conseguido.
Somos Capitanía 2018, con mucho
esfuerzo, dando siempre la cara,
partiéndonos el lomo.
Queremos demostrar a los que han
confiado en nosotros que somos de
palabra; gracias por haberlo hecho.
Vamos a disfrutar y pensar solo en
lo positivo, en todo lo que hemos
aprendido a lo largo de este año.
Amanece, el sol deslumbra, se
perciben unas siluetas a lo lejos
flotando en el agua…………..el
enemigo.
Suenan los arcabuces, el ruido es
atronador, el olor a pólvora todo lo
invade, cuesta respirar, es la lucha.
La emoción que nos invade es
inexplicable; ver a nuestros
cargos ahí de pie en la playa. Lo
conseguimos.
Que emoción y orgullo representar
a todo el bando cristiano, estamos
listos para defender a CAMPELLO.
Quisiera deciros algo de nuestros
cargos. Todos llegan aquí con mucha
ilusión y los nuestros también, pero
con un pequeño añadido os cuento.
Cristina desde que yo entré siempre
la he oído decir que quería ser
Banderera.
Queremos agradecer a Vicente
Armengol el querer ser nuestro
Embajador 2018.
Decirle que queremos que se sienta
en casa, nosotros haremos todo
lo posible porque así sea. Decirte
que disfrutes mucho de estas
fiestas y nos hagas disfrutar a
todos, sobre todo de las embajadas.
Nosotros estaremos contigo en todo
momento, y cuenta con la comparsa
Cavallers del Temple para siempre.

Capitania Cristiana 2018

Sonia nuestra Capitana, volvió a la
Fiesta después de muchos años y
con una ilusión más cumplida.
Luís, él no pesaba ni soñaba esto,
pero aquí está el gran día.
Fuera perjuicios fuera cánones.
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Luis Fernández Fernández, Capitán
2018 de la comparsa Cavallers
del Temple. Quedas por siempre
registrado en la memoria de
todos como el primer CAPITÁN
CRISTIANO DE ETNIA GITANA, en
las Fiestas de Campello.

demostrado ser una gran persona.
Estamos muy orgullosos de ti.

Toda tu comparsa te apoya, has

Gracias a mi comparsa, gracias de

Gracias a todos vosotros por vuestro
esfuerzo e ilusión.
Gracias a todos los que nos habéis
apoyado.

verdad.
Os esperamos a todos Campelleros
y forasteros, venir a disfrutar
de nuestra Fiesta, nuestras
puertas están abiertas, nada de
discriminación hay cabida para
todos.
Felices Fiestas.
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Tercio deFlandes
U

n any més estem davant un full
en blanc per tal de fer el ritual
del saluda del llibret de festes.

Aquest any està transcorrent amb
molta normalitat, sense grans
novetats a títol particular, però
amb algun esdeveniment fester
prou important en general, com ara
que El Campello haja estat seu de
l’Assemblea de l’UNDEF.
Un esdeveniment que va treure un
poc de la nostra festa al carrer al mes
de març, amb la celebració de les
Tapes a la Plaça; un esdeveniment
molt positiu des del nostre punt de
vista perquè, una vegada més, la
plaça de l’Església -la plaça del pobleesdevingué centre dels actes festers,
de l’índole que siga. Una jornada de
convivència festera i molt bon rotllo
amb festers i veïns del poble, així
com amb festers convidats d’altres
poblacions.
Tornant a les nostres Festes de
Moros i Cristians, voldríem felicitar
a les Capitanies 2017, Maseros i
Pacos, per la bona feina realitzada
i per seguir engrandint les nostres
Festes un any més; especialment
als seus càrrecs: Alberto, Mª José,
Mariano, Natàlia, José Antonio,
Maite, Cristian i Belén. Enhorabona
pel vostre treball i saber estar en tot
moment.
Així mateix, volem desitjar unes
bones Festes a les Capitanies i
Càrrecs Festers 2018, Cavallers
del Temple i Pollosos, perquè
gaudisquen d’aquest any com si
no n’hi hagués demà ja que, per
regla general, no es tornà a repetir.
MOLTA SORT!
D’altra banda, volem recordar
especialment a Milio ‘el Vilero’,
Capità del Tercio de Flandes al 1992,
que ens ha deixat enguany. Des
d’ací t’enviem una abraçada allà on
estigues.
Per últim, desitjar unes bones
Festes a festers, veïns i visitants en
general. I recordar que: “La vida
són quatre dies, i tres són MOROS
I CRISTIANS”. Per tant... a gaudirlos!
Així, que tronen les trabucs, que
es creme la pólvora i que sone la
música... comença la FESTA!!
SALUT I BONES FESTES!!!

39

MiC18

Cristians del Campello
O

tra vez..., otro año más,
escribiendo para el llibret,
con pasión, ganas e ilusión
por nuestras fiestas.
Me resulta difícil explicar lo que
siente una persona cuando forma
parte de una comparsa. Ese esfuerzo
y dedicación de todo un año
reflejado en unos días de emociones,
reencuentros, risas, lágrimas y
mucha diversión.
Pese a que este no haya sido nuestro
mejor año, queremos agradecer su
apoyo a las comparsas y a toda esa
gente que nos ha ayudado. Gracias
de corazón.
Gracias también a cada uno de
nosotros, por la unión, las ganas y
por hacer que esto sea cada día sea
más grande.
Es ley de vida pero unos vienen para
formar parte de esta familia (nuevos
miembros y niños que han nacido)
y otros se van (va por ti Emilio,
brillarás siempre en nuestros
corazones).
Felicitar a los cargos 2017 porque
este es su año y lo van a bordar.
Y a vosotros, festeros, visitantes,
familiares, lectores de este libro,....
Felices fiestas y... a disfrutar!
Visca Els Cristians del Campello!
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Jaume I
D

imarts de vesprada, asseguts
davant l’ordinador i pensant
que podem comptar. Ens hem
compromés a fer-ho i ara mateix
no...... (en blanc altra vegada).
L’únic que ens ve al cap és que a
la nostra festa, al pas que anem,
no ens caldrà un capità moro que
ho pague tot. En dos anys hem
canviat una ambaixada en el millor
entorn natural que podem tindre al
Campello, la Torre de la Illeta, per un
mega-espectacle (mode ironia on) a
peu de platja -tot siga pel visitant- , on
els càrrecs queden difuminats entre
extres lluitant a cavall estendards,
festers i fotògrafs al més pur estil de
Steven Spielberg i les ambaixades
interrompudes per bandes sonores
de sèries americanes de moda.
I per continuar amb les retallades,
enguany perdem d’una tacada
assembleària, una diana, un alardo
i una ambaixada, què substituirem
per....... (recordant).....Ahh!! que
encara no sabem per què!! Però no
ni ha problema, ens quedaren en
la barraca fent un bon esmorzar
per augmentar el nostre colesterol,
què rebaixarem després amb dos
ballotades amb la banda de musica.
Perquè eixe dia haurem de dur la
banda pel mati, no?
Bo, pot ser ens podrem recrear
enguany més eixe dia esmorzant,
fins i tot, farem xarrada comentant
més relaxadament la festa de la
nit anterior. En el pitjor dels casos
disposarem d’unes hores més per
acabar d’enllestir el vestit de la
retreta (aquells que no el lloguen) i
preparar els elements que traurem
eixa nit, que això si que fa festa.
Visca la barraca!!
Això si, la més sincera i cordial
enhorabona a la santa germandat
organitzadora
d’aquesta
colla
de festers ben educats per haver
aconseguit, després de molts anys
de lluita de algunes comparses com
la nostra, passar l’entrada de bandes
a hores de migdia. Ha estat, i ho
diem amb tota la serietat, un ÈXIT,
tant en la participació de festers
com en la quantitat de persones,
veïns i visitants que van omplir
els carrers per gaudir d’una de les
joies del nostre patrimoni cultural,
les bandes de música. Vos podem
assegurar que tot Jaume I vam
passar un matí de música, festa i
cervesa INCREIBLE.

Quan incloem la cervesa, no
ho diem de bades, després ho
demostrarem gràficament. A la
nostra comparsa(com en quasi
totes, pense) tenim alguns cervells
inquiets, que sempre estan pensat
en millorar la qualitat de vida de
les persones que formem Jaume I (i
d’altres llocs també). En el cas que
ens ocupa, un d’eixos cervellets, el
de Salva en concret, va maquinar
un disseny innovador i futurista per
poder ajuntar festa, música, menjar
i beure en un mateix element i que a
més, es pogués desplaçar. La veritat
és que el carro-nevera-carnera
(Jaumòbil pels amics) ens ha vingut
de meravella, sobretot en aquelles
hores on el sol cau a plom i el risc
de deshidratació etílica augmenta
significativament. I perquè buscar
excuses? Quan no pega el Sol i
per la nit també ens ha fet molta
companyia!!
No sabem si deixar-ho aquí, tornem
a estar espessets de pensaments......
ah, si! Ara es quan toca felicitar a les
capitanies d’enguany i totes eixes
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coses protocol·làries, però com
encara tenim un poc de temps, vos
volem comentar un poc com ha anat
l’any fester. Ho resumirem molt
breument:
•Festes 2017, canviarem de cuiner, i
per la nit.......
•Carnestoltes, gran vesprada de
dinar, disfresses i diversió i per la
nit....millor no parlar-ne, veritat
Jose?***.
•Assemblea de la UNDEF, gran
dinar, excel·lent pringà (Gràcies
Merche, un any més) i per la nit....
aigua a cànters.
Ja està l’any resumit, que després
diuen que som uns pesats
(hipercognitius pels entesos).
A l’hora d’estar escrivint açò encara
no hem arribat al Mig Any, però
com no se sol fer mai, ens apeteix i
tenim temps, ens agradaria desitjar
un bon Mig Any a tots els festers i a
les capitanies, que treballen molt i
arrepleguen molts xavos per fer-nos
una bona capitania.

També vos diem a tots els que esteu
llegint açò ara mateix, en setembre,
a punt de arribar la festa i vos
estiga semblant una xorrada, no ho
dubteu, passeu la pàgina per llegir
altra cosa o tanqueu aquest llibre de
festes i aneu a fer-vos un cerveseta
o el què cregueu oportú. Guanyareu
temps i diners!!
Ara si, Capitanies dels Cavallers del
Temple i Pollosos, vos desitgem des
de la filà En Jaume I que gaudiu de la
festa, que el que esteu preparant per
la capitania vos ixca be i que el bon
temps vos acompanye.
I com diu el poeta: mengeu molt,
cagueu fort i no li tingueu por a la
mort.
Salut, molt i bon beure
En Jaume I 2018
*** Quan nomene a Jose no és per res
en especial , podria haver posat el nom
de qualsevol dels socis del Jaume, però
com ell és encara el president, té la
responsabilitat de representar-nos a tots.

Jaume I Filà Cavallers del Drac
É

s posar-me a pensar en les
festes i de seguida em vénen
al cap les imatges de persones
i coses, que tothom sap que sense
aquestes, els Moros i Cristians
no són el mateix. Eixes que són
necessàries,
imprescindibles,
inoblidables i que es fan present,
a vegades a diari, encara que la
periodicitat amb la que les pensem,
no és el realment important, sinó
la intensitat i l’emoció i el com ho
visquem. Comencem per la més
important, la música, i espere no
m’ho poseu en dubte. Pense que
sense aquest art, no hi hauria festes,
que el nou d’octubre no tindria
sentit, si no sonara La Muixeranga
pel matí, mentre els xiquets fan
la representació del Jaumet. Si no
ballàrem La Dansà al Carrer Pal fins a
arribar a la Plaça de l’església. Sense
música els càrrecs no arribarien amb
tanta alegria al pregó. Sense música
no viuríem igual les ambaixades,
eixos calorosos matins, amb els
que anem amb els vestits oficials.
Si no hagués música a l’hora de les
desfilades, no tindria cap sentit
fer-ho. Els ballets ja no ocuparien
tampoc el seu lloc a la festa, encara
que hagueren assajat durant tot
l’any per tal d’incorporar més art en
aquests dies. Els càrrecs no lluirien
dalt de les carrosses, després de
tot un any esperant-ho. ¿Què seria
una entrada sense dolçaines tocant
Adalil o Xavier el Coixo, les nits de
Marxeta amb la bandeta a la porta
del Jaume I o la bogeria de la retreta
sense música? No seria el mateix i,
com he dit abans, no tindria sentit.
Si ens adonem, durant les festes,
no hi ha cap moment en què el
poble es quede en silenci, sense
música. Sempre hi quedarà alguna
banda tocant una peça, algun grup
d’amigues i amics taral·lejant alguna
marxa o pasdoble mentre van pel
carrer, ni alguna xiqueta o xiquet,
que encara no sàpia ni parlar, i ja
porte un tabal i un parell de baquetes
a les seues mans, per a donar-li més
vida a la Festa.
Aquest tema em fa tornar a uns anys
enrere i pensar en una persona molt
especial per a tothom. Eixa persona
era Pep. Sí, ell: El Bollo. Un home
que de la seua passió va fer la seua
professió i amb tot i això, no us

podeu fer ni una xicoteta idea de
quina meravellosa persona era. Un
home que des de ben menuda, em va
tractar com a una reina, cada volta
que venia amb els seus companys de
la Degollà al nostre local. I no només
era a mi, sinó a tota la gent de la
família que formem els Draquis, i
això és d’agrair. Era una persona a
la qual tot li donava igual, mentre
al seu voltant la gent gaudira feliç.
Un home que ho va donar tot per la
música, que sempre estava content i
amb un somriure d’orella a orella, i
gran part de tot açò era per la unió
de les notes musicals que componen
les melodies, eixes que interpretava
com ningú amb la seua dolçaina.
I és que l’arribada de les Festes ens
fa recordar certes persones que no
deurien haver-se’n anat, que han
deixat un immens buit que cap altra
podrà omplir. Éssers que sempre
estaran en el record de tothom.
Eixes persones que són úniques.
Encara et recorde quan et vaig veure
al balcó del Carrer Doctor Flèming,
mentre desfilàvem. Jo tenia ma
mare al meu costat i de sobte ens
vam mirar i començàrem a plorar.
Tu estaves allí dalt, emocionada,
tan guapa com sempre, i amb el teu
somriure preciós. Hi ha gent a la
qual mai oblidarem i tu, Mari Pepa,
has de tindre clar que has sigut una
persona importantíssima a la meua
vida, que sempre et tindré present i
que seràs eterna.
Mónica García.

Jaume I Filà Cavallers del Cid
¿

Llegó el fin de los finales?

Llamas brillan en el cielo
Saltaremos por los aires
Bajo columnas de fuego
72 horas nos quedan
Ya importan menos las penas
Que antes nos dolieron algo
Y mientras la gente cuerda grita,
rie, sufre o niega a estos locos nos
verán bailando
Nuestra casa se ha llenado
Con amigos de hace años
Y pondremos las canciones
Que siempre dijeron tanto
Y mientras piensan que todo se
derrumba
A estos locos nos verán bailando
Chocan vasos entre ellos
sean unos moros o cristianos
Antes ni se conocían, ahora se dan
la mano
Se despiertan las pasiones, ya no
esconden sus encantos
Se caen las barreras, ya no asustan
los abrazos
Y ahora sentimos tan lejos
Los antiguos miedos
Y ahora que hay un tiempo nuevo
Aquí seguiremos
Bailando hasta que todo acabe
Ya no importa lo que digan y menos
lo que callen
¡Que nos miren, que sientan, que
rían, que se unan al baile!
Bienvenidos a la nueva fiesta de los
“no somos nadie”
Y otra más, y ya van 20
Gracias a nuestros niños, a nuestros
caseros, al Rei Jaume, a Izal, a
nuestras mujeres de verde y a todos
los que se quieran unir a nuestro
baile. Os esperamos.
¡Llegada es la hora, festers del
campello, nos une un sentimiento,
dadle ahora cumplimiento!
Y como siempre hemos pensado:
La Filà Cavallers del Cid – Penya
el katxarro os desea a TODOS que
tengáis las mejores fiestas que
podáis imaginar, que de eso se trata.
https://www.facebook.com/
cavallersdelcidelcampello

Jaume I Filà Mozárabes
P

ASSAT: Fa 18 anys un grup
d’amics que estaven en una
comparsa mora van decidir
fundar la seua pròpia filà perquè
volien ser cristians, estaven molt
il·lusionats amb aquest nou projecte
perquè per fi se sentien a casa, van
elegir com a nom MOZÀRABES
perquè s’identificava amb la seua
història, una comparsa els va acollir
perquè formaren part de la festa de
la qual van gaudir durant 18 anys
fins que els van convidar a anar-se’n.

esteu convidats a fer-nos una visita.

PRESENT: Ara toca escriure un nou
capítol de la nostra filà, voldríem de
donar les gràcies a les comparses
que ens han donat suport, en
especial a la comparsa JAUME I per
“adoptar-nos” i deixar-nos gaudir
un any més de festa com si fórem de
la seua família.

FUTUR: No sabem que ens oferirà
el futur però nosaltres si sabem que
volem seguir gaudint de la festa
durant molts anys i sobretot volem
fer-la gran.

A més com tots els anys tenim la
sort que la nostra pròpia família està
creixent, aquest any comptem amb
socis nous que volen fer que la festa
siga millor.
Aquest any tenim una nova
localització (perquè els “socis
gorrons” no ens troben), els altres

Volíem felicitar a les capitanies
de l’any passat, en especial a
l’ambaixador moro (“soci gorró”
nº1) pel detall que va tindre amb
nosaltres i desitjar molta sort a les
capitanies d’aquest any.
Fem una especial menció, a una
persona molt important per a la
nostra filà, un gran fester de cor i
sobretot una gran persona, PEPE
(COPET).

Us desitgem unes bones festes!!!!
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Els Marinos
E

ls moros han ancorat al port!
Ja arriben les nostres festes!!
Campellers i Campelleres,
visitants de tota condició, hem de
fer bona festa, que en nom de la
Mare de Déu, posarà el nostre poble
a gaudir! Vingueu envanits a fer
festa!
Ja tornen a ser aquí. Les nostres
Festes de Moros i Cristians en honor
a la Mare de Déu dels Desemparats.
Per a començar, des de la comparsa
Els
Marinos,
volem
donar
l’enhorabona a les capitanies que
l’any passat defensaren els bàndols
de la creu i la mitja lluna, Els Maseros
i Els Pacos, vàreu fer una gran
feina per la nostra festa. I com no,
donar suport a les noves capitanies,
Cavallers del Temple i Pollosos, de
segur que veureu com tot aquest
any de dura feina, d’organització
de boatos, entre altres coses, es veu
convertida en satisfacció i orgull per
a vosaltres.
Ja estem sentint el tronar dels
trabucs al Desembarc. Ja sentim els
primers acords de la música. Marxes
mores, cristianes i pasdobles que
omplin de color i llum els nostres
carrers. Dies intensos que, tant per
a visitants com per als veïns del
poble, fan que s’obliden dels quefers
quotidians i gaudisquen amb els
actes dels quals es compon la nostra
festa.
Des de la comparsa Els Marinos, vos
desitgem molt bones festes, molt
bon beure i salut per a gaudir.
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Els MarinosFilà Pirates
A

cí estic, amb moltes coses
que dir i no sé per on
començar. Primer, este és
el meu segon any com a festera i ja
m’ha tocat escriure en el Llibret, la
qual cosa em fa molta por però al
mateix temps moltíssima emoció.
Imagine que la meua Filà Pirates
sap que portava anys lluitant per
viure la festa des de dins i per tant
em faria moltíssima il·lusió escriure
unes paraules, per la qual cosa
volia agrair a la meua Comparsa
Marinos i especialment a la meua
Filà Pirates per haver-me obert les
portes i tractar-me com una mes de
la família i confiar tant en mi per
a representar a la Filà Pirates en el
Llibret 2018.
Festa? Que és la festa? Dies en què
t’oblides de la rutina i entres en
una bambolla on estàs amb la teua
xicoteta família pirata compartint,
esmorzars, menjars, sopars, actes,
rialles, i xafes ta casa... per a dormir
i poc més. Però el cansament del
tercer dia no pot amb la il·lusió, e
inclos afegiries uns “10 dies” més, o
això dius en el dia 15 a Santa Teresa
durant el menjar, fins que agafes la
cama... jajaja Compartixes tantes
coses amb eixa xicoteta família que
quan arriba el 16 i estas a casa, et
trobes fora de lloc, com si hagueres
despertat d’un son:
Arriba el Pregó i amb tremolor
d’il·lusió et poses el trage oficial
i ixes al carrer amb un somriure
d’orella a orella.
Desembargament;
corre!
Has
d’agafar l’arcabús i la pólvora. Mare
meua que són! Arribes a la platja i
que bé entra eixe entrepà acabat de
fer. A disparar amb forces!
Ambaixades, entrades…
En general! Anècdotes i vivències
que queden gravades!
Per acabar, la Filà Pirates volíem
donar l’enhorabona als Maseros i
Els Pacos per la seua Capitania 2017,
que amb gran esforç i il·lusió van
realitzar. I per descomptat, donar
la benvinguda a les Capitanies 2018,
Cavallers del Temple i Els Pollosos,
desitjant-los unes bones festes, que
amb gran il·lusió disfrutarem tots
els festers, campellers i visitants.

I com oblidar-me, especialment volia
donar la benvinguda al nou Pirata i el
meu fillol Toni, que amb gran il·lusió
ho carregaré en alguna entrada i acte.
Bones festes i per últim… a on està el
ron?
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Cavallers de Conquesta
H

ola!!! Enguany em resulta
difícil fer eixir de mi, paraules
que juguen en el paper per
donar significat al que senten els
grans cors del meus Cavallers de
Conquesta. Almenys, això intente
plasmar en el Llibret de Festes, tots
els anys.
La vida és una gran mestra, a
vegades massa dura… Ara més que
mai sabem on estem i amb qui
volem estar, som més conscients de
la veritat, el realment important.
Totes i tots sabeu que enguany serà
el primer any sense el nostre amic,
marit, germà, fill… El Capitá Cristià
2016, Jesús Giner Garberí.
Ja no estarà en les nostres files
cristianes… On estiga, estarà
protegint-nos molt, molt!!... Amb el
seu gran somriure.
Nosaltres ho portem en el cor, on
ens està donant molta força.
Així que seguirem avant, amunt
Cavallers de Conquesta!
COM L’ASTRE
SENSE ACELERACIÓ
I SENSE DESCANSO……
“GOETTE”
Anem!!! Un altre any més de festa,
un alter any amb moltes anècdotes
boniques que recordar.
Clar que sí!!!
La veritat és que enguany ens
ajuntem molt més, per a anar
preparant les festes o busquem
qualsevol excusa per a veure’ns en el
nostre xicotet local, per a conversar
de la vida i de les festes o simplement
passar-ho bé junts amb un esmorzar,
un sopar o un aniversari. Tenim la
necessitat de celebrar la vida!!!!
Tenim ganes de tants projectes,
tantes idees, tantes rialles, tants
records, amb sempre tanta passió i
dedicació.
Açò fa que els nostres cors palpiten
encara més.
Som una família i en disfrutem, amb
nous membres que ens donen una
energia…Tan bonica!!!!
Alguns són vells coneguts, altres
no, però totes i tots amb la mateixa
il·lusió i…,ens fan volar!! GRACIES.
Esperem que sentiu la màgia de les
festes en Cavallers de Conquesta.

Bé, només em queda desitjar de
part de totes i tots Els Cavallers de
Conquesta a les capitanies 2018, Els
Pollosos i Cavallers del Temple que
disfruten dels grans moments que
se’ls presenta i per descomptat el
sisca tot millor del que esperem.
AH! I que el temps acompanye i
podem gaudir de les nostres festes
de Moros i cristians.
Vos esperem!!!!
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Els
Maseros
Capitania Cristiana 2017
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Els Maseros
B

ueno, en fin, ya pasó... Otra
CAPITANÍA más a la butxaca.

Con que os haya gustado y
entretenido solamente la mitad
de lo que hemos sufrido nosotros
para sacarla adelante ya habrá
merecido la pena! Y es que hemos
de recordaros que no somos una
Comparsa muy numerosa (más
bien somos “pocos y cobardes”) así
que una de las primeras cosas que
tenemos que reflejar en este escrito
es nuestra gratitud hacia tod@s los
que han colaborado y han dado el
callo, en todos los sentidos, para
conseguir que esta CAPITANÍA
fuera realidad;
¡¡Maser@s y Foráneos… Muchisimas
Gracias!! Mención especial merecen
nuestros cargos: Natalia y Mariano,
María José y Alberto… Pocos años
se han tenido en estas Fiestas una
Banderera, Ambaixador y Capitans
“más guapos y mejor plantados”.
Habéis dejado el listón muy alto para
los que vengan detrás, y tened en
cuenta que con lo jóvenes que sois os
daría tiempo a repetir… El año postCAPITANÍA suele ser más tranquilo
y relajado, como es normal, tras la
vorágine del año anterior… Pero a
nosotros no nos va la tranquilidad y
el relax.
Para no amodorrarnos nos ha dado
por cambiar la Directiva, por cambiar
de Cocinero, por cambiarnos
de Local (si, ya no vamos a estar
enfrente de la Feria, que también
nos gusta cenar con un poquito de
tranquilidad y sin el “nino-nino” de
los coches de choque taladrándote
los oídos) ¡Y no cambiamos de traje
por qué una Entrada sin ver a las
Maseras cimbrear las faldas al ritmo
de sus caderas no sería lo mismo!
Cambios aparte, la esencia de la
Barraca sigue siendo la misma, ya
que seguimos estando los mismos
“zumbados” de siempre, más alguna
incorporación, farmacéutica, que no
se queda a la zaga. Con lo que si os da
por venir a visitarnos; el cachondeo,
el buen rollo, un Quinto(o Tinto de
Verano para los flojitos) y un tozo
de Coca tenéis asegurado (hemos
mejorado, eh!)
No es necesario extenderse y aburrir
más al personal así que sólo nos
queda desear que podáis disfrutar
de estas que esperamos sean otras
Fiestas “Cojonudas”. ¡¡Bones Festes!!
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NataliaTenderoFerrer
BANDERERA CRISTIANA 2017

C

omo decir adiós a un año
tan estupendo, el cual ha
estado lleno de emociones y
momentos buenos y no tan buenos,
de amistades que se afianzan y otras
que se crean.
Lo único que puedo decir es gracias,
Gracias a mi comparsa, por todo
el trabajo que ha realizado, que
sin ellos este año no hubiera sido
posible.
Gracias a los cargos contrarios y a
los que me acompañaban que por
todos ellos este año a sido uno de
los mejores de mi vida, ya que se ha
cumplido uno de mis sueños, y no
hay mejor manera de hacerlo que
con 7 personas maravillosas a mi
lado, entre todos hemos hecho que
todo sea mas ameno y divertido, no
me podía imaginar nada mejor.
Gracias a la filada especial, que sin
ellos este año no hubiera sido lo
mismo. Me habéis apoyado en todo
aun sabiendo que no tenía razón,
llevabais la fiesta incorporada,
muchísimas gracias por todo lo
que habéis hecho por mí, nunca lo
olvidare. En especial a un par de
persona, no os pongáis celosos los
demás jejejeje, que han sido los que
sin querer mas locos y locas e llevado,
muchas gracias por esas carreras
a ultima hora, por esas noches sin
dormir para poder dejarme guapa,
por esas lagrimas de alegría. Os
adoro.
Muchísimas gracias a mi familia,
que no tengo nada que deciros que
no sepáis soy quien soy por vosotros,
gracias por ayudarme a hacer
este sueño realidad. Y gracias a la
persona que mas me a tenido que
soporta, y que sé que, aunque desde
el primer momento ha estado ahí,
también se que me hubiera matado,
jejeje. Mil gracias MAMA.
En definitiva, puedo asegurar que,
ser Banderera en las fiestas de mi
pueblo ha sido una experiencia
inolvidable e inigualable, que
siempre recordare.
Y como no decir a los próximos
cargos que de verdad se lo tomen
con calma, y disfruten cada
momento, que a mí también me
decían lo mismo y nos les creía, y
ahora me doy cuenta de que si que
es verdad, las fiestas como cargos
pasan volando.
Felices fiestas!!!
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MarianoTenderoFerrer
AMBAIXADOR CRISTIÀ 2017

D

espués de un año de
preparación, llega el año de
reflexión de cómo han salido
todas las fiestas, de lo que hemos
disfrutado, reído y sufrido...
Un gran esfuerzo para pocos días
que acaban muy rápido. No quieres
que llegue y cuando llega no quieres
que acabe y cuando acaba quieres
que te vuelva a tocar.
Ahora toca dejar paso a los nuevos
cargos 2018 para que vivan la nueva
experiencia, les ayudaremos en todo
lo que podamos para que disfruten
tanto o más que nosotros.
Damos gracias a todos los fester@s
que hacen posible las fiestas de
nuestro pueblo.
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Mª José Planelles Palomares
CAPITANA CRISTIANA 2017

H

ace un año aproximadamente,
me sentaba a escribir unas
palabras sobre un sueño
que iba a cumplirse. Un anhelo que
crecía año tras año. Un deseo que mi
corazón ansiaba desde que alcanzo
a recordar y que, en algún momento
pensé inalcanzable. Pero no, no fue
así. A veces, los sueños, los anhelos,
los deseos… Sí se cumplen. Y cuando
eso ocurre, es pura magia.
Hoy, un año después, vuelvo a
sentarme frente a una hoja en blanco
con la intención de compartir, con
todos los que quieran escucharme,
aquello que siento desde lo más
profundo de mi alma. Hoy quiero
haceros partícipes de lo que siente
esta festera, esta masera, que desde
niña soñó con ser cargo de su
comparsa y representar con pasión
a todo el bando cristiano.
Lo que sentí desde el primer
momento en que supe que sería la
Capitana Cristiana de 2017, durante
todos y cada uno de los momentos
vividos, lo que siento ahora mismo y
lo que seguiré sintiendo el resto de
mi vida se resume en tres sencillas
palabras…
ORGULLO: Para mí, que he vivido
y sentido las fiestas prácticamente
desde que tengo uso de razón, no
podía haber mayor orgullo que
ostentar este cargo. He puesto toda
mi ilusión, mi esfuerzo, en hacerlo
lo mejor posible y en transmitir la
alegría de nuestras fiestas a festejos,
festeras, vecinos y visitantes.
FELICIDAD: Un sentimiento que
me ha acompañado en todos y cada
uno de los momentos. A pesar de los
nervios que también acompañan, es
lo que he sentido tanto en nuestros
actos más representativos, como
en los más sencillos, pasando por
el tiempo compartido en nuestra
barraca y fuera de ella, en las
comidas y cenas, en reuniones y
visitas, en la organización de todo lo
que conlleva la Capitanía… Felicidad
absoluta.
Y GRATITUD: Sin duda, es el
mayor de los sentimientos. El que
llena todo mi ser. El que nunca
dejaré de transmitir. Y es que por
muchas ganas que le ponga una,
por mucha ilusión que tengas, por
mucho que te esfuerces… este gran
sueño cumplido jamás habría sido
el mismo sin todas y cada una de
las personas a las que tengo que
agradecer tanto.
A todos los festejos y festeras, a los
vecinos de El Campello y a todos
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aquellos que se acercaron a conocer
nuestras fiestas. Gracias por el calor,
los aplausos, las palabras hermosas y
los buenos deseos.

A mis compañeros de batalla, tanto
cristianos como moros: Alberto,
Mariano, Natalia, José Antonio,
Maite, Belén, Cristian… Gracias por
la complicidad, las risas y los cientos
de momentos compartidos. Sin
vosotros nada habría sido lo mismo.
A mi familia: mis padres, mi tía,
mi marido, mis hijos, mi familia
“postiza”… Gracias por todo el
apoyo, la ayuda, la ilusión, los
desvelos, las sorpresas… Vuestra
alegría consiguió que la mía todavía
fuese mayor. Jamás olvidéis cuanto
os quiero a todos.
A mi otra familia, la festera. Gracias
por todo el esfuerzo, el trabajo,
la ilusión, los ánimos, el empuje.
Vosotros sois quienes habéis hecho
tan grande a la Capitanía Cristiana
de 2017. Pero, sobre todo, gracias
por todo el cariño que me habéis
demostrado una y otra vez. Sois muy
grandes, Maseros. Con vosotros,
para siempre.
A mi amiga, la mejor del mundo
la que siento como una hermana.
Gracias por estar siempre a mi
lado, por la ayuda, los consejos, la
compañía, la felicidad, el apoyo…
Gracias, Nuria.
Y a los que no pudieron estar a
mi lado, pero que aun así, me
acompañaron cada día. A mis
hermanos, cuñadas y sobrinos… A
los que Dios se llevó de mi lado: yaya
María, yayo Sento, yaya Concha,
Conchita, Fina… Siempre os tuve en
mi corazón, Siempre os tuve en mis
pensamientos.
Tan sólo me resta desearos a todos,
en especial a Pollosos y Cavallers
del Temple, Capitanías del 2018, y a
sus cargos, muy felices fiestas. Que
disfrutéis de estos maravillosos días
y….
¡Que vuestros sueños se cumplan!
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Alberto Limonchi Carrasco
CAPITÀ CRISTIÀ 2017

C

omo se suele decir, todo lo
bueno se acaba. Nunca habría
imaginado cuantas cosas se
pueden vivir en un año de capitanía.
365 días de trabajo, organización,
reuniones, actos, y aun así ha pasado
volando, como si de un sueño se
tratase, pero un sueño que bien ha
merecido la pena.
En una capitanía donde todo ha
salido a pedir de boca, que incluso
el clima acompañó, solo me queda
dar las gracias a todas esas personas
sin las cuales no habría sido posible.
Me quedo con las nuevas amistades
que han surgido, con mil recuerdos
maravillosos, la espectacularidad
de la Entrada, la solemnidad de
las Embajadas o la innovación del
Desembarco, a cada cual mejor, y con
todos esos amigos y amigas de toda
la vida, como mi protocolo personal
María Mas, que han decidido vivir
ese año especial conmigo, a mi lado,
procurando que no me faltase de
nada, no hubiera sido lo mismo sin
vosotros.
Y si de ser sincero se trata, no puedo
negar la paciencia que han tenido
Paqui y Mari, mis dos modistas,
para hacer posibles esos trajes
increíbles partiendo de mis gustos
cambiantes! He ido hecho un pincel,
y ha sido gracias a vosotras, no lo
digo por echarme flores (siempre he
dicho que si algo soy, es simpático),
me lo dicen las fotos de una persona
que decidió dedicar su primer año
de fiestas a fotografiarme las 24
horas del día, Adelaida, #ade_foto92,
a ti también gracias.
No quiero despedirme sin dedicar
estas últimas líneas a agradecer
todo el trabajo y esfuerzo que ha
hecho la comparsa Els Maseros,
todo un año de compromisos,
reuniones y sacrificios personales
para sacar adelante esta capitanía
que acabamos de vivir. A vosotros
Maseros, mil gracias, y enhorabuena,
habéis dejado el listón muy alto.
Aireeeee Maseros!!!
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Bandol

Moro

Beatriz Hernandez Ferrando
BANDERERA MORA 2018

V

aig nàixer el dia 2 de febrer de
2001, el 9 d’octubre d’aquell
mateix any ja portava la meua
samarreta de la comparsa “Els
Pollosos”.
Després de tres capitanies, dues
viscudes, la meua comparsa em
dóna l’oportunitat de ser la seua
representant, de ser càrrec i de
viure la festa des d’una perspectiva
diferent, sense ser una festera més.
Aquesta perspectiva porta al darrera
dedicació, il·lusió i molt d’esforç
que no haguera sigut possible sense
l’ajuda de totes les persones que han
aportat el seu granet d’arena en la
meua aventura.
Tinc la sort de compartir la meua
aventura amb els meus capitans
Vicent i Maria Del Mar, i amb el meu
ambaixador inigualable José Emilio.
Al capdavant de tota aquesta
situació, espere estar a l’altura i ser
la banderera que tots vos mereixeu
i espereu.
I per últim m’agradaria agrair a
totes les persones, que com ja he
dit abans, han aportat el seu granet
d’arena i han fet possible que tot tire
endavant:
A la meua família pel seu suport
incondicional i en especial als
meus pares, avis i als meus oncles,
Estefania i Juanjo.
A tots els meus amics però en
especial a Patri, Mireia i Sandra, la
meua altra meitat, la família que trio,
moltes gràcies pel vostre suport, per
creure en mi des del primer moment
i no deixar-me caure mai.
També a Ramonvi i Mari Carmen
que des de ben menuda han sigut
com uns segons pares per a mi i han
estat ajudant-me des del principi.
A Juanra i Alicia per saber que podria
comptar amb ells des del primer
moment de l’aventura.
I per últim, però no menys important,
Rosa, un pilar fonamental en la
meua vida, en poc temps m’ha
demostrat moltíssim. Tot el que tinc
per a tu són paraules bones, gràcies
per estar sempre al meu costat, els
teus consells i la teua paciència em
fan créixer com a persona i saber
que mai estaré soles.
Amb totes aquestes paraules vos
desitge tant als festers com no
festers, unes bones festes i que les
gaudiu tant com ho faré jo.
QUE VISQUEN LES FESTES Y QUE
VISCA LA MEUA COMPARSA!!
POLLOOOOOOSOS!!!!
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Jose Emilio Carratala Gutierrez
AMBAIXADOR MORO 2018

E

ra l’Octubre de 1986, quan a
braços de ma mare eixia per
primera vegada, amb tan sols
8 mesos, desfilant en festes. Des de
aquell dia i fins hui, cada Octubre
he gaudit de l’olor a pólvora, de les
bandes de música, de la desfilada,
dels amics i coneguts i per suposat
d’un gran sentiment de record sense
nostàlgia.
Durant tots aquests anys, he passat
bons i mals moments dins de la
festa, un d’aquests mals moments
com a fester, va ser l’any passat
(2017), per motius personals no vaig
poder gaudir de les festes, va ser una
decisió molt difícil per a mi, ja que
mai havia conegut un mes d’Octubre
sense festes.
Però el dia 14 (retreta), vaig baixar a
dinar amb els meus (pollosos) i per
descomptat vaig eixir a la retreta,
està si, com tots els anys, encara
que el 14-10-2017, sempre tindre al
record per ser el dia en què molts
pollosos vingueren a dir-me que els
agradaria que fora el seu ambaixador
en 2018, jo evidentment no sabia que
dir, i no va ser fins Novembre quan
oficialment em van nomenar per al
càrrec.
Ser ambaixador al poble del
Campello és una responsabilitat
molt gran, pel que signifiquen les
ambaixades al nostre poble, així que
espere estar a l’altura i representar
molt bé, tant als Pollosos com a la
resta de comparses mores.
Em fa molta il·lusió ser l’ambaixador
moro 2018, ja que per a mi és el
“súmmum” de qualsevol fester, i
per això des del mes de Novembre
assage tots els dimecres al local de la
meua comparsa.
Podria estar dies o inclús anys
parlant de les nostres festes, però
ocuparia tot el llibret...
Per a acabar, volia agrair a Pollosos
per confiar en mi aquest càrrec, a
Jordi “el boticari” per estar al meu
costat com a “apuntaor” i no fallar
cap dimecres als assajos, a Jose “el
gemelo” per tots els consells, risses,
i baralles que tenim, a Alberto de
Marinos per estar sempre al peu del
canó bregant amb nosaltres i per
descomptat i més important agrair
a la meua dona pel suport, els ànims
i aguantar-me durant aquest temps,
també a la meua filla per haver
d’escoltar “el salat ponent” cada dia.
No puc acabar aquest agraïment
sense recordar-me de mon pare
(Jose “el cabra”) que segur allà on
estiga estarà molt orgullós de mi
com a fester que va ser...
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Aquest serà un any molt especial per
a mi, estic desitjos de què arribe el
dia de la presentació de capitanies,
on el meu amic Cristian Palomares
em passe em done el relleu i com
no el dia 11 d’Octubre amb el nostre
pregó.
L’únic que em queda dir-li a la meua
família de Pollosos és:
¡¡¡¡ SOLDADESCA A LES ARMES, LA
TORRE SERA NOSTRA!!!!
¡¡¡¡ VISCA POLLOSOS I VISCA EL
CAMPELLO!!!!
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M Del Mar Morcillo Montserrat
a
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CAPITANA MORA 2018

H

ola a tot el poble del Campello!!!
Festeres i festers i a tots els que enguany vinguen a visitarnos!!!!

Vull comptar que vaig trobar l’amor d’un Campeller al meu poble,
Altea.
Entre moltes coses que m’ha aportat Vicent, una d’elles és la passió
per les festes de Moros i Cristians del Campello, el meu poble
d’adopció, on he trobat una família i grans amics i amigues i on he
sigut festera del Campello per molts anys.
Els Pollosos en van acollir amb molt afecte i no en puc creure que hui
puga tindre el grandíssim honor de ser la Capitana Mora 2018 junt
amb el meu amor Vicent.
La il·lusió inunda el meu cor i quan estiga dalt de la meua carrossa,
el dia 12, estaré més prop de ma mare Angelita, miraré cap al cel de la
nit, sentint-la al costat de mi, estarà molt orgullosa! Mamà t’estime
molt, et faré tants besos com a estrelles hi ha al cel.
Per descomptat vull donar les gràcies a mon pare Fausto i a la meua
germana Mª Angeles pel suport i amor que em donen i a la meua
comparsa Els Pollosos per estar amb mi.
També a tots els meus amics d’ací i d’allà per estar al meu costat. Tinc
el cor ple de gratitud, esperança, alegria i molts nervis.
Estic molt contenta, estic feliç!!! És un any molt especial amb molts
preparatius, triar vestits, la música, la carrossa, la perruqueria, el
maquillatge.....
Uff! Són moltes coses i moltes vivències que gaudiré molt. Espere
passar-ho molt bé junt amb Vicent, el meu company i amb tots
vosaltres.
VISCA LA FESTA I AMUNT LA FESTA!!!!!!!

Vicent Giner Alberola
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CAPITÀ MORO 2018

E

m presente; sóc Vicent Giner Alberola i aquest any tindré
l’orgull de ser el capità moro 2018 acompanyat dels Pollosos, la
meua comparsa.

Sempre he sigut fester, des de la meua adolescència.
Com a molts, vaig començar a una penya molt coneguda “Els Cornuts”
junt amb els meus amics. Hem passat uns anys meravellosos i
remembraré amb un gran somriure.
Aquest any tan especial per a mi, m’envoltaran molts d’aquells amics
al meu costat i eixiran a la meua filada especial.
Estaré molt feliç de què estiguen vivint aquesta experiència tan
meravellosa, aquest somni complit amb mi.
Després de viure la festa com a penya em vaig unir a una comparsa
mora, els pollosos, amb molts dels meus amics d’abans i d’ara.
Era un altre ret més en aquell moment, aleshores, va ser una
genial aventura, més intensa i seriosa, les desfilades, els vestits, el
desembarcament...
Com ànima inquieta que sóc vaig voler provar l’experiència d’estar al
bàndol cristià.
Vaig estar a Cavallers de Conquesta on guarde un gran afecte, grans
amics i on vaig aprendre els secrets de la festa, ja que vaig tindre
l’honor de ser president de la comparsa.
Però el meu cor és moro, i vaig sentir els meus batecs, vaig decidirme a tornar a la que hui és ma casa.
M’agradaria donar les gràcies a tota la meua família i amics pel
suport i el gran afecte que estic rebent. En especial record a mà tia
Mercedes que des del cel estarà molt orgullosa.
En aquests meravellosos moments tan màgics i emotius la tinc en la
meua memòria, al meu cor.
D’aquest gran somni, del qual sóc participe amb molta il·lusió i
emoció per ser capità moro, espere ser digne d’aquest gran honor
i gaudir molt amb la companya de la meua vida, Maria ... La meua
capitana mora!!!
No puc demanar més.
Espere estar amb tots i totes aquestes festes als Pollosos i poder viure
amb intensitat cada moment. Recordant les meravelles de les nostres
festes, aquesta vegada com a càrrec...
Altra gran aventura.
Un fester,aquest any
CAPITÀ MORO
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Pollosos
M

are meua!! Com sabeu, ens
toca la quarta Capitania
Mora i a pesar que som
molts menys socis que en les
anteriors la il·lusió, la satisfacció i
sobretot les ganes de festa ens porta
a representar el Bàndol Moro d’en
enguany.
D’altra banda em produeix molta
satisfacció per què........ Qui pensaria
que Els POLLOSOS, aquells amb
“xilabes desfilarxades”, mal vestits,
mal pintats i desfilant de manera
descompassada, arribarien fins
ací?, De fet, en El Campello som la
comparsa de més antiga, per què
sobretot, ¿què campellero amb
més de 50 anys, no ha sigut alguna
vegada Pollòs? ¿Qui no es recorda
les tropes dels Pollosos desfilant per
Doctor Fleming omplint-ho de dalt a
baix, totes elles darrere del burro de
Torrotes?
FILL DE UN BOUUUUU FILL
DE UN BOUUUUU, FILL DE
UNA
VAAAAACA;
FILL
DE
DON LLUIIIIIIS, FILL DE DON
LLUIIIIIIS, FILL DE DONYA
PAAAAACA.......
En les desfilades d’aquelles festes,
el que més ens agradava era que
no ens reconegueren, per això ens
tapàvem la cara amb mocadors o
ens maquillàvem amb suro cremat, i
algun bèstia amb betum. De fet tinc
2 ties que van desfilar de polloses
i la preocupació més gran d’elles
era que no les reconeguera ningú,
per vergonya. ¡¡¡Van gaudir com
a xicones!!! Espere que els done
satisfacció llegir aquestes paraules
referint-me a elles.
Totes eixes “xilabes” negres o de
ratlles, segur que estan en el “altillo”
de l’armari de moltes mares i iaies,
com ocorre en ma casa. UFFFFFF,
com passa el temps........

Capitania Mora 2018

Tornant a les festes d’enguany, ¿que
hem de dir dels nostres càrrecs?,
de JOSE EMILIO i BEATRIZ, de
VICENT i Mª DEL MAR; que estem
encantats amb ells i que segur que
ho faran molt bé. Així mateix, de
part de tota la comparsa, a pesar de
la responsabilitat que comporta el
càrrec, els desitgem que Gaudisquen
D’Aquestes FESTES, perquè tot
càrrec que ha sigut amb anterioritat,
afirma sempre “que es passa molt
prompte i que ho recordarem per
a la resta de les nostres vides.” Així
siga.

A l’octubre, esperem que tot el món,
festers i no festers, gaudiu de tots
els actes festers, treballats amb
molta il·lusió i algun disgust “por
el maldito whatsapp”. Vos esperem
amb les portes obertes de la nostra
barraca, sobretot fins al “resopó”, ja
que el carrer sense gent no és festa,
sobretot a altes hores de la nit.
Per a finalitzar felicitar a tota la
Capitania Cristiana CAVALLERS
DEL TEMPLE i en especial als
Capitans, Ambaixador i Banderera.
Ja ens “beurem”.
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Kordofan
'E

s l’hora de l’Entrada de
Bandes i tots estem preparats
per a veure passar les nostres
fanfàrries. Ens traslladem a un espai
diferent on les notes, pentagrames i
instruments recorren els nostres
llocs omplint cada racó i cada
cantonada. El Campello és música
i Kordofan escolta. La nostra banda
arriba. Contenim l’alè i assaborim
l’entorn: música i carrer, músics i
festers. Són els Moros i Cristians.
Som diversos en músiques a la
nostra comparsa, però quan sona
“Xavier El Coixo” se’ns eriça la pell.
És eixa suma de Banda i Colla el que
orquestra aquesta sensació, aquest
sentiment.
Escoltar els vents de la Banda i les
dolçaines alhora, timbales i tabals,
ens posa dempeus: marca el nostre
pas i el nostre cor. Són calfreds als
muscles. És omplir el pit a canonades
i aclucar els ulls.
Sona “Xavier El Coixo”. Estem
de festa i els nostres jardins
reverdeixen, els nostres arbres
esclaten en fruits…
És emocionant.
I parlant d’arbres, fruits, jardins i
emoció, jo no m’explique com és
possible que les oliveres del corral
facen tanta oliva. No us podeu
fer una idea! La de vegades que
agranem i agranem, i mai acabem
d’agranar. Sempre anem esclafant
olives.
I de les figues i la figuera, ni en
parlem. Eixe serà un tema a tractar
l’any que ve.
Els Moros del Kordofan us desitgem
unes bones festes 2018 i us demanem
els vostres aplaudiments quan la
banda sone davant de vosaltres
marcant el nostre pas.
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Els Veterans
40

anys d’il·lusions.

N’he tingut un somni, o…??
He somniat en festa i no se
molt be com descriure-la.
N’he vist llums, colors, menjars,
lluentons i escoltat música, molta
música. He somniat en blau, negre
i daurat, i m’he sentit representada
pels colors que em vam fer créixer a
la festa.
He seguit somniant i em trobe en
una nit de festa (i plis-play) i a l’alba,
he baixat al carrer la mar a fer el
desembarcament. Amb la bandera al
muscle i fred a les cames.
Però..., he canviat la fase de la son
i continue tenint imatges de festa.
Aquesta última em recorda que fa 40
anys que som al poble d’El Campello
i que enguany amb quaranta anys a
les esquenes un tro de pólvora ens ha
fet canviar. Com si esclatà el polvorí
a la Illeta, la nostra Comparsa ha
patit un canvi a la seua organitzativa
però que al mateix temps continuem
sent els i les de sempre amb les
mateixes ganes de festa. I amb més
il·lusió si cal.
I de sobte, no se be be la raó, somnie
amb els nostres avantpassats,
Vicente “el Castellà”, Àngel “el
rellotger”, Carmen “Boix”, Juan
Ramón Varó de Capità i a altres que
somniant, no puc recordar, però
se que no estan al costat nostre i
d’alguna manera m’ha fet pena, i
a la vegada, un lleuger somriure
i satisfacció perquè si per alguna
cosa apareixen al meu somni, és
per haver compartit amb tots ells
moment de festa. Gràcies per haver
format part del nostre llegat, del que
som avui. I gràcies per ajudar-nos a
mantindre’ns en peu!
I ja desperta, em dic a mi
mateixa que “no hi ha riu que
no tinga eixida, ni valent que no
s’empenyore, quan sent tant d’amor
pel que perd”. De la nostra sabia
ambaixada.^Benvingudes les noves
sòcies que heu volgut format part
de la nostra comparsa. Segur que ho
passarem d’allò més be!!
Felicitats a les Capitanies 2017,
Els Maseros i Els Pacos, perquè la
feina vos va ser recompensada. I a
les noves capitanies del 2018, ànim
i endavant, prompte vorem les
vostres millors gales.
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Zaidies
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H

ola amics festers:
Ja tenim les festes a la volta de l'esquena i amb moltes ganes
estem preparant el mig any.

Aquest any hem de donar-li la benvinguda a la filà Beduïns que
s'ha incorporat a la nostra comparsa, per què són gent festera que
volen participar en ella sense cap problema sols volen gaudir la festa
en goig i bona harmonia, com la que hem tingut aquest any, i que
han posat tota la seua confiança apostant per pertànyer aquesta
comparsa, on creem les hem rebut amb tota l'estima i esperant que
siga així per molts anys, que tots junts treballem per a engrandir
la nostra festa que tant ens agrada, BENVINGUTS FILÀ BEDUÏNS.
També s'ha de fer, és donar-li l'enhorabona a la junta per la feina que
han fet organitzant l'assemblea de l'undef hi haja eix bé i que tots els
socis que vingueren, estiguérem a gust en els actes que van fer.
L'esdeveniment de les tapes a la plaça de l'església va estar prou bé,
encara que tot siga millorable.
Volem desitjar-hi a les properes capitanies 2018, EL TEMPLE i ELS
POLLOSOS, que els isca tot bé i als CAPITANS I AMBAIXADORS de
les dues comparses que gaudisquen de les festes i que gogen dels
actes, amb tots els festers, de part de la comparsa Zaidies.
I per últim i no menys important dir-li a tots els festers, gent del
poble, que poden visitar-nos en les nostres barraques i que visquen
i gogen d'unes bones festes que per això estem treballant durant tot
l'any.
CAMPELLERS!!!, BONES FESTES 2018, VOS DESITJA LA
COMPARSA ZAIDIES,

Zaidies Fila Abbul-Abbas

Zaidies Fila Beduins

J

E

Alegria, il·lusió i treball són
les paraules màgiques que ens
acompanyen durant tot l’any a la
Filà Abul-Abbàs, que més que una
filà és una família. Per a bé i per
a mal, sempre estan. No puc més
que apreciar un immens sentiment
d’orgull, satisfacció i gratitud al
formar part.

Bé, tenim que dir que aquest any ha
sigut el primer any de pertànyer a la
C. Zaidies i de veres que en nom de
la filà Beduïns, felicitar a les nostres
filades companyes, Moros de la Mitja
Lluna, Abul-Abbàs i Mudèjares,
que ens hem sentit molt ha gust
de la bona acollida rebuda i poder
conèixer amb més profunditat a
gent, encara que alguns ja eren
coneguts, altres no, a més a més que,
com norma de la comparsa, la filà
que entrà l'última s'ha de fer càrrec
de portar l’estàndard a tots els actes
durant tot l’any, esperem i pensem
que ha estat molt bé en general.

a s’ha acabat l'estiu i amb el
principi del mes d’octubre ,
tanquem els ulls i ens veiem
desfilant. Al Campello arriben les
festes, i és que no hi ha més que
escoltar al carrer el soroll de la gent
parlant, divertint-se i esperant
els grans dies que han d’arribar
prompte.

Arriba el moment d’arreglar la
barraca, preparar els vestits, veure
que no falta res i la nostra “presi”
Ana no para d’enviar-nos whatsapps
i cridar-nos per telèfon perquè
estiga tot llest.
Quan estem tots junts, escoltem
alguna marxa mora, recordem
moments viscuts d’altres anys,
fusionem
família,
passió,
cultura, tradició, divertiment i la
característica alegria que convida
a viure molts bons moments que
quedaran en la memòria per molt de
temps.
Vull donar la benvinguda als nostres
nous membres i les gràcies als que
continuen formant part d’aquesta
família. Esperem passar-ho igual o
millor que l’any passat.
No puc oblidar-me de felicitar a
les capitanies 2018, Cavallers del
Temple i Pollosos i desitjar que
gaudisquen d’aquest any, i als seus
càrrecs que disfruteu i visqueu amb
la màxima intensitat cada moment.
Sobren sentiments i falten paraules
per a expressar el que sentim.
És la música, els vestits, els trabucs,
les comparses….. són les festes de
Moros i Cristians!
Bones festes a tothom!

stimats festers:

Com sempre s'ha de pensar a
fer l’escrit del llibret i el que
cal dir a tots sense oblidar-nos de
res.

No podem oblidar-nos de desitjar
a les Capitanies 2018, que els isca
tot bé després del treball que porta
preparar-les durant l’any. I als
Càrrecs, tant als CAPITANS com als
AMBAIXADORS, que s'ho passen bé.
I per acabar, dir-vos a tots els festers
que gaudim d’unes bones festes i
que vos esperem a la nostra filà.
BONES FESTES!!!
FILÀ BEDUÏNS

Zaidies Fila Mitja Lluna
Q

ue consta que no volíem, que
queda reflectit que estem ací
per engany. Des de mitjans
de març, que la senyora presidenta
de La Mitja Lluna ens ha estat fent
xantatge emocional- enserio per
a escriure estes línies. I ací estem,
sense la crema d'arròs d'Anís Tenis.
Corpus, anota't esta, te la devem.
Cada any ens anem superant
chic@s, sens dubte una dels millors.
Entre rialles, “colpets”, “me talles
les ales”, no vèiem el moment de
tancar la persiana de la Barraca.
Fa moltíssim temps que no vèiem
aquest ambient. I el millor de tot és
que anem creixent. Cada any som
més, una gran família que s'ajunta
tres vegades a l'any per a fer el mal
i beure'ns fins a l'aigua dels gerros.
Que ganes que tinc de que arriben
les festes, wiiii! De preparar els
bombatxos fúcsies, de cabrejar-me
amb la faena de planxar, de pujar
la persiana de la barraca, de fer el
l’entrepà del sopar de l'11 d'octubre,
de sentir l'emoció de la baixada al
desembarcament, de sentir el fred
de l'aigua del mar. Les llàgrimes al
doblegar el cantó d'Av. Generalitat,
el sopar i a casa perquè ja no eres
persona. I per descomptat el millor
dia, el 14 d'octubre... eixe dia que
no vols que acabe, però el teu fetge
diu, Yee aguanta campiona! I quan
arriba la vesprada, doncs bé ja no em
recorde.
Un any més, Mitja Lluna mil gràcies
per fer que estes festes tinguem
sentit, gràcies per compartir estos
dies i fer d'ells una fuga a la rutina.
I per descomptat a tots i cada un
dels festers que formen part d'estes,
les nostres festes, a la gent que
any rere any ve a gaudir del nostre
desembarcament,
desfilades
i
retreta. Sense vosaltres açò no seria
possible. Només queda desitjar a
tot El Campello unes bones festes i
sobretot a les Capitanies d’engany
2018, gaudiu del vostre moment.
¡Nos veiem!!

Zaidies Fila Mudejares
F

esters i veïns, ja queden pocs
dies perquè comencen les
festes de Moros i cristians del
Campello i es nota.
Preparatius de tota índole, barraca,
vestits, música, reunions i un llarg
etcètera de detalls que es viuen
amb la il·lusió del nou any com si
fóra el primer i amb la confiança
que aporten una comparsa on es
comparteix l'amor per la festa i
una fila consolidada que aposta
per engrandir les nostres festes
participant any rere any desde 1999.
Saludem des d'ací a tots els festers
i amics,a veïns i visitants que
omplin els carrers estos dies de
música i pólvora,de vestits colorits i
barraques plenes de gent amb ganes
de passar-ho bé.
Enhorabona als Capitans, Capitanes,
Ambaixadors i Bandereres de
Pollosos i Cavallers del Temple en el
seu any de capitania.
Des de la filà Mudèjares, compartim
com sempre l'anhel per que arriben
eixos meravellosos dies de festa, i
si voleu compartir una estona amb
nosaltres, passeu-vos per la barraca
que quelcom el prendrem".
La Filá Mudéjares
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Marrocs
E
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nguany ens hem omplit de
saba nova.

Saba festera jove, valenta,
feinera, complidora, però per sobre
de tot festera.
Saba de renovada esperança que ens
ha fet, en molts moments, tornar
enrere. Tornar 20 o 25 anys enrere,
quan érem capaços de bufar-nos
dos vegades al dia i anar a dormir
al cantar els pollastres i tornar a
començar poques hores després a
crear records.
Benvinguts antics Sarraïns, ara
Marrocs o “Els del Raïm”.
Son las sinco i un menuto
Nos hemos encontrado
Con una gente nueva,
Que son els del raïm.
Està la Presidenta de la Junta
Festera,
Hem de fer bona festa
i no estar sancionats.
(Aventura ft Marrocs)
No volem deixar passar aquestes
línies i no felicitar a tot l’equip de
la Junta Festera per la seva aposta
tant forta i ferma de portar l’Entrà
de Bandes al matí del dia 12 per a
omplir el nostre poble de música i
Festa.
Prepareu-vos enguany, perquè si
el primer any donava goig vorer el
carrer ple de gent, enguany de segur
en serem molt més gaudint de la
música.
Però també volem demanar.
Si de veritat volem que es
declare Bé d’Interès Turístic el
Desembarcament necessitem el
recolzament ferm i fort del nostre
Ajuntament i barques, més barques.
Necessitem invertir en les barques.
Desitgem que la flota augmente, que
ningú es quede a terra, que tothom
puga gaudir del desembarcament
des de l’aigua i que no s’oblide la
seguretat.
Enguany ha sigut un gran acert
la incorporació de flotadors
salvavides a les barques però també
és important que cada comparsa
mantinga la seua barca a punt
perquè així i tot pots tenir un esglai
(eh Josevi??). Nosaltres enguany ens
vam quedar sense botavara no més
eixir del port, però gràcies al saber
del nostre patró vam poder aplegar
a terra ferma.

També volem demanar a la directiva
de Marrocs un autobús, descapotable
si és possible. La Sarracleta ha entrat
en gabinet de crisi i no cabem tots
els que som.
Lleva-llévame en la Sarracleta,
Oye Roberto llévame en la
Sarracleta,
Que si no, no arribaríem a la oneta,
Se’ns ha trencat la botavareta.
(Carlos Vives & Shakira ft Marrocs)
El 2017 ens ha tornat a portar una
Ambaixada de l’Escaleta de les de

recordar i ben segures i segurs estem
que la gent jove enguany tampoc ens
defraudarà.
A les “Sinco i un menuto” del dia 13
d’octubre les nostres xiques ens van
sorprendre amb un musical, del qual
heu pogut llegir els grans hits.
Súbeme
la
radio,
que
esta
es
mi
sansión,
Paso largo que no llegamos,
Tráeme el anís que así estoy felis,
Segur que Maria el porta ahí.
(Enrique Iglesias ft Marrocs)

Enguany esperem un millor
espectacle, així que com confiem
molt en la saba nova i sabem que
no defraudaran, us convidem a tots
al Castell Fester a les “Sinco i un
menuto” el dia 13 d’octubre.
A Cavallers del Tempe i Pollosos,
avant i sort!
Molt bones Festes!!!

Marrocs Fila Almoravits

Marrocs Fila Berebers
E

ste es el momento que
esperabas, te quita el aliento,
te roba la mente y todo lo
que era verdad queda atrás. No te
resistas viene por ti, corre hacia ti.
Es sólo el momento, no importa que
venga después. ¿No lo ves? Tu gran
sueño se acerca, sólo déjate llevar.
Sientes la emoción que te mueve,
Noces de libertad. Caen los bloques
de los muros que contienen todo lo
que conoces. Dime si quieres ir a
donde todo desborda música, luces
y colores, donde los furtivos huyen
en la noche y lo imposible se hace
realidad. Esta es la más grande
representación y la hacemos brillar,
vamos a desembarcar y el sol ya
no nos detendrá. Míralo hacerse
realidad, se apodera de ti, esta es la
más grande sinfonía. Es todo lo que
siempre has querido, es todo lo que
necesitas y está aquí frente a ti. Aquí
es donde quieres estar.

B

envolguts festers i festeres.

Enguany m’ha tocat a mi,
la primera xiqueta que vaig
començar les festes en aquesta
barraca i que després de 19 anys
amb anades i tornades, segueix en el
mateix lloc.
Des del començament a la Barraca
Funerària fins ara, en la Filà
Almoravits, gaudint de les festes no
sols amb companys de festa, sinó
amb gent que s’ha convertit en la
meua família.
Per un any més, bones festes i a
gaudir d’elles com només Almoravits
sap.

Al cerrar los ojos puedo ver un
mundo que me está esperando,
que me pertenece. A través de la
sombras, de la puerta que no se ha
atravesado jamás, pero me siento
como en casa. Podrán decir que
es una locura, podrán decir que
perdimos la cabeza. No me importa,
no nos importa. Podemos vivir en el
mundo que diseñemos, porque cada
noche en mi lecho mi mente está
llena de sueños brillantes, un sin fin
de sueños me mantienen despierto.
Pienso en lo que el mundo podría
ser, una visión de lo que yo veo, un
ciclón de sueños no bastarán para el
mundo que construiremos.
No importa si es grande o menudo,
déjame ser parte de ello, comparte
tus sueños conmigo. Tal vez aciertes,
tal vez te equivoques, pero di que me
llevarás contigo al mundo que ves,
al mundo que veo cuando cierro los
ojos, porque cada noche en mi cama
mi imaginación está llena de colores
brillantes, un sonoro alardo de
sueños nos mantienen despiertos.
Pasas los días dando traspiés,
melancólico, pardo está tu cielo.
Como un peregrino en un laberinto
estás dormido por dentro y no
puedes despertar. Crees que es la
única opción pero puedes activar el
interruptor y alumbrar la más oscura
estancia. El sol salió, el color te ciega,
toma el mundo y redefínelo, deja
atrás tu mente estrecha no volverás

a ser igual. Cobra vida, enciende tu
fuego, déjalo brillar, que llegue hasta
el cielo y abarque todo. El mundo se
convierte en fantasía y eres más de
lo que jamás imaginaste, porque
sueñas con los ojos abiertos y sabes
que no hay marcha atrás.
Lo veo en tus ojos, crees el engaño
que tienes que enmascarar tu
semblante. Tienes miedo de salir,
así que cierras las puertas, pero
no te quedes así, ya no vivas en las
sombras, tú y yo sabemos cómo es
eso porque cuando lo veas jamás
volverás a ser el mismo. Un emotivo
rayo que cae contenido para seguir
brillando, demuestra que eres
mucho más, no puedes temer. Cobra
vida.
Vengan todos. Entren, adelante,
todos los que estén llenos de sueños.
Vengan, escuchen la llamada
todos los que busquen una forma
de liberarse. Vamos, colosales los
renegados donde los perdidos se
encuentran y son coronados. No te
resistas viene a por ti, corre hacia
ti. Es sólo el momento no importa
qué venga después. Es cegador, más
brillante que todo lo que conoces,
sólo déjate llevar porque vas a venir
y quieres ir a donde todo está lleno
de luces de colores, de pasiones
donde los furtivos huyen en la noche
y lo imposible se hace realidad.
Es todo lo que siempre has querido,
es todo lo que necesitas y está aquí
frente a ti.
Per molts anys. Bona Festa.
Tots meyns tu, amic.
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Non Bebec
M

usica fins a altes hores de la matinada
Olors a festa que fan que et canvien el semblant.
Riure sense parar amb els amics de tota la vida.

Organitzar totes les coses de la comparsa.
Somriure al públic en el desfilada.
Ningú sense un got ni menjar a les mans.
Obrint una ampolla de vi per brindar en bona companya.
Nedant fins a la vorera la matinada del dia 12.
Besets i abraçades, entre amics, parelles i familiars.
Envoltants de musica, de festa, llunes i creus.
Ballant sense parar 'FIESTA PAGANA'.
Esperant que els dies no es siguen curts
contant els dies que falten per a les següents festes.
RGM
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Non Bebec Fila Al-Mohamanan

E

ncara retronen les nostres
motos
després
d’una
espectacular retreta, quan
ja ens toca posar-nos a punt per
a la següent. Si amics ja s’acosten
les nostres FESTES DE MOROS
I CRISTIANS. A partir d’ara
engeguem motors altra vegada i
posem els nostres bombatxos a
punt per que la propera marxa està
a punt de començar. Però no parlem
de marxa motera o cicloturisme no,
l’única marxa en la que les nostres
guerreres i els nostres guerrers han
de gaudir i participar, no és altra
que la marxa mora ,que la banda que
portem darrere estiga interpretant,
per que eixe és el combustible que
necessitem per enfilar el carrer i
omplir-lo de color i vistositat.

I

si xerrem de color i vistositat,
permeteu-nos
que
afegim
espectacularitat, hem de fer
menció i felicitar les capitanies 2017;
pels de la creu ,ELS MASEROS, i
pels de la mitja lluna, ELS PACOS,
ja que van sorprendre a tothom que
havia al carrer,amb els seus boatos i
desfilades, ENHORABONA!!!
I als que ens representaran enguany,
CAVALLERS DEL TEMPLE i
POLLOSOS, felicitar-vos per la
vostra capitania i desitjar-vos tota
la sort i l’ànim del món per a que la
vostra posada en escena siga lo més

satisfactòria possible, SUS I A LA
CÀRREGA!!!
I tornant de nou a casa, en el nostre
record, un dels històrics de la nostra
comparsa,com es Antoni Gilabert
“EL TOCAO”, que malauradament
ens ha deixat en cos…,però que
de ben segur estarà en ànima des
del dia del CALDERO fins el dia
de SANTA TERESA, gran fester i
ambaixador de la nostra esquadra.
I finalment i com a comiat,des de
FILÀ
AL-MOHAMANAN-PENYA
LA TRANCA volem solidaritzar-nos
amb totes aquelles persones que has
sigut víctimes d’abusos o qualsevol
forma de violència de gènere, i
demanen que les nostres festes
es desenvolupen amb la màxima
cordialitat i respecte possible entre
els qui som festeres i festers, i amb
tota la gent que no participa i ens
visita, perquè recordeu una dita tan
simple com que… ”QUAN ES DIU
QUE NO, NO VOL DIR NO!!!”
BONES FESTES DE MOROS I
CRISTIANS 2018 A TOTHOM!!!!
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Ain Karim
D

els draps que vestien els
nostres cossos humils ja no
queda sinó el record. Des
que vam embarcar en aquesta nau
tot ha quedat enrere: la terra, les
nits d’orient, l’aire sec del desert,
la dolçor dels dàtils i l’ombra de les
palmeres d’Ain Karim. Tot, fins i tot
la nostra roba. Tot, excepte el record.
Les noves camisses que ens
cobreixen els pits son de la tela
més fina de Damasc, del color de
l’escuma de la mar, dels nostres
núvols, de la calç de les nostres cases,
de les nostres ànimes. El brodat
que manté ben alt el nostre coll és
d’un daurat pres del propi sol, d’un
orgullós to de victòria, mercaderia
del propi profeta.
El jupetí que ens cobreix els muscles
ha robat el verd a les oliveres de
les nostres muntanyes, i amb cada
fulla ens han cosit sanefes vegetals
enramades a les espatlles. Ens
agermana amb la terra, la nostra
terra, que ara deixem per navegar
enllà de l’horitzó cap a un paratge
infidel. Ens agermana amb l’arbre,
el riu i la dula.
I per últim, la negra seda dels
nostres turbants, de la foscor de la
nit, de la negra crin dels cavalls que
ens porten cap a una victòria segura.
És l’obscura tela del nostre llinatge i
la nostra empremta en la batalla.
Només queda el record d’allò
que som imprès en els nostres
uniformes. I l’orgull de vestir-los
dignament.
Bones festes de Moros i Cristians!
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Meixemet
E

n la vida i en cada moment,
sempre hi ha per què riure i
per què plorar. I probablement
enguany sigui més cert que mai.
L’Any Nou ens va portar gran tristor.
Nosaltres vam perdre un gran amic i
les festes van perdre un Gran Capità.
Així que no podíem començar el
nostre escrit d’ altra manera. Sempre
estaràs als nostres cors Jesús. Bon
viatge i bona mar Capità. Encara no
ho podem creure...
I amb el record dels bons moments
compartits, fem front a un nou any.
I van 44, que es diu prompte! 44 anys
en els que hem vist nàixer, créixer i
fer-se grans les nostres festes (i als
nostres socis, tot siga dit! Jeje).
D’un temps a aquesta part, vivim un
procés de canvis en el què la nostra
festa busca renovar-se i posicionarse com a referent. Canvis que de
vegades ens uneixen i de vegades
ens divideixen. És difícil saber què
serà millor o a on arribarem. El
que està clar que hem de renovar
o morir, però això no ha de passar
per perdre els nostres arrels o per
oblidar que la festa és de tots i per
a tots i que la unió fa la força. Totes
les opinions son vàlides i totes
fan camí. El poder, com sempre,
resideix al poble i és el poble qui
decidirà el camí. Sigui com sigui,
tots els que hui deixem les nostres
paraules a aquest llibret, formarem
part d’ aquest camí que es convertirà
a la nostra història i estem segurs
de que entre tots aconseguirem el
millor resultat. Que a la fi, som tots
germans de cor salat! Per la nostra
part, des de Meixemet continuarem
treballant amb esforç i il·lusió per
engrandir les nostres festes.
A les capitanies entrants, Cavallers
del Temple i els nostres veïns
Pollosos, us desitgem allò millor.
Heu treballat dur per fer gran la
vostra Capitania i estem segurs que
ho aconseguireu. Gaudiu, ploreu i
viviu al màxim aquests moments
inoblidables per vosaltres.
A tots els festers, com sempre, bona
mar i bones festes. Trellat i bogeria a
parts iguals i a fer història, que cada
any que se’n va, no torna!
Sigui benvingut tot el poble del
Campello, festers i no festers, veïns
dels pobles envoltants i viatgers
de terres llunyanes. Nostra casa és

vostra casa. Nostra festa és vostra
festa. Nostra mar. la vostra mar.
Gaudiu amb nosaltres i formeu
part del nostre sentiment. Sentiu el
tro de la batalla, l’olor de la pólvora,
l’alegria de la germanor, el calfred al
sentir la música i el gust de la mar
salada.
Visca la Mare de Deu. Visca el poble
valencià. Visca El Campello.
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Els Pacos
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Els Pacos

i els nostres euros en els pagaments
de loteries.

Q

uan es conclou una Capitania
cal reconèixer l’esforç i la
il·lusió dels qui l’han fet
possible i aquest escrit és, de principi
a fi, un document de gratitud. I ho
farem mal, perquè quan dónes les
gràcies a algú deixes a altres sense
anomenar. Disculpeu d’avant mà
els oblidats: açò només és una visió
particular i singular de les moltes
que hauran hagut sobre la nostra
Capitania Mora 2017, una visió
partidista però plena de proactivitat,
respecte i estima.
Abans de tot destaquem la gent de
fora, eixos que no són Pacos però
han estat ben disposats a ajudar-nos
en el que ha fet falta. Ens referim als
festers, no festers i associacions que
ens han acompanyat en els actes,
però molt especialment al Boato:
més de 500 persones van participar
en la nostra entrada i sense elles, cap
projecte s’haguera fet realitat.
Els Maseros, amb qui hem compartit
protocols i festa. Gràcies a tots i
totes! Gràcies Bea i Deborah! Un
plaer dur endavant la Presentació de
Capitanies amb vosaltres!
Luis Seguí, per la música.
De tot cor José Ramón i Ana. Quan
ningú no teníem al cap la Capitania
ells ja estaven fent-nos guanyar
diners amb l’Euromillon.
La Directiva dels Pacos, molt
especialment Marga la nostra
presidenta doncs ha estat des del
primer moment col·laboradora,
participativa i oberta de ment
en totes les idees proposades i
realitzades. Hem pogut fer la
Capitania que hem volgut i ha
pogut participar tot aquell que ha
volgut. Aquesta Capitania ha sigut
la Capitania dels Pacos, de tots
nosaltres.
Miguel
Ángel
i
Carmelo,
representant-nos en la Junta
Festera, duent la nostra veu i la
nostra pólvora.
Inma i el Dimoni entre moros
i hindús, entre gel·labes i saris,
posant-nos ben guapos.
A Benito, Alberto i Joaquín,
construint l’hort durant les
vesprades d’estiu.
Raquel, que ens ha pres la mida a
tots i coneix els nostres centímetres

A Loli i son pare, que han fet de la
seua cristalleria el local d’atenció al
públic dels Pacos.
A Clara, Francesc, Juan i tots els
extres de Moros en la Costa.
Als nostres càrrecs, Belén, Cristian,
Maite i José Antonio, que han donat
esplendor i sentit a la Capitania.
A Sonia i Manolo, que no sabem
molt bé què feien però te’ls
trobaves sempre, en tot moment,
col·laborant...
A tots els Pacos i Paques que han
muntat la barraca, s’han fet càrrec
del menjar i de la beguda, han
deixat les seues coses, abans, durant
i després de les festes per fer que
la resta estiguem ben còmodes i
atesos.
Però tot el redactat fins ara no
ha sigut més que una excusa per
a poder cridar als quatre vents i
reconèixer la capacitat d’implicació,
esforç, dedicació, il·lusió, gestió,
creativitat i tenacitat de dos grups
de dones.
Així que, en negreta i majúscula,
AMAIA, ESTEFANIA, gràcies per les
vostres quantioses participacions,
però destaquem estratosfèricament
el vostre treball en la Presentació de
Capitanies. No trobe les paraules
per a transmetre-vos tot el nostre
agraïment, admiració i estima.
I com no, les superwomen, les
formiguetes coneixedores, creadores
i supervisores del més mínim
detall dels Boatos. Inesgotables,
tenaces,
persistents,
fermes,
creatives, metòdiques, inclusives,
il·lusionades i il·lusionadores, amb
bon gust i criteri ... Dies, setmanes,
mesos, anys construint un projecte
i dirigint centenars de persones.
RAFA TONYI, MELÍN i PATRICIA,
gràcies, gràcies i gràcies per cada
instant dedicat a aquest projecte
comú.
I açò és tot. Enguany un any més i a
gaudir de la festa, que és el que ens
agrada!
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Belen Palomares Ripoll
BANDERERA MORA 2017

L

legó el momento de pasar
página, un año lleno de
emociones y muchos estrés.

Se ha visto cumplido uno de mis
sueños, representar al bando moro
y a mi comparsa “ELS PACOS” como
banderera.
Ha sido un año con mucho trabajo
pero muy reconfortante,¡¡que rápido
ha pasado todo!! He intentado
disfrutar de cada momento al
máximo y así lo he intentado
transmitir a todos.
Después de todos los esfuerzos creo
que ha merecido la pena, ha sido un
año increíble.
La pregunta que te hacen todos
después de fiestas, ¿con qué
momento te quedas o qué es lo
que más te ha gustado? Para mí,
la verdad, de cada acto me llevo
momentos de muchas risas, tristeza,
momentos que no olvidare jamás. La
entrada de bandes me encantó,¡¡ sin
música no hay fiestas...!! Las calles
estaban como nunca llenas de gente.
En la entrada, el momento de subir
a la carroza y estando con mis
hijos, mi sobrina y mi marido que
iba de escolta ja,ja,ja...ver la cara
de felicidad, sorpresa ,los nenes
y nosotros, no tengo palabras. Es
difícil de explicar, las palabras
sobran, fue una experiencia única
que nunca olvidaré.
El segundo día, fuimos andando,
fue diferente, notabas el cariño
de la gente, fue otra sensación. Le
dimos una sorpresa a mi embajador,
Cristian y a su padre, las dos filadas
especiales abriendo paso y nos
pusimos delante de Antonio¡¡¡
buahhh....!!!
¡¡¡ Tengo momentos pero me faltaría
libro jajajaj!!
Ha sido un placer compartir esta
Capitania con todos vosotros
MASEROS y ELS PACOS, un orgullo
de compartir con vosotros este año.
Y por ultimo muchísimas gracias
por todo el apoyo y por estar ahí a mi
familia y mis amigas, mi filá especial,
que sé que habéis disfrutado a tope.
No es un adiós, sino, un hasta
pronto, volveré..!!
Visca la festa!!
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Cristian Palomares Sanchez
AMBAIXADOR MORO 2017

E

scriure
aquest
escrit
d’acomiadament, es la tasca
mes dura que m’ha demanat
la Junta Festera com ambaixador
moro, i ho dic, perquè es senyal
d’acabament d’aquesta etapa que ha
estat plena d’emocions, de vivències,
i també, de molta responsabilitat.
Es hora de cedir el testimoni a Jose
Emilio, que de segur, ens faràs vibrar
d’emoció. Sort i endavant amic.
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Ha sigut una travessia que ha sigut
possible pel recolzament de moltes
persones, per això el primer que vaig
a dir, es demanar perdó, perdó a
totes les persones que m’han ajudat
però que no vaig a poder anomenarles ací per falta d’espai.
Això sí, no puc oblidar-me de citar
a la meua comparsa, Els Pacos, que
gracies a ells, han permet que siga
el portador de la paraula del bàndol
moro. Gracies pel vostre suport i
treball.
Gracies al Comitè d’Ambaixadors
per la vostra paciència, però
sobre tot, per un any de riures,
d’ensenyaments,
d’algun
que
altre garrot per a que aprengués
l’Ambaixada, un text, que portaré
sempre al cor. I en especial a les
famílies de Jose Baeza i Marc Vaello,
per haver-vos furtat tantes hores
d’estar amb ells. I com no, a vosaltres
dos.
A la meua Filada Especial, per poder
comptar sempre amb vosaltres. No
podria tindre millors amics.
A Celia, per aguantar els meus
nervis durant tot l’any, i donar sentit
a tot açò. A Mari, per tota la teua
ajuda. A Sisco, sens dubte, el millor
sentinella. A Noemí, per obtindré
sempre un sí quan t’he necessitat.
A Bea, pel teu recolzament
incondicional. A la família Baeza
Planelles i família Gracia Terol, per
saber que sempre puc contar amb
vosaltres. A tot l’equip directiu de la
Junta Festera i al capdavant Angela,
pel vostre treball realitzat a la festa.
A les comparses i festers, per tanta
mostra d’estima, i en especial, als
Mozarabes. A tota la meua família,
i en especial, a la meua tia Paqui,
per ser la meua ombra en aquesta
travessia. A tu mama, per animarme a viure tot açò. I sobre tot,
gracies a tu, que tenint el que tenies
per dins, sempre em mostraves un
gran somriure per fer que gaudís
i visqués de tots els actes. Allí on
estigues, moltes gracies. Te vull
papa.
Com he dit abans, son quatre dies
fascinants, sumat a un any de
preparacions, que s’ha de viure en
primera persona per saber el que

es sent. Es indescriptible el que
es viu al desembarcar i veure als
festers aguantant el pantalà per fer
possible la teua entrada triomfal,
tot lligat, a fer l’ambaixada i acabant
disparant l’arcabús. I que dir de
l’entrada? Impossible descriure tals
sentiments pujat dalt de la carrossa,
o el fer a peu l’entrada del dia 13 amb
tota una banda a la teua esquena. I
com no, recordar el poder participar
en eixe homenatge a eixe gran
fester, Toni El Nap.
En definitiva, tots i cada un dels
actes es viuen d’una forma diferent
quan ets tu el càrrec, i a més,
compartint eixos moments amb
grans persones com Belen, Maite i
Jose Antonio, i com a contrincants
festers, amb Mariano, Natalia,
Maria José i Alberto. Com sempre
dic, no podria haver tingut millors
companys.
Per finalitzar, volia dir-li als futurs
càrrecs 2018, que el ser càrrec, tal i
com meu va definir un gran fester,
es un somni que es té des de sempre,
que es viu en un instant, però que ho
recordes durant tota la vida, per això
vos dic, que gaudiu de cada moment.
Gracies a tots de tot cor i a seguir
fent festa! Visca les nostres festes!
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Maria Teresa Ramos Calpena
CAPITANA MORA 2017

E

l teló es baixa i quan torna
a pujar ja son altres els
protagonistes; però no hem
de patir amics, els nostres noms:
Cristian, Belén, Jose Antonio i Maite,
han quedat gravats en la historia,
en la historia de la festa del nostre
poble, i en la nostra memòria PER A
SEMPRE.
Orgull d’haver representat a la
nostra comparsa ¨ Els Pacos ¨; orgull
de rebre tot eixe afecte que ens han
demostrat al llarg d’aquest any. MES
NO ES POT DEMANAR.
Quan el cor està ple d’orgull i de
afecte soles queda que la boca parle,
parle per agrair, de tor cor, la feina
feta per la nostra comparsa, per la
Junta Festera, per la família, pels
amics …, per tanta i tanta gent que
per amor a la festa ha fet fàcil i
possible el nostre paper.
Però la nostra aventura no es tanca
ací, comença si cal, perquè com en
va dir una persona, cada vegada
que mires als càrrecs passar, tu
recordaràs com ho vas viure i els
sentiments tornaran a sortir com si
tot estiuera de nou passant.
No sé vosaltres, però per a mi, tot
el que he viscut es tornarà com
el títol d’aquell llibre que vaig
llegir de xicoteta, “LA HISTORIA
INTERMINABLE”. Seré Bastian
i la fantasia omplirà el meu mon,
no deixaré de somiar i amb el
meu drac Fújur, que serà la meua
comparsa “Els Pacos”, farem perquè
la Emperadriu, en este cas La Festa,
sempre estiga en plena facultat.
PER A SEMPRE FESTERS.
MAITE
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Jose Antonio Giner Canabate
CAPITÀ MORO 2017

B

ARAKA (el que tiene fortuna)…
a si empecé mi presentación
y a si quiero empezar mi
despedida.
FORTUNA inmensa de haber sido el
CAPTAN MORO de las fiestas de mi
querido pueblo de EL CAMPELLO
Fortuna de haber podido compartir
1 año diferente con todos vosotros,
un año que día a día como las olas
que bañan nuestra costa se suceden
y cada una va dejando en la orilla su
granito de arena que al final crean
una gran playa llena de pequeños
momentos y la hacen inmensa,
inmenso como el orgullo de haber
disfrutado con vosotros estas fiestas.
A lo largo del año vamos preparando
la Capitanía y nos llenamos de
preocupaciones sobre si gustara
nuestra carroza o si el color de las
botas quedan bien con el turbante
o si llevare esto o lo otro, si llevo
espada o daga, si saldrá todo bien o
no, si lloverá o ara calor….creedme
al final eso no es lo más importante,
lo verdaderamente importante son
los pequeños momentos, la ilusión
el cariño que recibimos, los besos,
los abrazos y lágrimas de alegría
que vemos en vosotros. Una vez me
preguntaron ¿Cuál es el momento
más importante para ti….todos y cada
uno, EL DESEMBARCO UFFF!!! LA
ENTRADA!!!! Sobrecogedora desde
el minuto uno, las EMBAJADAS
espectaculares y aun así con toda
la importancia que tienen estos
actos la ilusión y trabajo con los que
se preparan, no tienen para mí la
máxima importancia y descubres
entonces
lo
verdaderamente
importante…
Yo me quedo con otros momentos,
como cuando mi CAPITANA mi
cuñada MAITE me apretaba la
mano cuando nos acercábamos a
la pasarela a la PRESENTACIÓN o
escuchar cansinamente el comienzo
de la embajada a CRISTIAN cuando
junto a mí en la proa de nuestra
barca nos acercábamos a la orilla
en el DESEMBARCO. A mi querida
BELEN viéndola en lo alto del
castillo en la entrega de banderas
y qué decir de ir en lo alto de la
carroza recibiendo el cariño de
todos vosotros y mirar hacia abajo y
descubrir las lágrimas de orgullo de
mi madre en la tribuna, momentos!
Qué decir de estar en la tribuna
esperando el paso de todos vosotros
y ver como mi peque ALEJANDRO
levantarse y aplaudir cuando
pasabais frente a nosotros y por su
puesto (todavía me estremezco al
recordarlo) cuando en la embajada
se acerco a mi hijo JUAN JOSE y
arrodillándose ante mí me entrego
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la espada para luchar con mi querido
ALBERTO, lucha que acabo con un
abrazo que no olvidare nunca….
A mi querida comparsa ELS PACOS
y fila especial como no recordar
la emoción al entrar en ella tras
los actos y ver cómo nos recibíais
“ agradecimiento eterno a todas
vosotras/os por el cariño y el trabajo
que hicisteis y que hicieron en
este año un año imborrable en mi
historia no puedo olvidar tampoco
estar en lo alto del castillo y ver
como se acercaban a mi querida
RAQUEL(que seré yo sin ella) y
viéndola con lagrimas en los ojos
le dieron un beso en la frente y le
dijeron… ves todo ha salido bien!.
No puedo escribir de todos los
momentos felices y agradecer a toda
la gente que me ayudó necesitaría
todo el “llibret” para mí.
Agradecer a todos los festeros/as
encabezados por la junta festera(mil
millones de gracias) por el apoyo
y cariño que habéis tenido con
nosotros y por su puesto a esos
inmejorables cargos cristianos
NATALIA,MARIANO,MARI
JOSE,ALBERTO que junto con su
comparsa MASEROS me ha hecho
vivir momentos inolvidables.
Quiero terminar con un deseo, el
deseo de que los próximos cargos
MOROS y CRISTIANOS disfruten al
máximo de este año, de cada uno de
los días y actos desde la presentación
pasando por entrada de bandas
misas ofrendas, de TODOS los
actos son todos importantes e
inolvidables. Que no tengan miedo
y que disfruten de la fiesta aquí me
tienen para lo que deseen y por su
puesto animar a todos los festeros/
as de que no renuncien a la ilusión
de ser cargos en las mejores de
fiestas de MOROS y CRISTIANOS
del mundo. Les festes de MOROS i
CRISTIANS del Campello. Ser cargo
es algo inolvidable. ¡Moltes gràcies a
tots!
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Concurs de

Fotografia

Vicente Rodenas Alberola
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Categorìa Comparses

XVIII CONCURS DE FOTOGRAFÍA

CategorìaFestes de Moros i Cristians
1er premi
A la espera - Reyes Cerd Mira

Comparsas Moras
La lluvia no nos va a parar - Laure Waleffe

2on premi

Comparsas Cristianas
Naufragio - Silvia Torres

Liabra de la derrota - Blanca Lledú Marco

CategorìaRaconsiTradicions
3er premi
Concordia - Adolfo González Pérez

Ganador
Aire - María Peremach
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AntonioRamos Baeza "ElNap"

Mari Pepa

IN MEMORIAM
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ecuerdos, aquí troncados
por el soplo de una ráfaga
aleve, para el roble vigoroso
que durante más de cuarenta años
desafió todas las responsabilidades
y salió vencedor de tempestades.
El hecho horrendo consterna
nuestro ánimo y estremece con
fragoroso estrépito de catástrofe el
alma festera. Jamás la inesperada
partida de un hombre produjo tal
sentimiento de consternación en
un pueblo ni gravitó con mayor
sensación de angustia sobre la
conciencia colectiva. Es que todos
sabemos que perdimos a uno de los
mejores guardianes de los pilares
de la Fiesta y por ende, de la vida.
El acontecimiento fue de tal modo
abrumador que aún nos resistimos
a creerlo. Quien nos hubiera dicho
que esa extraordinaria persona a
quien hace apenas un año vimos
partir alegre y sonriente, como
siempre, iba a tornar poco después
cobardemente inmolado. Pero ahí
está la tremenda realidad con toda
su elocuencia aterradora. Muda está
ya la boca de donde salieron tantas
palabras de pasión, afecto y amistad.
Inmóviles se hallan sobre el pecho,
donde el corazón cesó de latir, las
manos que sostuvieron la espada
que simbolizó durante lustros
toda la fuerza de nuestra Fiesta.
Exánime y vilmente atravesado por
las saetas del aciago destino, yace
ahí el caballero heroico que flameó
con orgullo, como si ondeara en su
mástil, el lienzo cuatribarrado y la
estrella muslime.
No es esta la hora de hacer apología
de la obra y de la figura de Toni
el Nap. Las lágrimas que nublan
nuestros ojos, en su recuerdo, y
la emoción que empeña nuestra
voz no nos permitirían cumplir
con la ecuanimidad debida esa
tarea justiciera. Pero los grandes
hombres entran verdaderamente
en la historia cuando abandonan el
escenario de la vida con sus combates
y sus contradicciones. Para el gran
amigo a quien entregamos a la tierra
que lo vio nacer, llegó fatalmente ese
momento supremo. Sea cual sea la
actitud de la posteridad ante su obra
y ante su memoria, desde ahora
podemos afirmar que el nombre de
Antonio Ramón Ramos Baeza, el
Nap, está grabado para siempre en
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el material que el tiempo respeta y
que es capaz de transformarse, pero
no de perecer, en la sucesión de las
generaciones. El legado que nos dejó
es ingente, emotivo e imperecedero.
Su memoria permanecerá mientras
permanezca la Fiesta y exista en ella
una sola alma consciente de lo que
significó y de todo el bien que de
él emanó, asegurando el progreso,
el bienestar y la tranquilidad a la
familia festera.
Qué magno hombre fue Antonio
y cómo se proyecta su estatura de
prócer sobre la historia festera.
Fue humano, demasiado humano
muchas veces, pero sus mismos
errores merecen nuestro respeto
porque fueron hijos de su pasión
desvelada. Su carácter y voluntad
conciliadora no sufrieron menos
cabo alguno ni en los duros conflictos
a que se vio sometido ni en el desgaste
indispensable que implicaron para
él sus muchos años de vida pública
y su intensa participación en todos
los debates. Al mismo tiempo que
un hombre que tuvo una confianza
ciega en su familia y en el destino,
Toni fue fundamentalmente un
hombre bueno. Bajo su pecho
latía un corazón inmensamente
magnánimo. Sólo una voluntad
inquebrantable como la suya
pudo resistir, sin caer en excesos
imperdonables y en venganzas
inútiles, el cúmulo de asechanzas
insólitas, de delaciones infames y de
insinuaciones perversas. Sobre sus
hombros se han cargado muchas
deudas que él no contrajo jamás y
cuya responsabilidad corresponde
a los maestros de la adulación y
la intriga, que especularon con su
buena fe y con sus naturales pasiones
de hombre que amó intensamente
las sensualidades de la vida.
Toni el Nap siempre llevará
asegurada sobre sus sienes la
corona de los inmortales de la
Fiesta. Su figura entró desde ese
instante solemne en la gloriosa
familia de nuestra historia. El
momento es, pues, propicio para
que recordemos sobre sus reliquias
amadas que defenderemos su
memoria y que seremos fieles a sus
consignas manteniendo la unidad
y confundiéndonos con todos los
buenos festeros en un abrazo de
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cant.

i em dius adéu, vull que el dia
sigui net i clar, que cap ocell
trenqui l’harmonia del seu

Que tinguis sort i que trobis el que
t’ha mancat amb mi.
Si em dius “et vull”, que el sol faci
el dia molt més llarg, i així, robar
temps al temps d’un rellotge aturat.

conciliación y de concordia.
Querido amigo, hasta luego. Tus
hermanos e hijos espirituales,
veteranos de las campañas que
libraste para engrandecer nuestro
pueblo y exaltar la Fiesta, miraremos
hacia tu sepulcro como hacia un
símbolo enhiesto y no omitiremos
medios para impedir que se extinga
la llama que tú encendiste en los
altares de la Fiesta y en nuestras
almas. Te fuiste, escoltado de
esa multitud sollozante, para
reintegrarte a la tierra que te vio
nacer y donde podrás reposar en el
mismo regazo en que descansan tus
antepasados. La tierra valenciana
te será siempre propicia y en ella
hallarás al fin el descanso. A ti,
batallador incansable que mataste el

letargo y que no conociste la fatiga.
No eres ya el adalid beligerante
que fuiste hasta ayer. Ahora,
transformado por los atributos que
confiere el misterio a los elegidos
por el sueño del que no se despierta,
eres un ejemplo, un índice que nos
señala el rumor a seguir desde la
infinita lejanía de lo desconocido.
Que Dios te ampare en su seno y
que tu vigor espiritual contribuya a
vivificar la tierra que tanto amaste,
para que la conciencia de la Fiesta se
siga nutriendo con tu energía en la
infinidad de los tiempos.
Tots meyns tu, amic. Juan Fco.
Belmonte Planelles

Que tinguem sort, que trobem tot el
que ens va mancar ahir.
I així, pren tot el fruit que et pugui
donar el camí que, a poc a poc,
escrius per a demà.

ànims per a tots i sempre temps per
ajudar-nos en qualsevol cosa. Així és
com t’agradava fer les coses sempre,
sentint-te i sent amiga, germana i
mare de tots nosaltres.
Tot el teu fruit ens l’has deixat als
nostres cors. Sempre somrient,
encara que el nostre camí no fóra
planer, tu amb el teu carisma ens vas
fer aprendre que ajudant-nos tots i
fent-nos forts malgrat les dificultats,
podríem continuar el camí marcat.

Volem començar recordant-te amb
aquestes estrofes de la cançó de
Lluis Llach.

Per la nostra banda, nosaltres sols
demanàvem això, un poc de sort
per poder continuar junts, amb la
mateixa il·lusió, amb les mateixes
ganes de fer moltes més coses i
mamprendre nous camis amb nous
reptes. Però això, malauradament
no ha estat possible. Algun mal ocell
ha trencat l’harmonia del teu cant i
durant un temps ens ha deixat muts.

T‘en recordes? Aquell dia va ser
una jornada molt especial, el del
teu casament i tots nosaltres et
vam cantar aquesta cançó que tant
t’agradava, que tant ens agradava.
Escoltant hui de nou les seues
estrofes ens venen al record tots
eixos moments quan tu, plena de
vida, plena d’il·lusió, tenies sempre

Amiga, saps que encara que no
estigues present, els records sempre
estaran per temps i temps, però
també has de saber que encara que
hages decidit fugir d’aquest món i
fer el teu propi camí, sempre estaràs
aquí, entre nosaltres, en les nostres
converses, quan escoltem música,
en els moments bons i dolents, quan

Que demà mancarà el fruit de cada
pas; per això, malgrat la boira, cal
caminar.

executem fets o accions o quan
gaudim de la festa o de les nostres
tradicions.

et fa pensar en tu mateix, en eixos
bons moment, el “aquí i ara” positiu
i dolç.

Amiga, encara que no ho cregues,
continues ensenyant el camí a
qualsevol persona que et necessite,
continues repartint amor per tot
arreu, continues omplint de llum
els nostres cors. T’hem tingut poc
temps en el nostre camí però ha
estat un temps farcit d’emocions,
envoltat d’amics i has aconseguit
que més que una colla de bons
amics, siguem una gran família. Per
això dèiem abans que eres amiga,
germana i mare de tots.

Piruleta és llepolia, entusiasme,
rialla, esperança. És això el que
volies dir-nos?. De vegades, encara
que tinguem bona vista, tenim una
gran ceguera interior que no ens
deixa entendre els missatges que les
persones ens volen transmetre.

Que bona, va ser tindre l’ocurrència
de nomenar-te “Piruleta” per què
aquesta paraula es va quedar en
el nostre interior. Va ser curiós
que, després de vestir-te per una
retreta amb una disfressa amb la
qual anaves diferent de la resta,
et presentares davant de tots i et
batejares amb aquest nom, piruleta,
piruleta. Que bo!! No vam entendre
en aquell moment eixe nou malnom
amb el qual et vas auto batejar, però
a poc a poc el temps ens va fer raonar
i concloure que té una explicació. La
piruleta, t’ompli i t’endolça la boca,

El tenim present en les “cose, cose”,
treballant
incondicionalment
per la nostra festa, ajudant a les
capitanies, cosint vestits i disfresses
de qualsevol activitat, fent rialles
sense parar i posant-nos l’orella
tesa amb els teus crits de guerra.
Però també cuinant, parant taula o
escudellant. No paraves en cadireta.
Que sàpigues, AMIGA, que estàs amb
nosaltres i ens segueixes donant
ànims per fer tot això que a tu tant
t’agrada, com estar amb els amics,
la teua gran família i continuar el
camí en eixos dies nets i clars que de
segur continuarem tenint.
Mari Pepa, que tingues sort en el teu
camí.

Copet

Colla Dimonis del Campello
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antos años escribiendo para
este Llibret, y esta vez nos
ha tocado escribir el más
doloroso y emotivo escrito.
En esta vida todo lo que te has
propuesto lo has conseguido, has
formado una familia que te admira,
que te ama, que seguirá siempre tus
consejos.
PAPÁ ERES LA ROSA DE LOS
VIENTOS QUE NOS GUÍA.
Desde que tienes uso de razón, estás
vinculado a las fiestas; fuiste pionero
en las fiestas de la Virgen del Carmen
con tus barracas Els Coveros y Els
Collonuts y posteriormente, a raíz
de ésta, se creó la comparsa de Els
Cristians del Campello, en la que
fuiste socio años más tarde. Tu nos
metiste en el “mundillo” festero
desde bien pequeñas, desfilando
cada año con una comparsa
diferente con familiares y amigos,
hasta que dimos con las que nos
gustaba (y en la que precisamente no
conocíamos a nadie) AIM KARIM.
Ahí ya acertaste de lleno, conociendo
a la que en un futuro sería una gran
familia para nosotros.
Cuantos soparets te has pasado
detrás de la banda tú y mamá
acompañándonos
hasta
que
acabara.
Años más tarde tuvimos el orgullo
de que tu hija fuera Banderera,
cuanto esfuerzo, nervios, risas y
lágrimas pasamos ese año y volviste
a disfrutar de esa experiencia
gracias a tu hermano, capitán
moro “Manolo Copet”. Gracias tío
por dejarnos vivir esta experiencia
contigo, nunca la vamos a olvidar.
Ahora podrás disfrutar de las dianas
que tanto te gustaban junto a tu
amigo el Nap… “Un Nap y un Copet
sempre fan una bona ensalà”.
Gracias también a ti que nos corre
por las venas el ser músico, nunca
se nos olvidará la cara de orgullo
que tenías cuando entramos en la
banda de música…” TENIM QUE
FER UNA PICAETA I CONVIDAR
A TOTS ELS MUSICS, QUE NO
FALTE
CERVESSA”…
Como
disfrutabas papá. El sacrificio que
hacías durante toda la semana
para recogernos del conservatorio

después del trabajo y cuantas veces
te tocábamos a la ventanilla del
coche porque estabas tan cansado
que te quedabas durmiendo durante
la espera.
Gracias a tu pasión por la música has
hecho que nosotras, y de momento
tu nieta también, la amemos. Ay la
teua xiqueta Paula, que como no
podías venir a las audiciones decía,
¡GRÁBAME PARA ENVIARSELO AL
YAYO! Ahora la podrás sentir cada
vez que toque.
Para los que no te conozcan, decirles
que eres una persona muy especial,
de apariencia seria pero un interior
sensible, reservado, hombre de
pocas palabras, cariñoso, un poco
cascarrabias, graciosillo (si no
contabas los chistes de Arguiñano
claro jijiji), cocinillas, generoso,
cabezota, humilde, caprichoso…
En definitiva un SUPER-YAYO que
se derrite con los besos y abrazos
fuertotes de sus nietos.
El mejor padre del mundo, al que le
sacábamos unas risas siempre que
lo necesitaba y sobre todo al mejor
esposo que has podido tener mamá,
tu compañero de lágrimas, enfados,
risas y que te amaba tanto, solo con
la forma de mirarte sobraba las
palabras.
En definitiva, un hombre con un
corazón tan grande que le dejó
de funcionar porque no le cabía
en el pecho. Gracias a la familia
y amigos que han estado antes
y después, agradecidas es poco,
habéis reforzado el vínculo que ya
teníamos. Y también dar las gracias
a esa “pequeña” parte de gente que
no ha estado con mi padre ni antes
ni después, muchas gracias por
hacer que se nos caiga la venda de
los ojos.
Cariño, papá, gordito, yayo,
hermano, tío, amigo, nunca te
olvidaremos.
TU ESPÍRITU VIVE ENTRE
NOSOTROS Y MANTIENE UNIDA
A LA FAMILIA QUE FORMASTE. TE
AMAMOS

T

ras el Correfoc del Carrer la
Mar, y dando las gracias a
nuestros vecinos y turistas
por su gran acogida, volvemos a
encender nuestras antorchas en la
noche del 8 de octubre en la Avenida
de la Generalitat.
Este
año
el
Excelentísimo
Ayuntamiento de El Campello, nos
ha elegido como portadores de
tradiciones, y nosotros haciéndonos
eco de dicho honor, como no puede
ser de otra forma, La Colla de
“Dimonis El Campello” queremos
compartir con los campelleros y los
visitantes una noche especial, llena
de luz, sonido y espectáculo propio
del Correfoc.
Somos una asociación sin ámbito
de lucro, la cual se desvive por
mantener sólidas las tradiciones de
música y pólvora de la Comunidad
Valenciana. Vecinos de El Campello,
y orgullosos de llevar su dorada arena
en los zapatos, nos propusimos crear
una colla sólida, con ornamentación
propia de las Collas Dels Dimonis,
creada
artesanalmente
por
miembros de nuestra asociación,
los cuales dedican largas y preciosas
horas a su diseño y creación.
La organización de un correfoc, es
una tarea de muchas jornadas de
trabajo, pues cada uno tiene una
esencia diferente, dependiendo la
ubicación del evento. Todo empieza
con reuniones organizativas en las
que se calcula la cantidad de pólvora
requerida, emplazar el Drac Xicotet,
el Drac Gegant, la Ruleta, la Portalà,
las espigas,….
Los días previos son tan emotivos
como estresantes, hilvanado todo
para que el día del correfoc vistamos
a nuestro pueblo con sus mejores
galas. Y la gran recompensa…,
poder ver las caras de ilusión de los
asistentes esperando el apagado del
alumbrado público como preludio,
y a los tabalets i dolçaines para que
se enciendan los corazones de los
Dimonis. Danzando con perfecta
armonía, invocando a los ancestros,
unificamos a todos los espectadores
en una sola pupila.
Este trabajo es precioso, realmente
es más que una afición, por nuestras
venas corre la pólvora y nuestros pies

deseosos de iniciar la danza. Merece
la pena las horas que dedicamos a
que todo encaje a la perfección, con
respeto a la tradición e intentando
superarnos en cada acto.

desde lo más profundo de nuestro
“Corazón Endemoniado”.

Muchos de nosotros, estamos
hermanados con otras collas,
como es el caso de “Colla Dimonis
Mutxamel” y “Colla Dimonis
Abraxits”, de San Juan, haciendo
colaboraciones muy estrechas en
eventos propios de nuestra labor,
nuestros “Germans Dimonis”.

Dimonis el Campello.

Una exhibición de la tradición
propia
de
la
Comunidad
Valenciana, acompañados por la
“Colla de Dolçainers i Tabaleters
els Amuntegats”,en la Avenida
de la Generalitat, convirtiendo la
noche en día, con su inconfundible
y embriagador olor a pólvora,
realizaremos
un
despliegue
pirotécnico, del cual pueden ser
partícipes todos aquellos que así lo
deseen.
La Colla de “Dimonis El Campello”
contará con la ayuda de otras
collas de nuestros pueblos vecinos,
“Colla Dimonis Abraxits” (San
Juan) y “Colla Dimonis Mutxamel”,
realizando un hermanamiento de
localidades para ofrecer a nuestros
vecinos una escena inigualable.
El acto del Correfoc lo abrirá la Colla
Infantil, los niños, nuestro legado,
y tras sus pasos la Colla de Adultos
con su ornamentación.
Deseosos de disfrutar con nuestro
pueblo y para nuestro pueblo, sólo
queremos
recordaros
algunas
recomendaciones de seguridad:
si quieres participar dentro del
correfoc hazlo con ropa adecuada
(algodón, vaquero), gorra, gafas de
protección y calzado atado.
“ La fiesta es mucho más divertida
cuando todos terminamos sin
quemarnos.”
No queremos despedirnos, sin
agradecer la labor de la Justa Festera,
y por supuesto a Noemí Juan Soler
y Jesús Nieto, los fotógrafos que
siempre nos acompañan y hacen de
esos momentos de espectáculo una
estampa indeleble en el tiempo.
Gracias a todos los campelleros, y os
deseamos unas muy felices fiestas

¡Visca El Campello!
¡Foc, Foc, Corefoc!

Calle Sol

Fireta de Sant Jaume

B

envolguts campellers:

En primer lloc, agrair a la
Junta Festera l’oportunitat de
què el Carrer Sol estiga per segon
any consecutiu al Llibert de Festes.
També per haver-nos obsequiat
amb una placa en honor a l’esforç i
voluntat dels veïns d’aquest carrer.
Tots els anys, un grup de veïns,
adornem i engalanem el nostre
carrer com és ja tradició, fent una
petita simulació d’algun tema que
s’ha decidit entre tots. Però no
l’adornem d’una forma normal, sinó
amb treballs manuals, agafant coses
reciclades i transformant-les en
adorns, amb molta ajuda i l’amor de
cadascun de nosaltres. Volem agrair
a tota la gent, que any rere any, hi ha
col·laborat amb nosaltres.

15

anys de Fireta de Sant Jaume

15 anys de Fireta, de fanalets, de banyà, de carros, de
tabals i dolçaines, de sopars a la fresca, de cares de
son el diumenge, de concerts, de tallers tradicionals, de festa
a la Plaça... 15 anys des que començàrem a caminar amb la
voluntat de recuperar una de les nostres festes populars: Sant
Jaume.
Al llarg d’aquesta curta però intensa existència hem viscut
moments d’eufòria, incertesa, satisfacció, esforç i, sobretot,
molta germanor. Sempre ens ha unit la convicció de treballar
per enfortir les nostres tradicions amb la mirada posada en
el futur, tractant de millorar any rere any, incorporant noves
activitats i fent partícip a més i més gent, fins a arribar a
superar la cinquantena de membres associats.

Aquest any hem triat la temàtica del
“jocs”. La gent que visite el carrer
podrà gaudir de l’engalanament
i jugar amb jocs de taula i jocs
tradicionals que tots hem jugat de
petits.

Però la Fireta no som sols aquells que formem part de
l’associació. Tenim la sort de ser una festa plural i inclusiva,
a la qual no cal cap carnet per a participar-hi, i de comptar
amb el recolzament dels veïns i veïnes del poble, que cada any
omplin la Plaça de l’Església el penúltim cap de setmana de
juliol.

Com sempre, gaudirem dels
“dinarets al carrer” amb la bona
companya dels veïns i veïnes del
Carrer Sol, gaudint del nostre treball
de tot l’any.

No hagués estat possible arribar fins ací sense ells i sense el
suport explícit de moltes altres associacions d’El Campello,
que ens ajuden desinteressadament aportant material, feina,
experiència i saber fer. És el cas de les Comparses Marrocs
i Jaume I, amb les quals col·laborem des dels inicis, o de
col·lectius com ara el Club de Pilota Valenciana, la Colla de
Dolçainers i Tabaleters Larraix, la Junta Festera de Moros
i Cristians del Campello o el Grup de Danses Salpassa, que
organitzen algunes de les activitats del nostre programa o,
en el cas de la Colla, posen música als nostres 3 dies de festa.
Gràcies de tot cor, perquè tots i totes formeu part del nostre
ADN.

Per acabar, agrair als nostres
avis que van començar aquesta
meravellosa tradició i que seguim
amb tant goig.
Esteu convidats a visitar el Carrer
Sol.
Bones Festes!

Enguany la Fireta ha seguit creixent, consolidant noves
activitats -com ara el
Mercat d’Artesania, el taller de Danses Populars o la partida
de Pilota Valenciana- i millorant encara més l’oferta musical
del divendres, amb les actuacions de grups innovadors, com
els alzirenys La Fúmiga, i d’altres de consolidats, com SvaTers, que ens van incloure a la seua gira de comiat.
Tanquem el 2018 amb satisfacció per la feina ben feta, amb
agraïment a tots els qui ens acompanyàreu i amb el desig de
retrobar-nos al 2019, amb encara més ganes de festa, música
i Fireta!
Bones festes i fins aviat!

Grup de danses L'Estatxa

L' Avanç
A

gradecer,
como
otro
año, la oportunidad de
colaborar en el libro de
fiestas de nuestro pueblo, con
un pequeño y humilde escrito.
Este año hemos empezado con
cambios, enlazamos la trayectoria
musical y seguimos trabajando con
mucha ilusión, proyectos nuevos,
ideas, propuestas… en fin, mucho
trabajo, pero cuando lo vives desde
pequeño y amas la música todo es
más fácil. Y que serían las fiestas
sin música, no tendrían sentido, y
ahí está nuestra función, alegrar
las calles con nuestra música,
embajadas,
entradas,
retreta,
ofrenda, procesión, LA FIESTA DE
MOROS Y CRISTIANOS. Felicitar
a las capitanías salientes Maseros y
Pacos por el trabajo y el buen hacer
que han hecho, y cómo no a las
entrantes, Pollosos y Cavallers del
Temple que estén tranquilos y vivan
la experiencia, que todo va a salir
bien y el trabajo de este año se va a
ver reflejado pronto.
Este año, como en años anteriores,
tenemos la suerte de contar con
un componente de nuestra banda,
como cargo festero. Enhorabuena y
disfruta de cada momento.

U

n any més arriba Santa Teresa,
arriben les festes del poble.
I com ja fa un grapat d’anys,
L’Estatxa tornarà a estar amb
vosaltres, veïns, festers o no festers,
per tal d’aportar el nostre granet
d’arena a la Festa.
Enguany un poc més tristos, perqué
ens ha deixat fa poc un dels pilars
més forts del grup. Tots coneixíeu bé
a Mari Pepa. Un huracà d’energia, de
risses, d’alegria.
Ballant, ajudant, pentinant, cuinant,
sempre la primera per a tot. No feia
falta dir-li res. Quan tu anaves ella ja
ho tenia tot fet.
Així que de segur estos dies de festa
estarà pendent de què no ens falte
res, de què tot isca be.
Sempre et recordarem flor.
Impossible
oblidar-te
amiga.
Sempre amb nosaltres ``piruleta´´.

JoséRamón Planelles i Giner

Julia Pere Garcia i Soler

LA PUNTA DEL RIU

E

nguany dedicaré aquest escrit
a un enclavament emblemàtic
del nostre poble com ho és la
“Punta del Riu”. Aquest ha sigut i és
un lloc entranyable i volgut per tots
els campellers, ja que hem crescut
en continu contacte amb aquest
paratge per diversos motius.

C

om relataven en pretèrita
oportunitat, del passat gloriós
del comerç de “Ca’ Mílio” en
queden multitud de constàncies
i els seus hereus Paca, Pepe i
Consuelo “mílio” (Lledó i Vaello),
en tenen vertaderes “relíquies”.
Des de mobles a estris de la seva
perllongada i fructífera activitat, de
llibres de comptes (i de deutes...) a
fotografies i documentació vàries.
Tots “incunables”. Per a donar i
vendre, si em permeten la llicència.

Per situar-nos geogràficament,
aquest lloc forma part del conegut
riu dels tres noms: Verd, Montnegre
i Sec, respectivament, segons el
tram al que ens referim quan parlem
d’ell. Compta amb uns 40 Km de
recorregut des del seu naixement,
localitzat a uns 1.100 metres d’altitud
en la serra d’Onil (Foia de Castalla).
Des d’aquest punt fins al pantà de
Tibi conforma el seu primer tram, el
qual rep el nom de riu Verd. El segon
segment, s’anomena riu Montnegre
i, va des del pantà de Tibi, fins
passar els caserius de Montnegre de
Dalt (Xixona) i Montnegre de Baix
(Alacant). Per últim, ja entrats en la
denominada Horta d’Alacant i, tot
travessant les terres de Mutxamel,
Sant Joan d’Alacant i el Campello,
rep el nom de riu Sec; per l’escàs
cabdal d’aigua que porta.
Arribat el riu a la fi del seu recorregut
ens situem al nostre municipi, on la
seua desembocadura separa la platja
del Trajo (actual Carrer la mar) del
cap Blau. En aquest punt és on pren
sentit l’escrit per a la nostra localitat,
per totes les estones de convivència i
d’ús, que tota la gent campellera ha
gaudit a la “Punta del Riu”.
El llit del Riu, a la seua
desembocadura és una zona ampla,
de relleu baix, on les marees i
les ones empenyen cap a fora les
pedres. Com a resultat es forma una
ampla i pedregosa barrera per a les
aigües calmades i de poc calat que
defineixen aquest lloc especial.
Per la seua ubicació i fisonomia
aquest era un punt de trobada per
a molts xiquets i xiquetes, que en
el temps lliure ens apropàvem i
gaudíem recorrent el lloc, alçant
pedres per descobrir i agafar crancs,
caragolins, bogues marines i “lapes”,
entre d’altres tresors. També era
un paratge que aprofitaven alguns
mestres per ensenyar a partir
de la natura que ens envoltava.
Tanmateix, no era un lloc únicament
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per a infants, sinó que els adults
també en feien ús. Per exemple,
anaven per a buscar alguna pedra
esmoladora, per esmolar les fulles
de les faques, la destral, la falç o la
corbella, entre d’altres.
A més, molts campellers acudíem en
dies festius com la Pasqua a menjarnos la “mona”. Però no era l’única
època en la que ens apropàvem a
aquest lloc, ja que quan l’oratge
afavoria a l’estiu, era molt recurrent
anar amb la família o amics a berenar
i passar una vesprada agradable a la
frescor de la vora de la mar. Com
a anècdota, que de ben segur que
és compartida per molts, referiré
que les begudes que portàvem les
posàvem entre les pedres i l’aigua de
la mar s’encarregava de refrescarles. També era molt tradicional anar
a la “Punta del Riu” quan baixava la
riuada a la primavera o a la tardor i
veure l’espectacle de com vessaven
les aigües a la mar.
I com no podia ser d’una altra
manera a un poble mariner com el

nostre, com a darrera finalitat faré
referència a la utilitat pesquera de
la zona. Cal recordar aquells homes,
que amb els pantalons arromangats
fins als genolls, descalços i amb el
rall a la mà, s’endinsaven a poc a poc
caminant per la “Punta del Riu”, per
observar al peix que vorejava per les
aigües poc profundes i llançar el rall
per a capturar-los.
No obstant això, tot ha canviat, i eixa
“Punta del Riu”, àrida, pedregosa i
despoblada, s’ha transformat en un
nou espai, que res té a veure amb el
que era. La pressió urbanística i les
actuacions de les administracions
públiques, han transformat la zona.
I on abans hi havia un riu sec i
sense vegetació, ara s’ha creat un
ecosistema de fauna i flora, on crien
aus com l’ànec reial, el “falciot negre”
o el teuladí entre la densa vegetació
de canyars i altres arbustos que han
aparegut. Com també, pel que fa als
usos, s’ha convertit en gran part en
una platja acotada per al passeig i el
bany dels gossos o mascotes.

En definitiva, en aquestes línies he
volgut posar de manifest aquelles
vivències i records d’un paratge
entranyable per a tots el campellers
i campelleres, en el que segur que
recordarem moments inoblidables
viscuts que ens han quedat gravats a
la retina i a la memòria per sempre.
Bones festes patronals i de Moros i
Cristians.

cia. Gràcies a ella sabem que la
denominació oficial del comerç
no eren queviures, ni ultramarins,
ni res per l’estil. El document és
el pagament corresponent a l’alta
en l’activitat i el local on s’havia
d’exercir. I correspon, segons la
major del “mílios“ a la llicència
d’apertura d’una....”Abacería”

Per aquelles dates, fa 118 anys,
érem una part del terme municipal
de la capital i així queda reflectit
en el permís, en l’apartat on
s’especifica carrer, número i pis on
s’estableix l’activitat, queda mano
escriu: “Partida rural denominada
Campello”.
Una d’eixes instantànies gràfiques
recrea un grup de militars destinats
a Cuba. Al revers queda anotada
la data de 1870 (quan es prengué
la foto) i una dedicatòria: “A mis
amigos y queridos padres”. I encara
que Paca no en té constància que
ningú fos familiar seu o nadiu del
Campello, el valor intrínsec del
retrat és inqüestionable.

Llicència centenària
Una altra documentació singular
és de l’any 1900, referent a l’alta
de la Contribució Industrial en
l’Administració d’Hisenda d’Alacant

Barques de Larraix
Encara que en la darrera
col·laboració comentàvem que, al
contrari d’altres negocis similars, no
subministraven als armadors de les
barques de Larraix.
Ben bé fou una errònia interpretació
i segons hem pogut comprovar en
els nombrosos llibres de comptes
que Paca conserva, com, quan
arribava últims de març i primers
d’abril, començaven els apunts del
que els amos de barca s’enduien per
a començar la temporada de Larraix.

Allà podem comprovar la varietat
de productes i la quantitat de
queviures precisos per iniciar
la travessia cap als “calaeros” on
s’hi trobava el “sustento” de la
majoria de la població campellera.
També ens podem assabentar de
la quantitat de tripulants del llaüt
o “caero” en qüestió, pel nombre
de culleres que s’enduien. Sis, set,

El bacallà anglès de ca Mílio tenia
fama per la seva qualitat i bon gust
i venien per ell no tant sols la gent
del Campello, si més no de pobles de
la “contornà”, com Sant Joan, Busot,
Aigües...
“Però feia una olor que et
traspassava, recorda Paca, i com
que venia en partides grans,
l’emmagatzemàvem en un armari
que encara existeix, baix del primer
replanell de l’escala que munta a
la cambra. S’enfeltria tota la casa.
Però al final t’hi acostumaves i ja
no senties l’olor....què coses..., com
mos en recordem tant d’aquestes
vivències coses de fa tant d’anys...”,
elucubrada Francisca Lledó i Vaello.
Per sempre Paca Mílio.

nou... Generalment abonaven una
part o la totalitat de l’endeutat quan
tornaven del viatge.
Negoci del bacallà
De totes les viandes que venien,
Paca ressalta per damunt de totes el
bacallà ( també denominat abadejo).
Aquest peix migratori que habita
en aigües oceàniques fredes, una
vegada pescat és salat i secat, s’hi
conserva molt de temps sense
necessitat de refrigeració i per eixe
motiu tenia molta venda i també era
molt productiu en quant a guanys
i beneficis, donat que s’aprofitava
fins i tot les espines per a fer brou.

Encara que mentre expirava el
segle que havia estat testimoni de
la seua esplendor i en juliol de 1999
s’extingia l’empori de ca “Mílio”, mai
desapareixerà, perquè va passar a
ser una part intrínseca i prominent
de la història del nostre Poble.
Iulianus masetis

Grup de danses Salpassa
AIGUA I DANSES

E

ls quatre elements. L’essència
de la vida. Allò més bàsic
i primerenc de la nostra
natura. Si vos preguntaren quin de
tots quatre en triaríeu, què diríeu?
Quin de tots podria ser-ne el més
important? O el més «elemental»? El
que més influïx en les nostres vides?
Difícil elecció....
Vegem... Aigua, sense la qual els
éssers vius no podríem sobreviure
moltes hores seguides; de la qual,
diuen els experts, està formada
la major part del nostre cos. La
terra, la Terra; quantes coses en
podríem dir.... La terra des de tots
els punts de vista: allò que xafem
al caminar, el lloc on creixen bona
part dels nostres aliments, allò
que ens identifica com a poble, el
planeta en si.... El foc, arrelat en les
nostres terres tan profundament,
tan ritualment i festiva. La màgia
del foc. Som la Terra del foc, diuen.
I el vent. Més que el vent, els vents,
que ens guien, ens indiquen l’oratge
i ens mouen; que acompanyen els
vaixells, els mariners, la nostra mar
i les espècies que hi viuen. Una rosa
dels vents. Uns vents del món que
units a punts geogràfics assenyalen
el lloc on vivim i altres indrets
de referència. Si no existiren, no
podríem «cridar als quatre vents»,
desitjar «bon vent i barca nova»,
maleir el ponent, témer el llevant o
dir de certs vents que no ens porten
«ni peix ni pardal». Difícil elecció....
Però ara mateix, triarem l’Aigua.
Vivim en unes terres que han
estat al llarg de diferents èpoques

i civilitzacions pendents de
l’aigua. Unes terres on les pluges,
excessivament escasses, generen
preocupació per la supervivència i
desperten l’enginy per tal d’aprofitar
al màxim els recursos. Tant és així
que els antics habitants àrabs van
crear un sofisticat sistema de reg
que encara hui es pot veure, almenys
en part; i que la nostra comarca ha
estat esguitada de fonts, assuts,
basses, aljubs, pous, molts d’ells ja
desapareguts. Bona mostra en són
els nombrosos noms de lloc que
tenim que inclouen la paraula aigua
(en la nostra llengua o en la d’antics
habitants), algun derivat o terme
que hi té relació.
Històricament hem estat pendents
de l’aigua, de si plovia o no i, per
tant, si les collites serien bones
i si n’hi hauria suficient per a
abastir les persones i els ramats.
Però el tema de l’aigua no només
estava present en el nostre passat;
encara hui, en aquesta societat tan
tecnològica i avançada, el nivell dels
embassaments, les dessaladores,
els núvols que s’aproximen amb
aspecte de «descarregar», però
que acaben passant de llarg, o les
temporades sense pluja són temes
que ens ocupen. I per molt que un
dia de pluja puga semblar gris i, de
vegades, ens «xafe» una excursió,
un concert o alguna altra activitat a
l’aire lliure, al final, sempre acabem
amb un: «Però ja ens va bé que
ploga».
Salpassa aquest any ha centrat
un dels seus muntatges en aquest
element.
L’espectacle
Aigua!
mostrava aqueixa unió nostra
amb el «líquid element» i com ens
ha influït tant a nivell material o
econòmic com emocional. La tristesa
i abatiment per la falta d’aigua
amb què començava l’espectacle
deixava pas, en la segona part, a
l’alegria de la pluja que portava vida
i esperances. Les balladores i els
balladors ho rebien amb entusiasme
i ho celebraven cantant, fent música
i ballant.
I aquí arribem a un altre element,
que no forma part dels quatre
fonamentals de què parlàvem en
un principi, però que podríem
considerar també part de la nostra

essència com a humans i reflex de
les emocions: la música, i unit a ella,
el ball. Són la raó de ser del nostre
col·lectiu. Sense ells, no només no
existiríem com a grup, sinó que
probablement seríem persones
bastant diferents.
Sempre hem considerat que la
música i el ball són magnífics nexes
d’unió entre les persones i així ho
hem viscut entre nosaltres, amb el
públic que compartix les activitats
que fem i amb la gent d’altres terres
que hem conegut gràcies a aqueixos
nexes. Sense oblidar que també
són elements que identifiquen i
reunixen un poble. I aquí hem de
fer referència a les danses populars
iniciades per Salpassa que, de forma
semblant a altres llocs, ballem al
Campello el dia 9 d’octubre, i que
a hores d’ara formen part de tots
i totes. El 9 d’octubre al Campello
s’ha convertit en un patrimoni de
la gent en forma de jornada festiva,

Martines Campio del Mon

EL PILOTARI ACONSEGUEIX EL SEU CINQUÉ CAMPIONAT DEL MÓN

alegre i de trobada. Enguany, aquest
efecte de punt de trobada quedarà
especialment patent en els nostres
caps de dansa, que han unit els
pobles de Tàrbena i Sant Joan en
una barreja peculiar però molt
autènticament viscuda des de fa
anys.

condició tècnica, el seu coratge i
la seva veterania per revalidar un
títol que es resistia des de 2004.
Afortunadament el joc i els resultats
foren estat propicis i, després de
tretze anys s’aconseguí revalidar el
títol mundial.

Com
sempre,
esperem
que
compartiu amb nosaltres les danses
del 9 d’octubre i que gaudiu de valent
de les festes que vindran tot seguit.
Molta música, bon ball i bones
festes.
Grup de Danses Salpassa

A

mb el cansament marcat
a la cara i la satisfacció
il·luminant els seus ulls,
el pilotari campeller José Antoni
Martínez i Asensi “Martines”, va
retornar de Colòmbia amb un
bagatge ple d’emocions i moments
inoblidables. Era el seu cinquè títol,
quan pensava que mai no passaria.

Per a la “banca” de la selecció
valenciana-espanyola,
que
va
aconseguir el títol en el IX Campionat
Mundial de Pilota a Mà, disputant
del 18 al 26, a Colòmbia, aquest ha
estat el torneig més emotiu i sentit
de la seva carrera, iniciada el 1992,
quan als seus 22 anys participava
en els Jocs Olímpics de Barcelona, al
costat de figures mítiques com Paco
el Genovés.

Martínez, en ple campionat, el dia
25 de novembre, va complir 48 anys.
Era la seva consagració.

I per suposat tingué el “calor” dels
seus. De manera sorpressiva i
inesperada, i per això més emotiva,
segons paraules seves.

Homenatges

Bon ambient i germanor
El bon ambient, la germanor
i l’optimisme que emanaven
tots els membres del combinat
hispanovalencià no l’ havia viscut
mai. I si l’atmosfera interna era
immillorable, l’ambient era festiu
i acurat en tota la ciutat de Pastura
(Nariño), on es va celebrar el
campionat, es vivia amb intensitat
tan extraordinari esdeveniment.
Tant
les
delegacions
més
experimentades, cas nostre, de
Bèlgica, Holanda o Itàlia, com
les novells, “al·lucinaven” amb
l’admiració i la cortesia amb que eren
tractats, no només per l’autoritats,
desitjoses
de
promocionar
Colòmbia, (per deixar enrere la
imatge del narcotràfic) sinó per la
gent del poble.

Retorn triomfal

Tractats com a ídols

Allunyat de la selecció des de 2007 i
retirat de la competició en 2012, va
tornar fa dos anys a l’alta competició
i després de fer dues excel·lents
temporades amb el Club de Pilota
del Campello, del qual és president,
el seleccionador nacional, Pigat,
no va dubtar en tirar mà de la seva

Els paraven pel carrer per demanarnos autògrafs i fotografiar-se amb
els pilotaris i això els feia sentir-se
com uns ídols; l’equivalent a Messi
o Cristiano. I és que els colombians
són molt aficionats a la “chaza”, el
seu esport nacional, que és molt
semblant al nostre joc de pilota a

internacional campeller el guardó
en l’apartat “Especial”, per la seva
dilatada
trajectòria
esportiva,
deixant per tot arreu on ha competit
i al més alt del podi el nom del nostre
ancestral esport autòcton nacional.
També rebé el reconeixement de
l’Ajuntament del Campello, gairebé
un mes després d’haver aconseguit el
Mundial de Pilota a Mà, en un sobri
acte celebrat a la Casa Consistorial,
presidit pel batlle, Benjamí Soler
i el regidors d’Esports, Pere Lluís
Gomis, i de Serveis, David Alavés.

Ell mai va imaginar-se tornar a
estar a l’elit de la pilota i els està
molt agraït a directius i tècnics per
la seva confiança i poder tornar
a experimentar eixa experiència
meravellosa de tornar a estar
concentrat amb uns companys,
alguns d’ells (amb els quals
compartia habitació) que podien ser
els seus fills.

Entra en la Història
Considerat per experts i aficionats
com un dels millors “banques”
de la història (al costat de Tonico
de Murla), Martines compta en
el seu haver amb ampli palmarès
iniciat amb la seva participació en
les Olimpíades de Barcelona ‘92,
als quals hi suma cinc campionats
de Món en 1998, 2000, 2002, 2004
i 2017; i quatre d’Europa en les
edicions de 1999, 2001, 2003 i 2007;
a més d’haver obtingut 10 títols de
la Lliga (9 amb el Campello i 1 amb
Parcent) i una Champions Lligue
d’Europe.

“llargues”, i la gent ho jugava per tot
arreu i a tota hora.

La conquesta d’aquest guardó
significà
tota
mena
de
reconeixements, tant a nivell
autonòmic, per part de València
com provincial i local. Tan Martines
com la resta de l’equip mundialista
foren rebuts pel Conseller d’Esports,
Vicent Marzà i el president de la
Generalitat Ximo Puig.
També en l’acte de lliurament
de la XII edició dels “Premis
Compromís”, que atorga la coalició
nacionalista valenciana a entitats,
organitzacions i ciutadans que al
llarg de l’any han destacat pels seus
valors, esforços i compromís amb
el País, se li va lliurar al pilotari

El Club de Pilota Valenciana del
Campello, que tan dignament
presideix, li reté homenatge el
passat febrer, en acabar l’assemblea
general. Fou una agradable,
impagable i inoblidable sorpresa,
que quasi el fa plorar.
De tots (els homenatges) és el que
més m’ha emocionat i més valore”.
Confessà agraït.
Per tots eixos mèrits descrits, el Club
de Pilota Valenciana del Campello
ha presentat la seva candidatura
als Premis Provincials que promou
la Diputació Provincial d’Alacant,
en l’apartat de “Millor esportista
Gràcies a tu, per
individual”.
tot el que has donat i has fet per la
pilota. Per molts anys.
Enhorabona.
Julià P. Garcia i Soler
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PREMIAT PER LA FEDERACIÓ I NOMINAT A MILLOR CLUB PROVINCIAL

Premis i nominacions
El passat 20 d’abril (dies abans
d’enviar aquest escrit), es confirmava
la notícia de la nominació del Club
de Pilota del Campello als Premis
Provincials que promou la Diputació
Provincial d’Alacant, en els apartats
de “Millor Club o entitat esportiva”
i “Millor esportista individual”
per al nostre pilotari Josep Antoni
Martines.
Si a això afegim el premi rebut
el passat setembre en que la
nostra entitat fou premiada per la
Federació de Pilota Valenciana, amb
el guardó anual com un dels clubs
que han sobresortit en la promoció
de l’esport autòcton, en un acte
celebrat a la Plaça de ‘Ajuntament
de la capital del Túria i presidit pel
conseller d’Esports, Vicent Marzà
i la Fallera Major, Sandra Parejo,
que va ser l’encarregada de lliurar el
trofeu al “pilotari” Emili Baeza, en
presència del president Martines i
els directius Calvo i Moñinos.

Quina satisfacció rebre aquest
reconeixement públic i oficial per la
tasca que està desenvolupant el Club
del Campello en totes les categories i
competicions.
I si hi sumem la participació de
8 equips (masculins i femenins)
en competicions federades, a
més dels conjunts juniors en els
Jocs Autonòmics i l’ampliació del
l’Escola de pilota, venen a verificar
la CONFIRMACIÓ del Projecte que
ara fa tres anys ens proposarem
els membres de la Junta directiva i
jugadors, amb el suport dels socis i
les empreses col·laboradores.
Gràcies a l’esforç de tots plegats s’ha
fet possible aquest moment dolç que
està vivint el nostre Club.
Lliga a Llargues
La XXXIII Lliga a Llargues que des
de fa uns anys inclou equips de

València, a més des d’Alacant, ens va
deixar amb la mel als llavis.

El nostre primer equip comandat
com en el millors temps per
un
incommensurable
Josep
A.“Martines”, al truare i ben
secundat pel primer “rest” Mario
Berenguer;
Josete
Berenguer,
de “punter” i Carlos Tendero, al
“contrarrest”, confirmaren al llarg
del campionat les seves opcions a
reconquerir el títol de la “modalitat
reina” de l’esport nacional. Després
d’un play-off impecable deixant fora
Sella i Parcent (vigent campió) es
tenien fonamentades esperances
d’aconseguir la “desena corona”.
Però a Pedreguer, els nostres es
quedaren “engarrotats” i hagueren
de conformar-nos en ser sots
campions i donar l’enhorabona a
Benidorm.
Pel que fa a l’actual XXXIVª edició,
ha començat una miqueta revirada,
amb resultats “anormals” i alguna
partida desqualificada per “causes
majors”, però de nou ens hem refet
i ressorgit i ja ens trobem a una
tercera posició que ens dóna opcions
a la classificació per als play-offs,
que ens portaran a una nova disputa
del títol

Tercera categoria, inscrivint l’equip
junior, que també participa en
la Lliga Juvenil, amb la intenció
d’anar-lo foguejant. La banca és un
prometedor Toni Calvo, secundat per
Pau Gilabert, Pasqualet Martines,
Raül Berenguer, Juanan Garberí,
Jeroni Llorca i Sergi Sebastià. En
aquest cas, com ja hem referit, els
resultats sempre seran positius. Són
el planter i el futur. Endavant sense
defallir, que els fruits els recollirem
més prompte que tard!.
En Palma tenim a Fran Berenguer,
els germans Mario i Quini Alcaraz,
Rafa Moñinos, David Rostán i el
germans Victor, Juan Carlos i Jordi
Baeza. Una barreja de veterania i
nou vinguts que és com un meló
sense obrir. Una incògnita, que
desitgem siga bona.
En quan als equips femenins,
que disputen Raspall autonòmic
en categories inferiors, tenim a
Enri Rodriguez i Belen Sirvent
en competicions individuals i
al conjunt format per Lourdes
Armengol, Karina Ortega i Lucia
Armengol. Tota una experiència,
que estan vivint amb intensitat.

Circuit “la Bolata”

En Segona categoria, la “banca”
torna ser Jesús Varó, escortat per
Vicent Verga; Dani Yepes, Miguelet
Rúbio i Toni Gràcia. Els resultats no
estan acompanyant, però persistint
l’esforç tindrà la seva recompensa.
Enguany també s’ha entrat en

El Club de Pilota, en la seva primera
participació, ha aconseguit el
subcampionat del II Circuit “La
Bolata” de llargues, després de ser
superat per l’equip de Parcent,
en la gran final de la competició
autonòmica, disputada el 17 de
desembre, a Orba, pintoresca
localitat de la Marina Alta alacantina.
El conjunt campeller, després d’un
magnífic torneig tornà a quedar-se
glaçat i mostrar la seva pitjor versió.
Comandat
per
l’internacional

Martines, com a banca, i al rest Mario,
Miki, Josete i Carlitos, van rebre de
mans del conseller d’Esports, Vicent
Marzà, el trofeu com a segons
classificats del prestigiós campionat
manomanístic, que ha aglutinat
als millors equips de la modalitat
“reina” del País Valencià.

Modalitat
Frontó
parelles:
Equip aleví: 4ts. Classificats
provincials.
Equip
infantil:
Campions provincials i 4ts.
Classificats Autonòmics.
Modalitat
Frontó
individual:
Benjamí: 3er. Classificat provincial.
Infantil. Campió provincial. Final
autonòmi-ca, 4rt. Classificat.
Modalitat
Raspall
equips:
Equips benjamí i infantil: Lligueta
1a fase grups, quarts de final. Equip
cadet 4arts. classificats provincials.

i nens van haver d’inter-canviar les
seves “manoples” per poder gaudir
del joc nacional del País Valencià .
Les partides no es van realitzar a
la Plaça de l’Església, com estava
programat, doncs la humitat del sòl
va desaconsellar seva pràctica, per
tal d’evitar lesions. Els carrers Pal,
Major i Trinitat foren les canxes on
els “minipilotaris “es van iniciar en

Modalitat
Raspall
individual:
Infantil: Campió provincial i
subcampió autonòmic en categoria
B i Campió pro-vincial i 3er
classificat autonòmic en categoria
A.
Cadet: Campió
categoria B.
Escola de Pilota en alça
L’Escola de Pilota continua essent
la nineta dels ulls del Club. El
bon moment que viu el nostre
esport nacional al Campello i el
millor quefer del mestre Martines,
professional i especialista en
xiquetes/xiquets i encara més
popular pel seu campionat mundial
de pilota, ha fet que es duplique la
matriculació de educands, fent-se
necessari la incorporació d’un altre
monitor, en aquest cas Carlitos
Tendero, pilotaire de l’equip de
primera. Les classes s’imparteixen
al trinquet municipal “Josep Antoni
Martinez”, encara pendent de
cobertura, tot i el nivell d’activitat
que “suporta” i que el fa inservible
en quan que cauen “quatre gotes”.
Una llàstima.
Les xiquetes i els xiquets de la nostra
escola de pilota, amb categories
des de benjamins a juvenils venen
participant a nivell autonòmic les
modalitats de One wall, frontó,
raspall, galotxa i escala i corda amb
molt bon rendiment.

Modalitat
Equip cadet:
autonòmic.

autonòmic

en

Llargues
:
3er classificats

Modalitat Escala i Corda individual:
Subcampió autonòmic en categoria
A.

153
Homenatge a Rafel Moñinos
Coincidint amb l’avinentesa, el
Club li ret un més que merescut
homenatge a un dels fundadors de
l’entitat i primer president Rafel
Moñinos i Climent, qui va exercir
el seu mandat des de la data de
fundació en 1981 fins a 1994. A l’inici
de la partida, l’actual president Josep
A. Martines i el cofundador del Club,
Manuel Alcaraz “Mauri”, li lliuraren
una placa commemorativa, en la que
se’l nomenava President d’Honor,
entre l’ovació del centenar de
persones es van donar cita el dilluns
9 d‘Octubre, en el carrer Trinitat

la modalitat de” raspall “. També
va triomfar el inflable instal·lat
davant de la Biblioteca, on va signar
autògrafs el pentacampió mundial
de pilota, Josep Antoni Martínez,
president de l’entitat
Trobada de la Mediterrània

La pilota és un “Joc de cavallers” i
com a tal ens hem de comportar.
Qui no s’identifique amb eixos
principis....no cal que vinga.
Festa de la Pilota
La resposta infantil a la convocatòria
feta pels col·legis de la localitat en la
I Festa de la Pilota, va superar les
expectatives del Club de Pilota ja que
el taller de guants i didals va esgotar
els seves 80 unitats i alguns nenes

Amb motiu de la disputa de la Coupe
des Champions de Pilota, Martines
contactà amb l’equip d’Itàlia i pensà,
amb encertat criteri, aprofitar
el XXXV trofeu “Festes de Sta.
Teresa de Llargues”, que patrocina
la Diputació d’Alacant, i realitzar
la “I Trobada de la Mediterrània”,
en què van participar el conjunt d’
Scalvaia i l’equip “b” de l’agrupació
local, en una partida que al final es
va decantar a favor de l’esquadra
de la Toscana per 8 jocs a 6. I com a
recordatori de l’efemèride, la “nona”
(àvia en italià) del Club de Pilota,
Adriana “el sant” (Esplà), en nom
de l’entitat, va lliurar una ceràmica
commemorativa
de
l’històric
esdeveniment.

Al llarg de la seva etapa com
a president, entre altre molts
projectes, es va consolidar l’Escola
de pilota; es van aconseguir dos
subcampionats de Lliga; es va dur a
terme el primer homenatge públic
al mític pilotari Paco “Genovés”; i es
va projectar i executar el Trinquet
municipal. Dos dels seus fill. Vicent
i Juanjo, continuaren la tradició i
durant uns anys van ser jugadors del
Club. Mai t’oblidarem!.
Socis i Patrocinadors

Rafel Moñinos, va ser un dels
pioners, al costat de Berenguer i
Mauri, que van reactivar la pràctica
del nostre esport autòcton, després
d’uns anys de decadència i a
principis dels vuitanta es van unir
al moviment promotor dels tornejos
provincials. Com a representant
del Campello, va formar part del
conjunt que va debutar en el “I
Campionat Provincial de Llargues,
celebrat entre els mesos d’agost a
octubre de 1981.
Adéu a
“Xima”

També destacarem l’Escola d’Adults,
femenina i masculina, amb diferents
cursos per a perfeccionar tècniques
o iniciar-se al joc de la pilota, on
s’hi transmeten els valors del nostre
esport i les normes de civisme i
convivència ciutadana.

Treballador de banca i bon jugador
de “llargues”, Alberola era persona
molt coneguda i estimada a la
localitat, donant-se la circumstància
que al seu domicili familiar,
denominat “casa Ambrós”, es va
signar l’acta de constitució del nou
municipi del Campello, que fins 1901
havia estat partida rural d’Alacant.

l’ex-president

Manolo

El 16 de juny, a l’església de Santa
Teresa, va tenir lloc el sepeli per
Manuel Alberola i Huesca, president
del Club de Pilota entre 1994 i 2000.
L’acte, malgrat el sufocant calor, va
congregar multitud d’amics i veïns
que es van unir al dolor dels seus
familiars i van donar el postrer adéu
a Manolo “xima”, mort als 82 anys.

El Club compta vora els 100 socis,
dels quals uns 70 paguen una quota
anual al ser majors d’edat. Els
menors d’edat no paguen quota.
D’aquests centenars de socis un
75% son homes i un 30% dones. A
banda comptem amb 43 empreses/
comerços locals col·laboradors què
puntualment patrocinen alguns
dels esdeveniments i competicions
locals, sumant-se als suports
imprescindibles de Caixa Rural
Ventral, Diputació d’Alacant i, sobre
tot, l’Ajuntament del Campello.
Gràcies a tots per fer possible aquest
moment dolç!
Salut, pilota, força i llibertat!.
Julià P. Garcia i Soler, secretari del
C.P.V.C., amb la col·laboració de
Toni Calvo i Marco, tresorer.

El Violín deNicolás

REMEDIOS DE LOS ÁNGELES CLIMENT

H

ay noches en que las
tranquilas olas de la cercana
orilla bailan a los acordes
de un violín cercano. Es en esos
momentos de nostalgia cuando el
presente atrapa un retazo de pasado
y, aun sin saber tocarlo, Nicolás,
su propietario actual, escucha una
melodía con sello de identidad:
Stradivarius.
Nicolás, desde su taller de arte
Pincel, muy cerca de la playa
recuerda a menudo que sería de
su vida si cuando visitó, con su
esposa Sharon la famosa galería
de subastas Sothebys, en Londres,
para que le valoraran el violín de
su padre, le hubiesen certificado
su autenticidad y comprado. Sin
embargo al estar manipulado
no le dieron el suficiente valor,
añadiendo que hacía tres meses la
casa había adquirido uno por una
suma astronómica en libras. Al
pasar cerca de un concesionario de
Rolls Royces -- camino de la famosa
galería -- le dijo a su esposa: “A la
vuelta nos compramos el modelo
que más te guste”. Solo consiguieron
una considerable multa por mal
aparcamiento.
A partir de ahí el sueño de Nicolás es
mantener la ilusión de que, aquella
compra que hizo su padre a un
compañero de trinchera, en plena
guerra civil, por una ridícula suma
de dinero -- en aquellos tiempos
nada tenía valor, y probablemente
aquel desconocido lo vendió para
comprarse tabaco -- Una verdadera
joya, aunque no se llego a certificar.
En su día algo parecido intentó
hacer su padre para aportar un extra
económico al hogar.
Nicolás Ortega, natural de la
provincia de Granada, llegó a El
Campello en los años 1957, un pueblo
de mar donde había pesca, obras en
la carretera de la costa, plantaciones
de tomateras y un visionario
constructor llamado Carlos Poveda
que proyectaba grandes villas en la
zona norte de Campello denominada
Coveta Fumá.
Su hijo recuerda que cuando vivieron
en la partida del castellet, cerca del riu
sec, aun eran tiempos de penurias y
careciendo de juguetes se entretenía

arrastrando el violín como si de un
camión se tratara. Le amarraba una
cuerda y tiraba de él por caminos
y bancales. Sus hermanas, con el
tiempo se lo recordaban a menudo.
Ni que decir del estado en que
quedó el instrumento, pero su padre
desconocía el valor de su firma.
Intentó repararlo, lijándolo y dando
una capa de barniz. Sin duda había
adquirido buena vista, pero perdió
su posible valor. “A día de hoy los
químicos no han descubierto los
componentes de una laca especial
con la cual la familia Stradivarius
trataba la madera, el proceso del
secado o empleando una madera
muy añeja”.
Fue cuando Nicolás, Hijo, cumplió
quince años que su interés por
el violín despertó y comenzó sus
indagaciones. En esa época se
habían trasladado al centro del
pueblo, en la casa de María Lleó,
una vecina adelantada a su tiempo,
algo estrafalaria en sus ropas, que
enseñaba a los niños a tocar el piano
y cantar. Bohemia e intelectual que
no encajaba en el pueblo, pero todos
la apreciaban. Ella también tuvo algo
que ver en la curiosidad del joven
por los instrumentos musicales. Su
padre, que en su juventud tocaba de
oído algún instrumento, llegando
a formar parte de un grupo, ya lo
había intentado sin resultado. Tal
vez fue María Lleó quien le explico
al joven Nicolás quien fue Antonius
Stradivarius, nombre que aparecía
en el Violín. Por lo que comenzó
a hacer gestiones, escribiendo
una carta al Ayuntamiento de
Cremona Italia. Su sorpresa fue que
le respondieron con premura. Le
manifestaban que ellos no podían
desplazarse para valorarlo, pero
le aconsejaban que lo llevara a las
Galerías de Arte Shotebys o Cristyes
donde tenían reconocidos expertos.
El Diario Información de Alicante
se hizo eco y enviaron un reportero
a Campello, tomando fotos, y el
reportaje se publicó. Al difundirse
la noticia mucha gente se interesó.
Un Hombre que se suponía era un
coleccionista de antigüedades, se
presentó, asegurando ser vecino de
San Juan de Alicante, escritura en
mano ofrecía su finca El de Abril

(casa y terrenos) a cambio del violín.
Nicolás Ortega, que conocía la finca,
le dijo “Si tanto ofrece seguro que mi
violín vale mucho más”.
Aquella decisión fue un error, pues
a día de hoy esa famosa finca vale
una fortuna. Sin embargo y según
afirma su hijo: “mi padre era un
hombre trabajador que carecía de
codicia y estaba acostumbrado a que
el violín formara parte de la historia
familiar”. Cabe la posibilidad que
valorara también la historia del
compañero de trinchera y, tal vez el
motivo de llevarlo con él al campo de
batalla.

Una periodista de Londres, amiga
de la familia, publicó recientemente
un artículo en su revista sobre el
violín de Nicolás, en el que en su
fondo reza: Antonius Stradivarios
Cremonenfis – faciebac anno 1721
con un doble circulo A.S
“Así que lo guardamos en la familia
como reliquia. Puede que tenga
mucho valor o puede que sea una
copia, pero el caso es que a día de hoy
sigue siendo tema de conversación”

LesFestes de 1964 - 1968

ELS ORÍGENS DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO

A

la memòria de Jesús Giner
Garberí , Antonio Gilabert
, Antonio Palomares,
Antonio Ramos i Juan Ramón Varó
Devesa.

barrio de Pescadores. El acto estuvo
animadísimo actuando en él con
bailables y canciones la orquesta de
pulso y púa “Costablanca” dirigida
por el maestro don Ramón Marco”

“Con tiros, arcabuces y ballestas
los muros muestran pretender
guardallos, para cuyo combate
alegre y fiestas entraron de la costa
los caballos; lanzas, adargas y libreas
compuestas los ojos obligaban a
mirallos..”(Lope de Vega)

Així mateix ,es va formar la Comissió
de Festes de Santa Teresa de 1964
, sota la presidència d’ honor d’en
Vicente Boix Giner, i la presidència
d’en Tomás Ruzafa Llinares, que va
editar una Revista – Programa de
Festes.

Les festes patronals de la Mare de
Déu dels Desemparats i Santa Teresa
són l’origen de les actuals festes de
moros i cristians , i conjuntament
amb les de la Mare de Déu del Carme
ens identifica com a poble, i ens fan
sentir una mica més poble.

El mestre i corresponsal del diari
Información , En José Gomis
Lledó, va enumerar els actes de
les festes patronals de 1964. Els
actes religiosos es centraven en
els dies 14 d’ Octubre ,Festivitat de
la Mare de Déu dels Desemparats
,i dia 15 d’Octubre, Festivitat de
Santa Teresa : “Comienzan las
fiestas de Santa Teresa. Programa
de fiestas.(...) El día 15, festividad
de nuestra titular Santa Teresa de
Jesús, gran “despertà” y misa de
comunión general. La laureada
banda de música del Regimiento
de Infantería de Alicante dará
un pasacalle por las principales
calles del pueblo. Solemne función
religiosa (...) cantada por la Coral
Polifónica Campellense. (...)Por la
tarde concierto musical. Solemne
procesión con las imágenes de
Nuestra Señora la Virgen de los

Als anys 60, l’alcalde del Campello ,
en Vicente Boix Giner, va encarnar
els anhels de la població campellera
de desenvolupar els nous sectors
econòmics al voltant del turisme
i la construcció , i els tradicionals
al voltant de la pesca i l’agricultura
d’exportació.
L’any 1964 , l’alcalde en Vicente
Boix Giner i el Governador Civil,
en Felipe Arche Hermosa, van
inaugurar el passeig marítim en el
que, uns dies abans, tingueren lloc
les Festes de la Mare de Déu del
Carme , amb la tradicional processó
i salve marinera. Pel que fa als actes
cívics , lúdics i esportius , tal i com
ens va informar en Pedro Gomis
Rubio, destacava la caça d’ànecs ::
“ Caza de patos. En la playa hubo
concurso de caza de patos a nado
denominado “Y quan l’agarre pa ell”.
Se formaron dos equipos, uno por
jóvenes del barrio de pescadores y
otro por el de la colonia veraniega
del Tracho, venciendo los primeros
que consiguieron coger los seis
patos por ninguno los veraneantes.
El equipo del Carrelamar estaba
formado por José Palomares, que
cogió dos; José Juan, dos; Jorge Juan,
uno y Francisco Boix, uno.”
Aquell mateix estiu de 1964, en
Ramón Marco Llorens animava el
Carrer la Mar amb la seua orquestra
“ Costablanca”: “Fiesta Social. Con
motivo de su onomástica don
Jaime Ivorra organizó una fiesta
de sociedad en su casa - chalet del

Desemparats eren acompanyades
pel retor i capellans,les autoritats
municipals i la banda de música, i
una multitud de feligresos vestits
amb les seues millors robes i amb
ciris encesos; però en aquesta ocasió
una representació de comparses
, i les Hawaianes, encapçalaren la
processó.
Els actes cívics, lúdics i esportius
també apareixen a la revista –
Programa de 1964, destacant
la
desfilada
de
“comparsas
representativas” durant els dies
14,15 i 16 d’Octubre a les 8.30 de la
nit, 12.30 del matí i 8:30 de la nit ,
respectivament:

als peus de la Mare de Déu dels
Desemparats.
Possiblement
fou la més exòtica d’aquelles
comparses dels anys 60 ; amb una
filà que evolucionava formant
figures a les ordres de la cap
d’esquadra, na Asunción Soler
Ruzafa. Les Hawaianes de 1964
anaven acompanyades per dos
figures amb capa caracteritzats de
negres o aborígens maolis que les
flanquejaven , i que acompanyaven
a la cap d’esquadra, Asunción Soler,
en formar dues fileres.

MiC18
la marxa dels Pacos, de Vicente
Pérez Lledó; encara que al Campello
era costum veure a Francisco Varó
Montoro (Paco “el Macoc”) tocar
la marxa amb dos grans bidons
metàl·lics com si de timbals es
tractaren. A partir de 1968, Els Pacos
apareixen també amb la grafia de
Pak-os o Pak-kos, , que malgrat no
significar cap diferència apreciable,
pot ser respon a la influència de la
comparsa homònima (Pak-kos) de
La VilaJoiosa.

Els Pacos capitanejats per Manuel
Alemañ (Copet) (Foto Manuel Alemañ)

“Día 15, jueves. Festividad de
Santa Teresa de Jesús. A las 12:30
. Segundo desfile representativo
que saliendo del Auxilio Social,
recorrerán las calles Santa Teresa,
Plaza de José Antonio, Eduardo
Dato, Doctor Fleming y Racó.
A las 8:30 . Nuestras comparsas
acompañadas de la representación
musical, presididas por la Comisión
del Racó y vestidas de la seriedad
que requiere tal acto , abrirán
la solemne procesión. Nuestras
lindas Hawayanas ofrecerán sus
lindos collares de flores a la Virgen
de los Desamparados después de
ser bendecidos por nuestro Cura
párroco.(...)

Els Pirates ,que no sabem si
desfilaren al 1964, segons el testimoni
de Ramón Planelles Galvañ (
Carretilla) tingueren com a creadors
a Jose Puchol Giner,cap d’esquadra
al 1965, José Soto ( Pepe “el Pont”),
Ramón Planelles “Carretilla” , Pepe
“Tonico” i Pepe “Chispa”.També
rebrien la influència de la comparsa
homònima de Mutxamel, vestint
la camisa amb pantalons negres i
botes altes, mocador o cinta al cap,
collars i arracades de pirata i espasa .
En la fotografia, els Pirates es troben
encapçalats per Antonio Juan Gomis
( Antonio “Boronat” ).

Les Hawaianes amb Asunción Soler
Ruzafa (Foto Asunción Soler)

Desamparados y Santa Teresa, y
al llegar las veneradas imágenes al
templo parroquial será disparada
una colección de fuegos artificiales.”
Com era tradició , les imatges de
Santa Teresa i la Mare de Déu dels

Les Hawaianes amb Asunción Soler
Ruzafa (Foto Asunción Soler)
Les Hawaianes formaven una
comparsa de dones amb exquisits
vestits de flors amb collars de flors
que posteriorment dipositaven

Els Pacos ,segons els testimoniatges
d’en Manuel Alemañ Pérez ( Copet )
i en Salvador Cholvis , es fundaren
aquest any 1964, a iniciativa de
Francisco Varó Montoro ( Paco “el
Macoc” ), Antonio Planelles Blanes (
“Toni Jaume” ) , José Pastor Santonja
( “Pepe la Coveta”) i Manuel Alemañ
Pérez (“Copet”). Per influència de la
comparsa homònima de Mutxamel ,
creada al 1923, el Pacos del Campello
desfilen amb la mateixa gel·laba
de franges verdes i blanques (
dylaba), bata blanca de fons , gorro
o barret roig i franja blanca (fez), la
cimitarra o gumia (husam) , la bossa
de municions (shukara)i el bastó o
garrot al coll, amb xiquets i dones
(cantineres en un principi), amb la
inconfusible forma de desfilar “ en
bloc” i el seu característic pas amb

Els Pirates amb Antonio Boronat (Foto
Asunción Soler)
Pel que fa a la desfilada de carrosses
tingué lloc el dia 17 d’Octubre a les 8
de la nit.
El tercer component dels actes cívics

, conjuntament amb la desfilada de
carrosses i de comparses, és l’elecció
de la Reina de Festes i les Dames
d’Honor de 1964 , l’11 d’octubre al
Saló Cinema Marina. La Reina i
Dames d’Honor de les Festes de
1964 , segons l’estudi realitzat per
José Ramón Planelles i Giner foren
: Reina de Festes, Pepita Tina Juan
Gomis; Dames d’Honor, Pepi Tina
Elda Esteve, Mari Tina Lledó Rico,
Mª Encarnación Climent Soler .
Les festes de 1965 van tenir lloc entre
el 12 i el 17 d’Octubre ; prèviament
va tenir lloc l’elecció de la Reina de
Festes i Dames d’Honor, el dia 9
d’Octubre a la plaça de José Antonio
(Església), on va tenir lloc el Pregó de
Festes per part d’En Tomás Valcárcel
Deza, President de la Comissió
Gestora de les Fogueres de Sant Joan
d’Alacant.
En l’acte d’elecció de la Reina i
Dames d’Honor prengueren part
com a jurat els membres de la
Comissió Gestora de les Fogueres de
Sant Joan ,encapçalats per en Tomás
Valcárcel, l’alcalde del Campello, en
Vicente Boix Giner, el President de
la Comissió de Festes, en Vicente
Esteve, el Cura de la parròquia
de Santa Teresa, en José Gómez
Clemente, i el corresponsal del diari
Información , en José Gomis Lledó
; fou elegida reina Asunción Soler
Ruzafa, 1ª Dama d’Honor, Antoñita
Lledó i Dames d’Honor , Alejandrina
Alarcón, Clementina Giner i Lucy
Esteve Ruzafa .
Na Asunción Soler Ruzafa recorda
perfectament la seua elecció com
a Reina de Festes de 1965, amb la
presència d’En Tomás Valcárcel i de
la “Bellea del Foc” d’Alacant i com
fou elegida per votació ,la qual cosa
és relatada per la crònica de festes
d’en José Gomis Lledó :
“Campello proclamó a la reina de
sus fiestas. Tomás Valcárcel fue
el pregonero de los tradicionales
festejos. El sábado, dia 9, por la noche
y en la plaza de José Antonio de esta
villa ante numerosísimo público fue
proclamada reina de las fiestas de
esta localidad que durarán desde el
día 12 de los corrientes hasta el día
17, inclusive, la señorita Asunción
Soler en reñida competencía con
la señorita Antoñita Lledó, que fue
proclamada primera dama de honor
y a continuación también lo fueron
las señoritas Alejandrina Alarcón,
Clementina Giner y Lucy Esteve.
Este primer acto de las fiestas
ha sido muy simpático, al que ha
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dado realce la “Bellea de Foc” de
Alicante, señorita Charito Álvarez,
que fue quien impuso la banda a
nuestra reina. Le acompañaba su
dama de honor , la señorita Nieves
Trigueros . Ambas iban bellamente
ataviadas con el traje típico de novia
alicantina”(...) “Todos estos señores ,
que nos honraron con su presencia
tomaron parte en la elección de la
reina de la fiesta, así como nuestro
alcalde , el presidente de la Comisión
de Fiestas de esta villa, don Vicente
Esteve; nuestro Cura párroco,
Reverendo don José Gómez y éste
corresponsal ..“

Asunción Soler Ruzafa, Reina de Festes i
Dames d’Honor de 1965.(Foto Asunción
Soler)
El Pregó de Festes d’En Tomás
Valcárcel Deza fou romàntic i
emotiu, destacant el dur ofici dels
mariners i la seua fe per la Santa Faç:
“Campello proclamó a la reina de
sus fiestas. Tomás Valcárcel fue
el pregonero de los tradicionales
festejos. Don Tomás Valcárcel Deza,
campellero de pro, por ser vecino
nuestro , actuó de mantenedor y
pronunció el pregón de fiestas,
todo él muy romántico y emotivo,
siendo calurosamente aplaudido en
varios pasajes de su discurso que
fue un bello canto a nuestro pueblo,
destacando la labor cotidiana de sus
hijos en su lucha con el mar , de sus
costumbres religiosas y amor a la
Santa Faz. Invitó a los pueblos de
la comarca asistan a estas fiestas
y disfruten con los campelleros de
estos días memorables de exaltación
y jubilo religioso, con lo que habrá
un acercamiento de estos pueblos
hermanos que es lo que se desea”
L’acte a la Plaça de Jose Antonio
va contar amb la intervenció de
l’orquestra “Marisol y sus Dragones”
i la Coral Polifónica Campellense :

“ A todas las señoritas anteriormente
nombradas , les entregó un
estupendo ramo de flores que luego
depositaron a los pies de la Virgen de
los Desamparados y de Santa Teresa
de Jesús. El acto fue amenizado
por la orquesta “ Marisol y sus
Dragones” , y por la Coral Polifónica
Campellense, que dirigida por el
maestro y director Pedro Vaello,
cantó bellas canciones con agrado de
la numerosa concurrencia en la que
pudimos ver muchos extranjeros,
sacando fotografías y filmaciones
del acto realizado , que llevarán a sus
países, teniendo que contar un acto

más de nuestra España en paz “
Els actes religiosos es centraven en
els dies 14 i 15 d’Octubre, festivitat
de la Mare de Déu dels Desemparats
i festivitat de Santa Teresa de
Jesús, respectivament :“ Día 14,
Festividad de Nuestra Señora de
los Desamparados, Patrona de
Campello, al amanecer alegre
despertà iniciándose la diana por
la dulzaina y el tamboril (...) Día 15,
Festividad de nuestra titular , Santa
Teresa de Jesús, lo mismo que el día
anterior, gran concierto musical,
solemne procesión, velada musical
y... castillo de fuegos artificiales.
Els actes cívics , lúdics i esportius
es repartien al llarg de les festes
, destacant la cursa ciclista per
l’interior de la població, la cursa de
cintes en moto , les gymkanes ,etc.
L’any 1965 també es van realitzar
les desfilades de comparses
representatives amb els Pacos, els
Pirates, i les Hawaianes, segons els
testimoniatges.
Els Pacos desfilaren amb els seus
fundadors Francisco Varó Montoro
, Antonio Planelles Blanes , José
Pastor Santonja i Manuel Alemañ
Pérez (“Copet”), amb xiquets i
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dones, tal i com ho recorda Charo
Torrejón Martínez , que va arribar al
Campello al 1965 ,i va desfilar com a
cantinera aquell mateix any .

Els Pacos amb Manuel Alemañ “Copet”
(Foto de Manuel Alemañ)
Les Hawaianes també van desfilar
l’any 1965, amb moltes més
hawaianes que l’any anterior, amb
hawaianes de diferents edats,entre
elles, Rosa Esteve Ruzafa ; portaven
els vestits de flors i els collars de
flors, i també arcs florals amb els que
desfilaven i dibuixaven diferents
figures coreogràfiques.

Les Hawaianes encapçalades per Rosa
Esteve ( Foto Rosa Esteve)
El darrer dia va tenir lloc el “ gran
coso multicolor” o desfilada de
carrosses amb la gran batalla de
confettis i serpentines, normalment
pel carrer Doctor Fleming, en la que
destacava la carrossa de la Reina de
Festes , Asunción Soler, i les Dames
d’Honor.

“En Campello.
Ha tomado posesión del cargo de
alcalde y Jefe local del Movimiento
, don José Carratalá Navarro,
hijo de nuestro buen amigo don
José Carratalá Ripoll, que con
anterioridad fue también alcalde de
la villa, cesando el actual don Vicente
Boix Giner.(...)Nuestra enhorabuena
pues al nuevo alcalde y jefe local del
Movimiento deseándole muchos
triunfos al frente de su cargo que
serán naturalmente los de nuestro
querido Campello. Ya lo saben pues
los campelleros, en estas fiestas de
júbilo y alegría “les festes de Santa
Teresa” estrena también alcalde
nuevo. Pidámos pues a la Virgen
le ilumine y consiga su marcha
ascendente y las mejoras que todos
deseamos por una España mejor “
Tanmateix, els testimonis parlen
de la desfilada de carrosses i de
comparses, i en aquest cas de la
de nova creació de Los Zíngaros.
La comparsa de “ los Zíngaros”
va desfilar al 1966 de la mà d’En
Ramón Marco Llorens (Baldomero
) . Ramón Marco va desenvolupar
una activa vida social i cultural a
través de la música, formant part
de diferents orquestres i bandes
com la de “Troya” i “Costablanca” , i
formant part de la Banda “ Sociedad
Musical de Campello” i “El Avance”;
també va fundar la comparsa de “
los Zíngaros” al 1966 . La manera
de desfilar era característica amb
Ramón Baldomero enmig de la
formació en diferents fileres , tocant
amb el clarinet la cançó húngara de
la sarsuela “Alma de Dios”, i en un
moment de la cançó ,dibuixaven
un cercle o rogle al seu voltant i les
zíngares feien sonar la pandereta.

Els Zíngaros dirigits per Ramón Marco
Llorens ( Baldomero) (Foto Cristina
Marco)

Ramón Marco Llorens “Baldomero”,
fundador dels Zíngaros (Foto Cristina
Marco)
Encara que no són nomenats
per la premsa, els testimoniatges
mostren l’aparició i participació de
la comparsa de “ los Zíngaros” l’any
1966 , en la desfilada ,juntament amb
els Pacos i els Pirates . Formaven el
gruix de la comparsa les dones,
acompanyades d’homes , xiquets
i xiquetes , dirigits per Ramon
Marco (Baldomero) que amb el seu
clarinet dirigia les evolucions de
les Zíngares al so de les notes de la
“Canción húngara” de la sarsuela
“Alma de Dios”del Mestre Serrano,
amb lletra de Carlos Arniches i
García Álvarez . Lola Baeza Ramos
recordava a Cristina i Eva Marco:
“Canta mendigo errante, cantos
de tu niñez ya que nunca tu patria,
volverás a ver...”

autoritats locals, encapçalades per
l’alcalde en José Carratalá Navarro i
la Bellea del Foc d’Alacant. La reina
i Dames d’Honor foren: Gloria
Pérez Carbonell ,reina; Mercedes
Carbonell Valor, Mercedes Gosálbez
Baeza, Susi Buades González i
Antoñita Lledó Sanjuan, Dames
d’Honor. A continuació, En Tomás
Valcárcel Deza, President de la
Comissió Gestora de les Fogueres
d’Alacant, va fer el Pregó de festes.
Prèviament , a la Plaça de José
Antonio ( plaça Església ), les
autoritats locals, la Reina i Dames
d’Honor, Bellea del Foc i dames
d’Honor, i representants de la
Comissió Gestora van realitzar una
desfilada amb banda de música i
comparses: “El acto tuvo lugar en
la plaza de José Antonio, en donde
sobre un templete habían instalado
el trono de la reina. Gran cantidad
de público se agrupó ante las Casas
Consistoriales, desde donde las
autoridades locales, Comisión de
fiestas,(...), la Reina de fiestas y sus
damas y la Bellea del Foc de la capital
y sus damas, hicieron el desfile hasta
el lugar de la presentación. La banda
de música de esta localidad , y cuatro
comparsas, las de los Pacos, Piratas,
Wikingos y Hawaianas, dieron
ritmo y colorido y belleza desfile(...).
Acto seguido , la Bellea del Foc y
sus damas de honor colocaron las
bandas a las damas de la reina. Al
son de la música subió también a
la plataforma una representación
de las comparsas de los Pacos,
Piratas, Wikingos y Hawaianas, que
rindieron pleitesía a la reina y a su
corte”.

Lola Baeza Pérez (Foto Lola Baeza)

Carrossa de la reina de festes i
les Dames d’Honor de 1965.(Foto
Asunción Soler).
De les Festes patronals de 1966
no tenim notícies escrites, però
la lectura atenta de les notícies
de substitució de les autoritats
provincials i locals , ens sorprèn
amb la substitució de la primera
autoritat del Campello, a punt
d’iniciar les festes patronals:
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Els Zíngaros amb Ramón Marco
(Baldomero)(Foto Cristina Marco)
A les Festes patronals de 1967 ,el
primer acte fou la proclamació de la
reina de festes i les dames d’honor
de 1967, que van rebre la imposició
de bandes i corones per part de les

Els actes religiosos de 1967 es van
alterar,
la Festivitat de Santa
Teresa de Jesús es celebrà el dia 15
d’Octubre, però es passà a celebrar
la Verge dels Desemparats el dia 16
d’Octubre. Com era costum el dia de
Santa Teresa es va buscar un capellà
de fama per a fer el sermó durant la

missa, o un dels germans salesians,
i després del dinar de putxero i
les tarongetes, ja a la vesprada, es
celebrà la processó.
Els actes cívics, lúdics i esportius es
repartiren al llarg dels dies de festa ;
els més tradicionals continuen sent
els nans i gegants amb dolçaina i
tabalet i les curses de sacs, cursa
de cintes en moto, concurs de tir
de corda, cursa ciclista , concurs
de farolet, “patata”, granera i
resistència. El ball del farolet era
popular en la comarca de l’Alacantí,
on es portava un farolet de paper en
una canya per a ballar.
Però el més important d’aquests actes
cívics fou l’aparició de la desfilada
de comparses conjuntament amb la
desfilada de carrosses:
“Día 15, Festividad de Santa
Teresa,... A las 8 , entrada de
Banda de música “Unión Musical
Contestana”, que efectuará un
pasacalle por las principales vias
de la villa (...) A las 12, desfile de
comparsas por las principales calles
de la localidad acompañadas de las
bandas de música, disparándose
en la plaza del 18 de julio , una
monumental mascletá(...)Día 16,
Festividad de nuestra Señora de
los Desamparados, Patrona de
Campello, al amanecer, “despertà”.
A las 8, entrada de la Banda de
música “Ateneo Musical” de
Villajoyosa y la de nuestra villa “El
Avance”, con alegres pasacalles (...)
A las 19 , desfile de comparsas por el
itinerario de costumbre (...).Día 17.
A las 8 horas pasacalle - diana por la
famosa banda de Agost (...) A las 19
horas, desfile de comparsas por el
itinerario de costumbre”.
I fou així com el nostre mestre,
cronista i corresponsal del diari
Información , en José Gomis
Lledó ho narrava a la seua
crònica de les festes patronals :
“Campello celebra con gran
esplendor sus fiestas patronales.
Numerosos forasteros y campellleros
ausentes han llegado a la villa con
este motivo. Con gran brillantez se
están celebrando las fiestas mayores
a la que han acudido gran cantidad
de forasteros. El día de Santa Teresa
hubo diana , desfile de comparsas,
pasacalle y potentes “mascletás”;
(...)Por primera vez en la historia
de Campello cuatro comparsas han
desfilado por sus calles además
de las infantiles , dando mayor
esplendor a las fiestas “
Aquestes

comparses

foren

les

dels Pacos, Piratas, Wikingos i
Hawaianas. Els Vikingos o Wikingos
es fundaren l’any 1967 de la mà d’un
grup d’amics dirigits per Ángel
Pérez García ( Ángel “el rellotger”)
i Roberto Gosálbez ,possiblement
per influència de la comparsa
homònima de Mutxamel, creada al
1966 ,segons el testimoniatge de Mª
Angeles Pérez Gosálbez .

Els Vikingos (1968) (Foto Charo Torrejón
Martínez)
Els Vikingos o Wikingos, desfilaven
formant una filà única mixta
d’homes i dones, però adoptaven
també la forma de doble filà d’homes
i dones; posteriorment també
afegirien un filà infantil que al
1968 capitanejava Mª Angeles Pérez
Gosálbez.

Capitana infantil dels Vikingos (Foto Mª
Angeles Pérez Gosálbez)
Les desfilades de les comparses
“representatives”
dels
anys
1964 ,1965, 1966, 1967 i 1968, són
l’origen de les actuals festes
de moros i cristians: “Mañana
terminan las fiestas de Campello.
Se entregarán los premios de las
calles engalanadas. Los pasacalles,
los desfiles de comparsas estan al
orden del día. Hasta Villajoyosa se
ha unido al jolgorio y alegría de los
campelleros, enviando unos cuantos
“ moros” y el famoso cañón, que yo
diría terrible por el gran estruendo
que hace.” (...)
Al mateix temps es celebrava la
desfilada de carrosses :
“..Mañana sábado, a las 4:30 de la
tarde, un partido de fútbol, seguido
del gran coso multicolor con desfile
de carrozas y batalla de confettis y
serpentinas”
I Finalment, es va fer un joc esportiu
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pedestre anomenat “agarrat an
pugues” ( sic), que sempre ens
ha intrigat, per la qual cosa vam
consultar a en Pedro Gomis, a en
José Pérez i en Antonio Pérez, per tal
d’esbrinar i aclarir el misteri :

les festes , destacant les entrades de
bandes per part del “Ateneo Musical”
de la Vila Joiosa i “El Avance” del
Campello; i grans castells de focs
artificials, mascletà i “alborada”,així
com el cant de la Salve.

“Día 12, (...)Hoy Fiesta de la Raza, al
mediodía habrá una carrera ciclista
... Por la tarde , a las 5, carreras
pedestres en el emocionante
juego comarcal “agarrat an
pugues”, de tanto agrado en la
comarca, por lo que esperamos
que habrá muchos competidores”
El joc pedestre esmentat com
“agarrat an pugues” i, després
anomenat “corre que t’agarra”, és
el que es va anomenar com a “Pepa
bandera”, és a dir , la vaca al carrer
, que en 1963 estava en llibertat i a
Valladolid volia anar.

Prèviament als actes festius del dia
12 i següents dies, es va realitzar
l’elecció i proclamació de la Reina de
festes i les Dames d’Honor de 1968
que foren Clara Giner Berenguer
, reina,i Rosa Esteve Ruzafa,
Asunción Esteve Ruzafa, Antoñita
Carratalá Climent i Maruja Soto
Martínez, Dames d’Honor.

Les festes de 1968 van conèixer
la
formació
d’una
nova
Comissió de Festes presidida
per en Francisco Varó Ramos :
“Hoy comienzan las fiestas
patronales de Campello. Nuestra
villa se encuentra de nuevo en el
umbral de las fiestas patronales
en honor de la Virgen de los
Desamparados y Santa Teresa
de Jesús, que por coincidir...se le
ha llamado “Las fiestas de Santa
Teresa”. La Comisión de Fiestas,
integrada por Francisco Varó
Ramos, como presidente; don José
Boix Verdú, vicepresidente; don
José Cantó Planelles, tesorero;
don Francisco Berenguer Pérez,
contador; don Antonio Gilabert Más,
secretario; quince vocales y cinco
señoritas comisionadas han editado
una magnífica Revista Festera en
la que saludan a las autoridades
provinciales, y entre los trabajos que
en ella se han realizado destacan
el pregón de don Tomás Valcárcel
Deza, Presidente de la Comisión
Gestora de las Hogueras de San Juan
y convecino nuestro”
Els actes religiosos es celebraren
el dia 15 d’Octubre ,la Festivitat de
Santa Teresa, on té lloc la solemne
Processó a les 20 hores de la nit, i el
dia 16 d’Octubre , la festivitat de la
Mare de Déu dels Desemparats amb
missa cantada.
Els actes cívics , lúdics i esportius
són cada vegada més atapeïts, cursa
ciclista, concert de l’Orfeó al Cine
Plaza, els concursos de disfresses, el
concurs de guarniment de carrers ,
els ja tradicionals nans i gegants amb
dolçaina i tabalet; però destaquen els
actes de música i pólvora al llarg de

La reina de les festes i les dames
d’honor continuaven presidint la
majoria dels actes cívics i religiosos,
com la processó de Santa Teresa
en companyia de les autoritats,
així com la desfilada de carrosses,
el lliurament de premis als carrers
millor decorats , la nit musical amb
concurs de farolet, etc.
La reina de les festes, Clara Giner
Berenguer declarava a la premsa:
“Todo lo de las fiestas me gusta y me
encanta que la gente se divierta, pero
tal vez lo que más me entuasiasma
es el coso multicolor. El ir en una
carroza y disfrutar de esa batalla de
confettis y serpentinas”

Carrossa de calamar gegant (1966)(Foto
Lola Baeza Pérez)
Pel que fa a la desfilada de
comparses estava programada per
al dia 16 d’Octubre a les 19 hores
de la vesprada seguint el model
d’anys anteriors, però amb diferents
comparses : “ Dia 16.- Festividad de
Nª Sª la Virgen de los Desamparados,
patrona de Campello; al amanecer,
alegre despertà; a las 8 , entrada
de las bandas de música, “Unión
Musical” y “El Avance”; A las 12
reparto de premios a las calles mejor
engalanadas; a las 17 concierto
musical (...) ;a las 19 , desfile de
comparsas y a las 22, velada musical
(...)seguida de una monumental
traca.”
Però també va acompanyar a
les carrosses del dia 17 a les 20
hores . La desfilada de comparses
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estaria protagonitzada per quatre
comparses , algunes d’elles ja
conegudes com els Pacos , els
Piratas i els Vikingos, i una de
nova creació, com els Marinos.
La comparsa dels Marinos va ser
fundada l’any 1968, possiblement a
imitació de la comparsa homònima
de Mutxamel, tal i com ho relata
Manuel Alemañ Pérez ( Copet) que
després de desfilar amb els Pacos,
va fer el servei militar a Cartagena
(1966 -1967) , tornant amb la tela per
als vestits dels mariners i marineres
de 1968; Charo Torrejón Martínez
(Charo la xurrera) havia arribat
al 1965 al Campello, i de cantinera
va desfilar amb Els Pacos ,però
fou a la comparsa dels Marinos
on va desfilar des del 1968 fins al
1970,; Aurora Torrejón Martínez (
Poupée) recorda aquells temps , i
com deixaven els vestits a casa dels
seus pares, per a desfilar després.
Aquell any de 1968 les cases de la vila
marinera del Campello es van omplir
de motius mariners més que mai
, ja que la tela blanca que va portar
Copet de Cartagena , va prendre
forma d’uniforme de mariners de
l’Armada, amb pantalons els xics i
faldilles les xiques, que les mares
es van encarregar de brodar amb
motius mariners com els timons i
les ancores, amb gorres de plat els
xics amb la insígnia “delfín” i gorra
de mariners americans les xiques:
“Campello : Hoy, la cabalgata de
fiestas, con carrozas y comparsas.
(...)Así pues, ya lo saben : hoy
jueves, a las 20 horas , gran coso
multicolor con acompañamiento
de las comparsas Vikingos, Piratas ,
Marinos y Pak-os ( sic), que harán el
recorrido de costumbre “
Comparsa Los Marinos (Foto Charo
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los que allí nos encontrábamos, y
cerca de 20 carrozas profusamente
adornadas, desfilaron portando
en su interior a la Reina de las
Fiestas, Damas de Honor y
demás señoritas de Campello que
quisieron participar en el esplendor
y brillantez del desfile.”

Comparsa els Marinos del Campello.(
Foto Manuel Alemañ)

El gran coso multicolor o desfilada
de carrosses pel carrer Doctor
Fleming es va celebrar el dia 17
d’Octubre a les 20 hores de la nit,
amb 8 carrosses , en acabant va tenir
lloc una gran cordà que va tenir com
a “cremaor machor” (sic) al doctor
Daniel Pérez Jordán, President
del Club de Regates d’Alacant. Les
carrosses foren acompanyades per
les 4 comparses de Vikingos, Pirates,
Marinos i Pacos o Pak-os , i es van
finalitzar les festes de 1968:
Charo Torrejón i una amiga dels Marinos
(Foto Charo Torrejón Martínez)
“Terminaron con gran brillantez las

fiestas de Campello. (...)
El coso multicolor con desfile de
8 carrozas y las serpentinas. El
desfile que se realizó en la avenida
Doctor Fleming ante una gran
cantidad de público, fue presidido
por el Ayuntamiento de la villa que
tenía en su palco como invitados
al alcalde de Muchamiel,don José
Manuel Toledano(...) . Enfrente
encontraba el palco de las esposas
de las autoridades locales y personas
invitadas que son las que formaron
el jurado calificador del premio de
las carrozas. Como locultor y en
el palco de las autoridades estaba
don José Pérez Pastor de relaciones
públicas del Ayuntamiento de San
Juan, que esta vez lo hizo y con
mucho acierto del de Campello ,lo
que demuestra la gran unión entre
los tres pueblos de la comarca.”
Sobre el desenvolupament del “Coso
Multicolor” ,el periòdic Primera
Página li va dedicar una pàgina
amb multitud de fotografies de
les carrosses ( la de l’ovni) i les
comparses ( els Marinos ):
“Terminaron las fiestas en
Campello.(...)Culminaron en la
noche del jueves con el fastuoso “
Coso Multicolor” que arrastró hacia
las calles de la marinera Campello
infinidad de vecinos de toda la
provincía , ávidos de presenciar la
brillantez y el colorido de este desfile
de carrozas, (...)arrojaron flores,
confettis, serpentinas y repartieron
sus mejores sonrisas

Torrejón Martínez)
Marinos , Vikingos i Pak-os. (Foto
Manuel Alemañ Copet)

Más de 3.000 personas (...)Las gentes
llenaban las vías del itinerario , y bien
provistas de confettis y serpentinas
se aprestaban a comenzar tan
simpàtica “guerra”. El “Coso
Multicolor” que retrasó su salida
hasta cerca de las 9 de la noche del
jueves 17, fue la admiración de todos

De la resta d’actes cívics, lúdics
i esportius , podríem destacar
“regocijos populares, paella y
canterella, carrera de sacos y suelta
de patos en la plaza del 18 de julio”
. Tanmateix , l’acte més popular
fou un joc popular que portava el
nom de “ pasacalle” humorístico
para visitar a la “ Manguera” “ Corre
que t’agarra” dirigida pel popular
Paco “el Macoc” : “ De todos los
espectáculos programados los que
más les gusta es el de la “Manguera”,
precisamente por el riesgo que
encierra yemocionante que es
librarse de ella”.
Francisco Varó Montoro, Paco “el Macoc”
No em vull oblidar de donar les

gràcies i agraïr a totes aquelles
persones que han donat informació
o han aportat fotografies de la
festa dels anys 60; a Àngela Sanz,
presidenta de la Junta Festera; a
David Alavés, Pere Lluís Gomis i
Benjamí Soler; a Santiago Llinares
Albert i Susana Llorens , a Fernando
Pagés Lledó ; a Juan Carlos Miravalles
i Daniel Alberola ; a Asunción , Clara
i Mari Paz Soler Ruzafa ; a Rosa
i Asunción Esteve Ruzafa i José
Vicente Pérez; a Mari Pau Esteve ; a
Lola Baeza Pérez ; a Tonyi , Cristina
i Eva Marco i Ruzafa, i Lola Baeza
Ramos ; a Manuel Alemañ “ Copet”
; a Salvador Cholvis; a José Blanes,
Mari Angels Morant Sala, a José
Pérez, a Antonio Pérez Planelles, a
Mª Angeles Pérez Gosálbez i Roberto
Gosálbez, a Ramón Planelles ,a
Gregorio Soler Galvañ, a Pedro
Gomis Rubio i Luisa Pérez; a Charo i
Aurora “Poupée” Torrejón Martínez.
Antoni F. Sempere Gomis,
Professor Història , IES Enric Valor
del Campello
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