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Himne de la festa del Campello [MIC19]

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

Luís Seguí (Octubre 2014)
Música

José Antonio Pastor Ruiz
Director convidat 2019



8 | Moros i Cristians El Campello 2019

[MIC19] Moros i Cristians El Campello



Moros i Cristians El Campello 2019 | 9

Programa d’actes[MIC19]
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31 DE AGOSTO SÁBADO
21:45h Presentación Libro de Fiestas 2019 en el 
Parque Municipal.
22:00h Presentación de Capitanías 2019 en el 
Parque Municipal.

14 DE SEPTIEMBRE SÁBADO
Todo el día Fem Festa en la Plaza de la Iglesia 
(Plaza Canalejas).

26 DE SEPTIEMBRE JUEVES
20:00h Inauguración de la exposición del XX 
Concurso de Fotografía “Vicente Ródenas 
Alberola” en la Casa de la Cultura. Hasta el 6 
de octubre.

27 DE SEPTIEMBRE VIERNES
16:30h-21:00h Donación de sangre en el 
Centro Social “El Barranquet” (Avda. de la 
Estación, s/n).

29 DE SEPTIEMBRE DOMINGO
20:00h Concierto de Música Festera a cargo de 
la “Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix”, en 
la Casa de la Cultura (Pza. de la Constitución).

5 DE OCTUBRE SÁBADO
20:00h Concierto de Música Festera a cargo 
de la Asociación Musical “L´Avanç del 
Campello”, en la Casa de la Cultura (Pza. de la 
Constitución).

8 DE OCTUBRE MARTES
24:00h Correfocs por la Avda. Generalitat 
hasta el Castillo Festero (Pza. Saint Christol Les 
Allez) con la “Colla de Dimonis del Campello” 
y la “Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix”, 
con mascletà final.

9 DE OCTUBRE MIÉRCOLES
09: 00h Volteo de campanas.
10:45h Entrada Infantil Cristiana-Mora (desde 
Dr. Fleming hasta el Castillo Festero). A 
continuación, representación histórica de la 
conquista de Valencia por los niños y niñas 
del CEIP El Vicle de El Campello en el Castillo 
Festero.
11:30h Procesión Cívica del 9 octubre y 
“Mocadorà de Sant Dionis” en el Castillo 
Festero.
12: 30h Dansà Popular organizada por el grupo 
“Salpassa”, por la Calle Pal.

11 DE OCTUBRE VIERNES
17:00h Montaje de los campamentos Moro y 
Cristiano, en la playa del Carrer la Mar.
21:00h Encendido del alumbrado artístico.
22:35h Pasacalles del pregonero/a de las 
Fiestas, con las Capitanías y Autoridades, 
desde la Junta Festera (Avda. Generalitat, 2) a 
la Plaza de la Iglesia (Pza. Canalejas).
23:00h Pregón de fiestas en la Plaza de la 
Iglesia (Pza. Canalejas).
24: 00h Canto de la Salve a la Virgen de los 
Desamparados y canto de las “albaes” en la 
Parroquia de Santa Teresa, Plaza de la Iglesia 
(Pza. Canalejas). 

12 DE OCTUBRE SÁBADO
06:55h Preludio del Desembarco.
07:00h Desembarco en la playa de la Calle del 
Mar.
07:00h Avistamiento de la flota mora. 
Encendido de fuego y voz de alarma en la Torre 
de la Illeta.
07:10h Defensa cristiana y primera incursión 
de las tropas moras en el campamento con 
arcabucerías.
07:40h Llegada de las tropas cristianas y sus 
estandartes en refuerzo de la defensa del 
municipio. A continuación, segunda incursión 
mora con sus tropas de tierras y estandartes.
08:00h Llegada de los Cargos Cristianos a la 
defensa del campamento.
08:10h Desembarco de la vanguardia 
sarracena.
08:15h Desembarco de los Cargos Moros.
8:30h Embajada Mora con arcabucería en la 
playa y a continuación batalla final para la 
conquista de la población.
12:00h Entrada de Bandas (recorrido: Dr. 
Fleming, Avenida Generalitat y Castillo 
Festero). Al finalizar el acto se interpretará 
el Himno de la Fiesta de El Campello en el 
Castillo Festero.
19: 00h Entrada Cristiana-Mora (recorrido: C/ 
San Juan Bosco, Avda. Generalitat y C/ Alcalde 
Oncina Giner).

13 DE OCTUBRE DOMINGO
09:00h Alardo de arcabucería Mora-Cristiana 
hasta el Castillo Festero.
09:00h Diana festera.
11:30h Embajada Cristiana en el Castillo 
Festero.
19:00h Entrada Mora-Cristiana (recorrido: 
Calle San Juan Bosco, Avenida Generalitat y 
Calle Alcalde Oncina Giner).

14 DE OCTUBRE LUNES
08:15h Desayuno festero.
09:00h Diana festera desde la Junta Festera 
(Avda. Generalitat).
12:00h Entraeta festera (recorrido: Avd. 
Generalitat, C/ Doctor Fleming, C/ Mayor, C/ 
Pal, C/ Alcalde Oncina Giner hasta el Castillo 
Festero)
20:00h Retreta Festera (recorrido: Calle 
San Juan Bosco, Avenida Generalitat y Calle 
Alcalde Oncina Giner), con Dj en el Castillo 
Festero.

15 DE OCTUBRE MARTES
08:00h Despertà y volteo de campanas.
11:00h Misa celebrada en honor a Santa Teresa, 
titular de la Parroquia.
12:00h Ofrenda de flores y frutos a la Virgen 
de los Desamparados. Salida desde la sede 
de la Junta Festera Moros y Cristianos de El 
Campello.
14:00h Gran “mascletà” final a Santa Teresa 
en la Avenida Ausiàs March.
20:00h Procesión con acompañamiento de 
las Capitanías y sus bandos festeros desde la 
Plaza de la iglesia. A continuación, entrega 
de banderas y llaves oficiales en el Castillo 
Festero. Al finalizar, castillo de fuegos 
artificiales a la Virgen de los Desamparados en 
la Avenida Ausiàs March.
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31 D’AGOST DISSABTE
21:45h Presentació Llibret de Festes 2019 al 
Parc Municipal. 
22:00h Presentació de Capitanies 2019 al Parc 
Municipal.

14 DE SETEMBRE DISSABTE
Tot el dia Fem Festa a la Plaça de l´Esglesia

26 DE SETEMBRE DIJOUS
20:00h Inauguració de l’Exposició del XX 
Concurs de Fotografia “Vicente Ródenas 
Alberola” a la Casa de la Cultura. Fins al 6 
d’octubre. 

27 DE SETEMBRE DIVENDRES
17:00h-21:00h Donació de sang al Centre 
Social “El Barranquet” (Avinguda. de l’ 
Estació, s/n).

29 DE SETEMBRE DIUMENGE
20:00h Concert de Música Festera a càrrec de 
la Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix a la 
Casa de la Cultura.

5 D’OCTUBRE DISSABTE
20:00h Concert de Música Festera a càrrec 
de l’Associació Musical L’Avanç a la Casa de la 
Cultura.

8 D’OCTUBRE DIMARTS
24:00h Correfocs per la Avda. Generalitat fins 
al Castell Fester (Pza. Saint Christol Les Allez) 
amb la Colla de Dimonis del Campello i la 
Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix, amb 
mascletà final.

9 D’OCTUBRE DIMECRES
09:00h Volteig de Campanes.
10:45h Entradeta Infantil Cristiana-Mora (Dr. 
Fleming fins al Castell Fester). A continuació, 
representació històrica de la conquesta de 
València pels xiquets del CEIP El Vincle del 
Campello al castell fester. 
11:30h Processó Cívica del 9 d’ocubre i 
Mocadorà de Sant Dionís.
12:30h Dansà popular organitzada pel grup 
Salpassa pel Carrer Pal.

11 D’OCTUBRE DIVENDRES
17:00h Muntatge dels campaments moro i 
cristià a la Platja del Carrer la Mar.
21:00h Encès del enllumenat artístic.
22:35h Cercavila del pregoner/a de les Festes, 
amb les Capitanies i Autoritats, des de la Junta 
Festera fins a la Plaça de l’Església.
23:00h Pregó de Festes a la Plaça de l’Església. 
24:00h Cant de la Salve a la Verge dels 
Desemparats i cant de les albaes a la Parroquia 
de Santa Teresa, Plaça de l’Església (Pza. 
Canalejas).

12 D’OCTUBRE DISSABTE
06:55h Preludi del 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 a la Torre de la Illeta.
07:10h Defensa cristiana i primera incursió 
de les tropes mores en el campament amb 
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 a la 
defensa del campament.
08:10h Desembarcament de l’avantguarda 
sarraïna.
08:15h Desembarcament dels Càrrecs Moros.
8:30h Ambaixada Mora amb arcabusseria i a 
continuació batalla final per a la conquesta de 
la població.
12:00h Entrada de Bandes per Dr. Fleming, 
Avinguda Generalitat i Castell Fester. Al 
finalitzar l’acte s’interpretarà l’Himne de la 
Festa del Campello al castell fester.
19:00h Entrada Cristiana-Mora (recorregut: 
Carrer Sant Joan Bosco, Avinguda Generalitat i 
Carrer Alcalde Oncina Giner).

13 D’OCTUBRE DIUMENGE
09:00h 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 DILLUNS
08:15h Desdejuni fester a la Junta festera.
09:00h Diana festera desde la Junta Festera.
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 al Castell Fester.

15 D’OCTUBRE DIMARTS
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 desde 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.
20:00h Processó amb acompanyament de les 
Capitanies i els seus bàndols festers des de la 
Plaça de l’església. A continuació entrega de 
banderes oficials al Castell fester. Al finalitzar, 
castell de focs d’artifici a la Mare de Déu dels 
Desemparats a l’Avinguda Ausiàs March.
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29 DE SETEMBRE DIUMENGE
9:30h Santa Missa
10:30h Santa Missa
12:30h Santa Missa pels festers difunts

3 D’OCTUBRE DIJOUS
19:30h Res del Sant Rosari, novena, Santa missa i cant de la Salve, tots 
els dies.
Comença la novena a la Patrona, la Mare de Déu dels Desemparats.

11 D’OCTUBRE DIVENDRES
24:00h Cant de la Salve a la Patrona i Albades.

12 D’OCTUBRE DISSABTE (FESTA DEL PILAR)
12:00h Santa Missa en Honor a la Patrona de la Guardia Civil, la Verge del 
Pilar.
20:00h Santa Missa de vespra.

13 D’OCTUBRE DIUMENGE
L’horari de missa dels diumenges. 

14 D’OCTUBRE DILLUNS
9:30h Santa Missa resada.
11:00h Santa Missa concelebrada en honor a la Patrona, la Mare de Déu 
dels Desemparats

15 D’OCTUBRE DIMARTS (DIA DE SANTA TERESA)
9:30h Missa resada
11:00h Missa concelebrada en honor a Santa Teresa, titular de la Parroquia.
12:00h Ofrena de flors i fruits a la Mare de Déu dels Desemparats.
20:00h Solemne P rocessó acompanyant les dues imatges, Santa Teresa i 
la Mare de Déu dels Desemparats, pel recorregut habitual: C/ Pal, Agda. 
Generalitat, Dr. Fleming i C/ Major.

16 D’OCTUBRE DIMECRES
20:00h Missa pels fidels difunts del Campello.

29 DE SEPTIEMBRE DOMINGO
9:30h Santa Misa
10:30h Santa Misa
12:30h Misa por los festeros difuntos

3 DE OCTUBRE JUEVES
19:30h Rezo del Santo Rosario, Novena, Santa Misa y canto de la Salve.
Comienza el Novenario a nuestra Patrona la Virgen De Los Desamparados, 
todos los días.

11 DE OCTUBRE VIERNES
24:00h Canto de la Salve a la Patrona y albaes.

12 DE OCTUBRE SÁBADO (FIESTA DEL PILAR)
12:00h Santa misa en honor a la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen Del 
Pilar.
20:00h Santa misa de víspera.

13 DE OCTUBRE DOMINGO
El horario de misa de los domingos.

14 DE OCTUBRE LUNES
9:30h Santa Misa rezada
11:00h Santa Misa solemne en honor a la patrona la Virgen De Los 
Desamparados.

15 DE OCTUBRE MARTES (DÍA DE SANTA TERESA)
9:30h Misa rezada
11:00h Misa celebrada en honor a Santa Teresa, titular de la Parroquia.
12:00h Ofrenda de flores y frutos a la Virgen de los Desamparados
20:00h Solemne procesión acompañando las dos imágenes (Santa Teresa 
y la Virgen de los Desamparados) por el recorrido habitual: C/Pal, Avda. 
Generalitat, C/Doctor Fleming y C/Mayor.

16 DE OCTUBRE MIÉRCOLES
20:00h Misa por los fieles difuntos de El Campello.
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Mare de Déu dels Desemparats
PATRONA DEL CAMPELLO

Moros i Cristians El Campello [MIC19]
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Santa Teresa de Jesús
TITULAR DE LA PARRÒQUIA

[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Ses Majestats
ELS REIS D’ESPANYA

Moros i Cristians El Campello [MIC19]
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[MIC19] Saluda

Ximo Puig
PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Amb el mes d’octubre s’inicia al Campello el temps de les festes de Moros i Cristians, unes celebracions populars que 
creen un clima de convivència plena que anima a tots a compartir cada acte del programa festiu.
La Comunitat Valenciana té en les festes de moros i cristians una de les seues millors targetes de presentació de davant 
del món, i al Campello viviu les vostres amb un enorme entusiasme. 
El desembarcament moro serà el punt d’inici d’unes celebracions úniques per la seua espectacularitat on el color, la 
llum, la pólvora i la música són sempre protagonistes.
Una vegada més la festa vos oferirà a totes i a tots l’ocasió de fer un alt en les ocupacions habituals i assaborir cada 
instant en bona companyia. És un bon moment per a compartir i emocionar-nos col·lectivament, i també per a 
cohesionar-nos com a societat i sentir-nos més units. 
Durant unes jornades excepcionals compartireu una experiència irrepetible que deixarà records inesborrables en 
vosaltres i en totes les persones que vos visiten.
A més d’un fort abraç per a les amigues i els amics del Campello, envie des d’estes línies una salutació ben cordial i 
els millors desitjos a les persones que fan possible que les festes de Moros i Cristians siguen cada any un gran motiu 
d’orgull per a tots.
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Saluda [MIC19]

Carlos Mazón Guixot
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

La brisa mediterránea acompañará un año más uno de los espectáculos más peculiares del litoral levantino. El Campello 
celebra sus fiestas de Moros y Cristianos y el Desembarco Moro en la playa del Carrerlamar, con la embajada reuniendo 
de nuevo a multitud de vecinos y curiosos. Como es habitual, desplegaréis un potente programa de actos con coloridos 
desfiles, castillos de fuegos artificiales y música en todos los rincones de vuestro entrañable municipio marinero y, 
cómo no, volveréis a hacer alarde de la hospitalidad, la ilusión y el entusiasmo que os definen.
Nuestras fiestas populares son una de las manifestaciones que más nos identifican como provincia, porque rememoran 
nuestro pasado, representan nuestra historia y forman parte del extraordinario legado heredado de las generaciones 
que nos precedieron. Por eso, la Diputación de Alicante defiende, promueve y pone en valor este importante patrimonio 
cultural que refleja el carácter y la idiosincrasia de cada uno de nuestros municipios.
Sois un claro ejemplo del empuje emprendedor y dinámico de la Costa Blanca. Vuestra localidad se ha convertido en un 
importante destino de nuestro territorio y os felicito por ello. Desde la Diputación de Alicante trabajamos diariamente 
para potenciar y difundir nuestras costumbres y tradiciones porque es importante la conservación de aquellas 
singularidades que nos hacen únicos con el objetivo de engrandecer nuestra riqueza turística y cultural. 
En mi nueva responsabilidad como presidente de la institución provincial, quisiera enviaros un afectuoso saludo 
y desearos que paséis unas agradables jornadas en las que hagáis gala del carácter amigable y distendido que os 
caracteriza.

¡Felices fiestas!
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Juanjo Berenguer
ALCALDE DEL CAMPELLO

Una vez más me dirijo a todos vosotros con motivo de las Fiestas Patronales de Octubre en honor a la Virgen de los 
Desamparados. Esta es una más de las obligaciones que se le encomiendan al Alcalde del municipio, aunque siendo 
sincero, para mí tiene poco de “obligación” y mucho de “devoción”. 
Mi enhorabuena a la Junta Festera de Moros i Cristians. Sin esa labor y trabajo de todo un año nada sería posible, todo 
sería diferente. Son las primeras fiestas de este nuevo equipo de Junta Festera y estoy seguro que serán unas fiestas 
inolvidables.
Tercio de Flandes por el bando cristiano y Moros del Kordofan por el Bando moro. Mi felicitación más profunda y mi 
reconocimiento más intenso para todos los miembros de las Comparsas que son capitanía. Todos sabemos lo que nos 
cuesta este año. Y además el mejor de mis deseos a los cargos que nos representarán en esta “batalla”. Por el Tercio de 
Flandes Dani, María Jesús, Jose y Lara. Y por Moros del Kordofan Pau, Teresa, Batiste y Lucía. Por favor, sed intensamente 
felices y disfrutad de ese cargo que os acompañará toda la vida.
Además, este año, coinciden muchas cosas. Cumplo mi 35 aniversario en la comparsa que, casualidades de la vida, nos 
toca ser Capitanía Mora, Moros del Kordofan. Y además, después de ser Ambaixador en el año 85 (buufff!) y en el año 
94 (buufff!) en esta ocasión mi sobrino Batiste será Ambaixador ́ 19. La vida pasa pero la Festa continúa. Y continua con 
esa fuerza que da esa mezcla de tradición, madurez, veteranía, juventud, fuerza, ilusión y tantas cualidades propias de 
los campelleros.
La Festa es ese momento del año en el que uno se encuentra o reencuentra con vecinos, amigos, conocidos, visitantes y 
un sinfín de gente que quiere compartir con los campelleros esos momentos intensos de la Festa de Moros i Cristians. 
La Festa no debe ser un todo, muchas veces lo he comentado, sino un gran conjunto de pequeños momentos que si 
uno sabe, y/o quiere buscar, los encuentra. Momentos como el Pregón, el desembarco en la mañana del 12 de octubre, 
las Embajadas, los desfiles, las entradas, la retreta, el correfoc, los almuerzos en la barraca (buufff! ¡qué almuerzos!), y 
tantos y tantos otros “momentos”. 
Os animo a todos, campelleros y visitantes a uniros a la Festa. Una de las cualidades de la Festa es eso. Que cada uno 
la entiende de una forma muy particular y para todos hay esos momentos de Festa. La vista de los castillos de fuego y 
de los trajes de moros i cristianos. El sonido de la música y las mascletás. El olor de la pólvora. El sabor de las comidas 
en las barracas. Y los abrazos entre amigos. Cinco sentidos puestos al servicio de la Festa.
Nos vemos en esos momentos. Yo estaré ahí. ¿y vosotros?.
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Saluda [MIC19]

Cristian Palomares
REGIDOR DE FESTES

Fa tan sols cinc anys, m’acomiadava de tots vosaltres com a President de la Junta Festera de Moros i Cristians del 
Campello. Ara, ja en el 2019, tinc l’honor de presentar-me per primera vegada, com a Regidor de Festes del nostre 
municipi. No fa falta dir, que una persona com jo, que ha crescut de la mà d’aquestes festes, sent part d’elles tant com 
fester, directiu de la comparsa “Els Pacos”, “Ambaixador”, com a President de la pròpia Junta Festera, no trobe paraules 
per a descriure l’inenarrable orgull que sent.
Hui, com a edil de Festes, he d’exercir una comesa heterogènia, a l’una que complementària. Una tasca que exigeix una 
visió més àmplia i integradora, un horitzó que estiga conformat per tots i cadascun dels campelleros, així com dels 
nostres visitants, perquè tots ells formen part d’aquestes festes patronals. Per aquest motiu, és el meu compromís i 
obligació conservar i engrandir aquestes benvolgudes festes.
La celebració de Moros i Cristians del Campello forma part de la senya d’identitat de la nostra localitat, i per què no?, 
és la manifestació de la nostra essència, d’una manera de ser que mostrem amb orgull. Gran part de tot això ha sigut 
i és possible gràcies a la tasca de la nostra Junta Festera. Més de 30 anys “fent festa”. Sense ella no podria entendre’s 
aquesta commemoració.
Per tot això, he de manifestar el meu reconeixement i agraïment a tots els festers i festeres que formen i van formar 
part d’aquesta Junta, i especialment, la meua enèrgica enhorabona a Marga i a tot el seu equip, als qui per primera 
vegada els toca capitanejar aquesta nau. També, les meues felicitacions tant a la capitanies i càrrecs del 2018, per la 
gran posada en escena dels seus boatos, desfilades i ambaixades, i el més profund del meu ànim a les del 2019, “Tercio 
de Flandes” i “Kordofan”, que segur ens faran vibrar d’emoció.
D’igual forma, no puc finalitzar sense abans congratular als nostres nous càrrecs festers, Dani, María Jesús, Josete i Lara, 
en representació del bàndol de la creu, i a Pau, Teresa, Batiste i Lucía, en representació del bàndol de la mitja lluna. No 
tinc cap mena de dubte que encarnàreu l’essència del nostre poble de la millor de les maneres possibles.
Finalment, només em queda animar a tot el municipi del Campello i als seus visitants, a que isquen al carrer a gaudir 
de la música, de la pólvora, de les desfilades, de les ambaixades, del desembarcament... En definitiva, desitjar-los que 
visquen estes festes patronals en honor a la Mare de Déu dels Desemparats i de Santa Teresa amb infinita felicitat.
BONES FESTES PER A TOTS!
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[MIC19] Saluda

Pepa Prats
PRESIDENTA DE LA UNDEF

Per fi han arribat les festes que porteu tot un any preparant! En les setmanes prèvies a l’inici dels actes, és difícil contindre 
l’emoció perquè és molta la feina que s’ha de fer des del mateix dia en què posem punt i final un cicle fester. Tot l’esforç 
tindrà ara la seua merescuda recompensa. Quina il·lusió escoltar les primeres notes dels pasdobles i marxes, vestir-
nos de nou amb el tratge, caminar pels carrers tots engalanats, compartir alegres moments a les filaes, l’olor de la 
pólvora... Són tantes les coses que vivim i tan intenses que és molt complicat explicar-ho amb paraules.
Les festes de Moros i Cristians són, per tot açò, un esdeveniment importantíssim en la vida de cada fester i cada festera, 
a nivell personal. Però no podem oblidar, i hem de reivindicar-ho als quatre vents, que també són un esdeveniment 
cultural i turístic de primera magnitud. Una bona mostra és la gran quantitat de persones que visiten les nostres 
poblacions per gaudir d’unes festes que van superant-se cada any, amb més qualitat, i amb una harmonia molt cuidada 
de respecte a la nostra història i d’actualització de les nostres tradicions per fer-les més apropiades per al món en què 
vivim.
Des de la UNDEF volem agrair el gran treball realitzat per la Junta de Festes de Moros i Cristians del Campello i en 
especial a la seua Presidenta, i també per tots els festers i festeres, que fan possible la màgia de la festa. I, com no, 
volem desitjar a tot el poble del Campello uns dies meravellosos en què Moros i Cristians donen color i alegria a carrers 
i places, en honor a la Mare de Déu dels Desemaprats.
Visca la festa de Moros i Cristians!
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Saluda [MIC19]

Margarita Sebastià
PRESIDENTA DE LA JUNTA FESTERA

Festeres i festers, veïnes i veins, visitants del poble del Campello, aquest any tinc l’honor de dirigir-me per primera 
vegada en aquest llibre de festes, com a Presidenta de la Junta Festera, càrrec que ostente amb molta il·lusió i amb 
molta responsabilitat, per això volia transmetre a tots els representants i socis de les comparses que componen la 
Junta Festera els meus sincers agraïments per la vostra confiança dipositada en aquest grup de festers que formem la 
Directiva de la Junta Festera. Esperem estar a l’altura del càrrec, i treballarem de valentes i valents per a que aquestes 
festes segueixen sent un referent del poble del Campello.
Aquesta nova directiva que es composa de Presidents i Presidentes de Comparses, té un objectiu principal per a estes 
festes; seguir fent gran la festa de Moros i Cristians i que tots els festers i festeres es senten involucrats dintre d’ella. 
Per això, els festers han de seguir treballant amb molta força al igual que ho han fet els nostres predecessors al càrrec.
En aquests temps en els que la societat demana canvis, hem d’adaptar les festes a les noves circumstàncies, però mai 
hem d’oblidar-nos de les tradicions i els pilars fonamentals que envolten aquesta festa: pólvora, música i vestimenta. 
Amb totes aquestes idees, farem possible la festa que tots volem.
No podria acabar aquest escrit sense felicitar a les Capitanies de 2018, Cavallers del Temple i Pollosos per la gran tasca 
realitzada les festes passades, i desitjar a les Capitanies del 2019, Tercio de Flandes i Kordofan i als seus càrrecs festers, 
molta sort i que gaudeixin d’aquest any en el que de segur ens faran emocionar a totes i tots.
Festeres i festers, poble del Campello i gent que ens visita, la festa ja està ací. Així que sols em queda desitjar-vos a tots 
unes bones festes i que gaudiu de tots els actes.
VISQUEN LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO!
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello

Junta Directiva
MEMBRES DIRECTIUS

Margarita Sebastià Poveda
Presidenta

Carmen Terol Carratalá
Vicepresidenta

Concepción Pilar Alemany Alonso
Secretaria

Eva M. Alberola Carratalá
Vicesecretaria

Manuel Francisco López Amorós
Tesorero

María Dolores Ferrer López
Vocal

María Baeza Palomares
Vocal
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Moros i Cristians El Campello [MIC19]

Consell Permanent
MEMBRES DEL CONSELL

Bàndol Cristià

Mª Reyes Soler Lledó
Tercio de Flandes

María José Soler Garnés
Cristians del Campello

Luis A. Ferrando Carpi
Jaume I

María Giménez Teruel
Els Marinos

Manuel Baeza Giner
Cavalleres de Conquesta

Beatriz Pomata Santonja
Els Maseros

Isabel Heras
Cavallers del Temple

Bàndol Moro

Paola Lledó i Galvany
Kordofan

Carolina Manzanaro Speziale
Els Veterans

Corpus Balsera Gómez
Zaidies

David Gomis Martínez
Marrocs

Patricia Garrido Vegas
Non Bebec

Arantxa González Pastor
Ain Karim

Beatriz Mejías Álvarez
Meixemet

Rafaela Giner Terol
Els Pacos

Natalia Ferrando Garcia
Els Pollosos
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Bàndol Cristià [MIC19]
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[Banderera Cristiana 2019] Lara Soler Ortuño
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Festers i festeres, encara no em crec que vaja 
a representar el bàndol cristià com banderera 
2019.
Quan era xicoteta ja m’encantava veure tots 
els actes. A les bandes de música, els focs, 
desfilar i sobretot m´encantava veure els 
càrrecs, els trages, maquillatges, pentinats… 
m’agradava la il·lusió que transmetien, 
l’interès i esforç des del 9 fins al 15 d´octubre. 
L´última capitania la gaudi molt al veure la 
meua germana com banderera cristiana en 
el 2012, vaig compartir amb ella les seues 
vivències, les seues llàgrimes d’alegria, 
els nervis i les seues llargues hores de 
maquillatge i perruqueria; ara el teu torn 
germana... hauràs de suportar-me.
El dia de la votació va arribar, i jo no vaig 
poder estar per treball, va ser sense dubte la 
vesprada més llarga de la meua vida, perquè 
no sabia res. Va ser llavors quan van aparèixer 
ells, amb un cartell en què posava “Banderera 
Cristiana 2019”, no m´ho podia creure. Mare, 
pare, tete, teta, tio Juan, tia Mª Carmen, 
Moni, Javi, Nico i Elena, gràcies per donar-me 
la sorpresa més bonica de la meua vida.
La sorpresa va continuar quan em vaig 
assabentar qui era el meu ambaixador, José 
Mas, no m´ho podia creure, tantes vegades 
fantasiejant que al final s´ha fet realitat. 
Amic meu, ens espera un gran any ple 
d’emocions.
Em sent molt orgullosa de pertànyer a la 
meua Comparsa Tercio de Flandes, la meua 
segona família, la que m’ha vist créixer i 
la que sempre està disposada a regalar 
somriures passe el que passe.
Gràcies per ensenyar-me tantes coses però 
sobretot, gràcies per ensenyar-me a viure les 
festes d´una manera especial.
A la meua filà, enguany se’m va a fer estrany 
no estar de cap d’esquadra amb totes 
vosaltres i no cridar totes juntes eixe “AIRE”, 
que tant ens agrada i disfrutem.
Capità i Capitana, vull desitjar-vos unes 
festes inoblidables, que visquem junts esta 
experiència que tant hem somiat, felicitar 
també als càrrecs Moros del Kordofan, a tots 
els festers, a tots els campellers i visitants, 
desitge que disfruteu estes festes amb alegria 
i felicitat.
BONES FESTES 2019

Tercio de Flandes [Bàndol Cristià]
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[Ambaixador Cristià 2019] Jose Mas Terol
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Festers i festeres, encara no crec que 
vaja a representar al bàndol cristià com a 
ambaixador, recorde aquell dia de la primera 
reunió per a decidir els càrrecs de la meua 
comparsa, no hi havia cap candidatura per 
a ambaixador, cal destacar que mai m’havia 
pensat que jo poguera haver eixit d’aquella 
reunió amb el títol d’ambaixador sota les 
esquenes.
Tot va passar molt ràpid, com no hi havia 
candidatura, el Tercio de Flandes va començar 
a murmurejar dient “Jose, presentat!!”, d’un 
murmuri vam passar a convèncer a mon pare, 
sempre destacat per ser una persona difícil 
de convèncer, espere que es note la ironia 
a l’ambient… Després d’això en un obrir i 
tancar d’ulls estàvem celebrant amb cava que 
teníem ambaixador, el difícil no era això, era 
dir-ho a la mama sense que a mon pare i a mi 
ens tiraren de casa. També celebràvem que 
teníem una banderera.
D’una il·lusió de ser ambaixador durant anys, 
a representar al Tercio juntament amb la 
meua gran amiga Lara Soler, qui ens diria als 
dos que el somni que els dos sempre havíem 
tingut d’eixir junts, per fi s’havia fet realitat. 
Des d’aquest moment els dos afrontem un 
any ple d’il·lusió i tinc clar que deixarem el 
llistó ben alt.
Vos preguntareu com va començar la meua 
vida a la festa, doncs des que estava al 
ventre de la meua mare ja era un fester, és 
més, des que vaig nàixer ja era soci de la filà 
Abul-Abbas, allí vaig créixer juntament amb 
familiars i amics, sempre amb la il·lusió d’un 
xiquet a les festes de tirar coets i gaudir de les 
ambaixades que era el que més m’ha agradat 
sempre.
Ja passaren uns quants d’anys quan vam 
donar el pas de canviar a allò que ens venia 
de noves, però que a dia d’avui és com 
una família per a mi, el Tercio de Flandes. 
M’agradaria dir que és com si estiguera a casa 
i que cada dia de festa al vostre costat és un 
dia meravellós. Per a mi la festa mai ha sigut 
estar a la teua comparsa i gaudir solament 
d’aquesta. Per a mi, ben inculcat per mon 
pare, la festa és anar a qualsevol comparsa i 
poder tindre les portes obertes en qualsevol 
d’aquestes i poder gaudir d’altra gent i altra 
forma de fer la seua pròpia festa, d’aquesta 
manera soles espere gaudir de la festa al 
màxim, des dels assajos amb els ambaixadors 
fins al dia 15.
Aquest any no sols és un any ple d’il·lusió per 
a nosaltres, també tenim al bàndol moro als 
Moros del Kordofan, que segons els meus 
amics de Kordofan, ja dec al Kordofan 4 anys 
de quota. No sols això, el Kordofan presenta 
a un gran ambaixador a les seues files, Batiste 
Varó Lledó, dir-te que eres com un germà 
per a mi i enfrontar-nos l’un a l’altre com a 
ambaixadors és una cosa que no puc esperar, 
necessite que arribe ja.
Agrair a la meua família i amics el suport que 
m’han transmet des del primer moment, i 
tota l’ajuda i recolzament que m’han donat 
fins al moment; al Tercio de Flandes per fer-
me un més des que vaig arribar i a la meua filà 
especial, que tinc clar que tots junts gaudirem 
d’un any especial ple de festa.
També, finalment, fer una menció a aquella 
persona que era el pilar fonamental de la 
meua vida, que se que allà on estès estaràs 
gaudint com si estiguessis aquí. T’estime iaia.
Bones festes a tothom, sus i a la càrrega!!

Tercio de Flandes [Bàndol Cristià]



30 | Moros i Cristians El Campello 2019

[Capitana Cristiana 2019] María Jesús Ferrando Martínez
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Este año para mí serán las fiestas más 
especiales de mi vida, porque tengo el 
privilegio y el orgullo de representar a mi 
comparsa el Tercio de Flandes y a todo el 
bando cristiano, junto a mi padre José Daniel, 
el capitán, Lara como “Banderera” y José será 
el ”Ambaixador”.
Quiero agradecer a mi familia, a mis 
compañeros y compañeras de la comparsa, el 
apoyo, ayuda y consejos que me están dando.
Puede ser que mucha gente piense: que 
chica más joven para ser capitana, ya que 
a las más jóvenes se les ha dejado el cargo 
de “Banderera”, pero os puedo asegurar 
que siento mucha ilusión por representar 
este cargo, y cuando mi padre comentó que 
le hacía ilusión ser capitán, no lo dude un 
instante, y le dije que yo sería la capitana.
Según dicen para apreciar una “mascletà”, 
una “desfilada”, o un castillo de fuego, es 
haberlo vivido de pequeña o de muy joven, yo 
me apunté a la edad de 4 años y he aprendido 
durante estos años a ser festera.
Espero con ansiedad el pregón, para el 
comienzo de las fiestas, y de madrugada 
presenciar el amanecer con el desembarco, 
conmemorando las batallas que se libraron 
durante la Reconquista, con la expulsión de 
los moros, con “les Ambaixades”, que es el 
acto más importante de nuestras fiestas.
Festeros y Festeras os convido a salir a la 
calle, para realzar y vivir la fiesta, llenándolas 
de colorido con nuestros trajes y estandartes 
y sobre todo disfrutar de la música, con la 
Entrada de Bandas y los desfiles, con las 
marchas moras y cristianas. 
Consideraros bienvenidos a nuestra barraca, 
festeros, festeras y visitantes, porque como 
siempre estará abierta para que todos 
aquellos/as, que quieran compartir con 
nosotros la alegría de las fiestas y vivirlas 
intensamente.
BONES FESTES DE MOROS I CRISTIANS

Tercio de Flandes [Bàndol Cristià]
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[Capità Cristià 2019] José Daniel Ferrando i Pérez
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És per a mi un gran orgull el poder 
representar en les pròximes festes de moros 
i cristians 2019, com a Capità de la comparsa 
Tercio de Flandes, no puc negar que, de tota 
la vida m´agraden les festes. 
Vull agrair el suport, ajuda i consells 
proporcionats pels meus companys i 
companyes,perquè aquesta capitania servisca 
per a realçar les festes, i al mateix temps 
siguen uns dies inoblidables per a mi.
Esperem que tot isca com cal i no tinguem 
problemes, fora dels específics d’una 
preparació tan complexa com aquesta, i 
el dia de demà puguem gaudir, a nivell de 
comparsa, de la satisfacció del treball ben 
fet, i a nivell particular de les sensacions 
que s’experimenten representant la teua 
comparsa, la teua festa, i el teu poble.
Així doncs, quan comence el pregó, les 
traques, els petards, la música, les banderes, 
les llums, tot això indica que la festa ha 
començat. 
Un any més, amb la paraula del nostre 
ambaixador, acompanyat per la capitana, 
banderera i les nostres tropes i esquadres, 
reconquerirem aquestes terres valencianes 
i prendrem possessió del Castell, i la nostra 
victòria serà de pau i germanor entre moros 
i cristians, imperant l´esperit de concòrdia, 
respecte i tolerància, que en els temps que 
rememorem van fer celebres la coexistència 
de les tres cultures. 
Festers i festeres ompliu el carrer amb els 
colorits dels vostres vestits, acompanyats 
per la música, perquè la festa ha de seguir 
al carrer i gaudiu de tots els actes, i que les 
ambaixades vos emocionen.
La nostra barraca, com sempre estarà 
oberta a tot aquell fester i visitant que 
vullga compartir amb nosaltres l’alegria 
de les festes, oblidant durant unes dies els 
problemes i viure-les intensament. 
A tots vosaltres vos desitge que passeu unes 
BONES FESTES DE MOROS I CRISTIANS. 
BON MENJAR, BON BEURE.

Tercio de Flandes [Bàndol Cristià]
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[Capitania Cristiana 2019] Tercio de Flandes
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Bàndol Cristià [MIC19]

Érase una vez… ¡¡Ah no!!, 
que no es un cuento, Ja, 
Ja, Ja. 
Es la historia de una 
comparsa que nació en 
el año 1983, pequeña 
pero al mismo tiempo 
muy grande, SOMOS 
UNA GRAN FAMILIA. 
Este año es bastante 
especial, es nuestra sexta 

capitanía, después de cinco pasadas esto esta 
¡¡HECHO!!. Sabemos que es un año de mucho 
trabajo y esfuerzo por parte de todos, hasta 
de los más pequeños, Ja, Ja, Ja. 
No vemos el momento de vestirnos de 
festeros y salir a la calle para sentir la música 
y el olor de la pólvora… en fin, lo que es la 
fiesta. La comparsa Tercio de Flandes os 
presenta a los que representarán este año el 
bando cristiano, nuestros capitanes Dani y 
María Jesús y nuestro embajador y banderera, 
José y Lara, desde aquí decirles que disfruten 
cada momento porque es una experiencia 
única la cual no todo el mundo puede 
vivir. También queremos darle un abrazo 
a la comparsa mora, Kordofan, por haber 
compartido y trabajado con nosotros durante 
todo un año lleno de emociones. Por último 
también queremos felicitar a sus cargos.

BIEN, Pueblo del Campello, Festeres i Festers, 
“visitants de tota condició”.
P.D. “LA TORRE SERÀ NOSTRA” 
¡LA COMPARSA TERCIO DE FLANDES OS 
DESEA UNAS FELICES FIESTAS 2019!
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[MIC19] Cristians del Campello
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Como si se tratara 
de un apretón de 
manos, seguimos 
comprometidos... 
Cristianos alzados en 
defensa de su maravillosa 
tierra mediterránea y 
Moros con la intención de 
arrebatárnosla.
¡Cuántas han sido las 
batallas libradas hasta 

llegar a nuestros días, cómo año tras año 
conseguimos mantener nuestras tradiciones 
prácticamente intactas!
Cualquier niño de nuestras escuadras podrá 
decir algún día, que él vivió en los tiempos 
en los que nuestras Comparsas se llenaban 
de buena gente, de vasos en los que el vino 
nunca faltaba y acaloradas conversaciones 
sin trascendencia.
Sin duda, el ejemplo es lo que nuestros hijos 
repetirán y lucharán por conservar. 
Darles el mayor de los privilegios hoy, es 
dejarles aprender a disfrutar de nuestra 
fiesta desde el corazón. Un festero, entiende 
su cultura, la apoya y la defiende. Implica a 
otros en su causa y contagia con su ilusión, 
para que otros sean partícipes de ese mágico 
sentimiento.
Nuestro flashback anual al pasado, sigue 
atrayendo a millones de personas y eso 
nos llena de orgullo. Ya que recientemente 
hemos estrenado, el pasado miércoles 5 
de diciembre 2018, se publicó en el DOGV 
la resolución, fechada a 7 de noviembre de 
2018, por la que se otorgaba la Declaración 
de Fiesta de Interés Turístico Provincial de la 
Comunitat Valenciana al Desembarcament 
de las Fiestas de Moros y Cristianos de El 
Campello.
Esto merece un reconocimiento, al sacrificio 
y consecuente dedicación de todos los 
participantes de cada comparsa ya que entre 
todos lo hemos hecho posible.
Este año se encomienda la osada tarea a dos 
Comparsas veteranas: Tercio de Flandes y 
Kordofán, de los que esperamos disfrutar con 
sus actos y representaciones. Les deseamos 
una muy buena fortuna durante sus 
respectivas capitanías y les brindamos todo 
nuestro apoyo.
Es curioso, que nosotros nos veamos 
inmediatamente vinculados, el año que 
viene… Nosotros nos veremos relevándoles 
y continuando con su labor lo mejor que 
sepamos.
No hay mayor satisfacción que cumplir con 
las ilusiones de nuestros niños y mayores, 
defendiendo nuestra tierra como incansables 
guerreros, enorgulleciéndonos de nuestros 
cargos, de los buenos amigos y siempre 
potenciando el compañerismo. 
Durante este año, seremos meros 
espectadores asistiendo os en pequeñas 
festividades, barras y cualquier otro evento 
que surja…. Siempre dispuestos, a daros el 
mejor servicio. 
¡Viva Santa Teresa, nuestra patrona! 
¡Viva Els Cristians del Campello!

Bàndol Cristià [MIC19]
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[MIC19] Jaume I
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Ja ha passat un any, i 
novament ens trobem 
davant de l’ordinador, 
orgullosos de continuar 
fent l’escrit del nostre 
llibre de festes de Moros i 
Cristians.
Enguany, és un any 
diferent i especial, gràcies 
als vots dels nostres socis 
de la Filà Cavallers del 

Drac i dels socis de la comparsa Jaume I, s’ha 
fet possible engrandir més encara la nostra 
comparsa amb la entrada de dues filades 
més: Cavallers del Cid i Mozàrabes.
Aquestes ja estaven amb nosaltres l’any 
passat i, malgrat la fama que caracteritza 
la nostra comparsa, han pogut veure i viure 
en primera persona com reina l’harmonia 
i les ganes de festa que hi tenim. Perquè la 
nostra comparsa únicament vol engrandir les 
nostres festes i gaudir-les al màxim. 
Tots tenen les portes obertes per tal de 
prendre’s una cerveseta en Astrid o una 
crema de orujo en Loli Filo i Reyes el dia de 
la retreta. També poden gaudir de la nostra 
música de la mà de Jaime al ritme que ballen 
Amparo damunt la barra i Raquel a peu de 
pista en la nostra comparsa. No obstant, no 
podem oblidar el carro de beguda que portem 
quan no ens trobem al nostre local, gràcies 
al nostre geni Salvador, mai ens quedarem 
secs davant d’una ambaixada o Entrada de 
Bandes.
Ah!!!!! I no podem oblidar-nos de Inma, 
sempre ideant per a eixir espectaculars en la 
nostra retreta.
Des de la comparsa Jaume I, volem agrair 
l’esforç a les capitanies i càrrecs ixents, 
Pollosos i Cavallers del Temple. Per la seua 
tasca realitzada i per demostrar que, encara 
que el nombre de socis no siga tan elevat, 
és possible traure una capitania si, amb 
dedicatòria i passió per la festa, l’objectiu és 
fer festa.
També ens agradaria donar força a les nostres 
següents capitanies i als seus càrrecs, Tercio 
de Flandes i, en especial a Kordofan, els 
nostres veïns que sempre que els necessitem 
estan sempre. Estem segurs que continuaran 
fent magnífiques capitanies. Recordeu que 
l’únic objectiu que ens uneix a tothom és 
engrandir les festes, fer d’aquestes festes 
unes millors, mirant sempre cap al futur. 
Esperem tingueu una bona entrada i molt 
bona festa.

Bàndol Cristià [MIC19]
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[Jaume I] Filà Cavallers del Drac

Són les petites coses les que fan que gaudim 
de les festes, les que ens demostren l’afecte 
que tenim cap als nostres dies d’octubre, de 
vegades són tan petites que ni ens adonem 
i és una llàstima. Les festes no sols són 
aplaudir al final del pregó, fer la desfilada els 
dies 12 i 13 i divertir-se a la retreta, com he dit, 
està en les petites coses.
En els dinars i sopars que fem dies abans que 
comencen les festes, en els que parlem de 
les ganes que tenim de que arriben, en sopar 
amb els components del Jaume després del 
concert de la banda, en perdre de vista al 
grup d’amics a mitjan correfoc però trobar-
los al final del recorregut per tal de ballar la 
Tarantel·la o la Munyeira. Les festes estan en 
entregar-li el mocador a Aitana i a les meves 
àvies, any rere any, el dia 9 d’octubre abans 
de començar la dansà, en arribar a la barraca 
aquest mateix migdia i que em demanen 
que taste el caldero abans que ningú perquè 
necessiten “l’opinió de la filla del Quelo”, en 
les abraçades que tenim tots els Draquis amb 
els components de la Degollà d’Alcoi després 
d’un any sense veure’ls, en que vinga la 
família Quintanilla el complet i que contagien 
a tothom la seua alegria.
Les festes estan a les barraques, estan en 
tots i en cada un dels que formem Cavallers 
del Drac, des dels més menuts fins als més 
veterans. En l’esforç que posa Carlos tots els 
anys per tal d’explicar-me com va l’aparell de 
la música, encara que no m’assabente mai 
de com va, en ordenar i penjar les fotos amb 
Marisa a canvi que faça els seus famosos 
espaguetis amb tomaqueta seca, en que 
Irene es passe hores maquillant-nos i que 
no li done temps a dinar per tal d’eixir totes 

perfectes a la entrada, en agarrar xocolatines 
amb Jose, Fran i Pablo a amagades per a no 
tindre fam a la nit quan estem de festa, en 
demanar-li a Alfredo que faça el porró davant 
de mi, perquè encara que ja sàpiga fer-ho 
m’agrada que continue fent-ho ell després 
de tants anys, en veure a la meua germana 
petita “presidenta dels xiquets de Cavallers 
del Drac” discutir amb Pina per tal de que 
augmenten la compra de xocolatines, en dur 
parlant amb Fran dos anys sobre traure’m 
el permís d’armes (tractaré de no allargar-
ho més), en quedar-me adormida al terra 
de la barraca el dia 15 després de tants dies 
sense quasi haver dormit, en que al local tot 
s’arregle amb brides, siga el problema que 
siga...
Les festes estan en la meva mare, en com 
m’ha ensenyat a viure-les, en donar tot el 
suport i ànims possibles a les capitanies 

de cada any, en el fet de vestir-nos juntes i 
ajudar-nos a completar el vestit, en veure-
la gaudir a cada segon, en desfilar al seu 
costat i dir-li lo guapa que és, en que em diga 
“prompte a casa que demà vull veure’t a la 
despertà”, en que li lleve el tabal als de la 
colla per a tocar-lo ella, encara que no tinga 
ni idea, en que siga la primera en alçar-se 
de la cadira quan sona una marxa i fer que 
tothom desfile. Ella, és ella la essència més 
representativa que conec de les festes. 
Gràcies mami.
Ho veieu?, veieu com són coses que podrien 
ser insignificants a primera vista?, doncs 
no. És hora d’apreciar les petites coses, els 
petits actes als que no li donem la suficient 
importància, és hora de gaudir al màxim les 
festes de Moros i Cristians.
Mónica García.
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20 anys 20 històries
De entre 4 y 7 amigos 
va començar aquesta història 
con diez mil pelas para comprar yeso 
i amb disfresses de Star Wars. 
Entrando en nuestra primera comparsa 
amb aquell, No saben desfilar! 
Botellas y espadas nos limpiaron del local 
i vam decidir anar amb els Naps 
estrenando traje oficial 
que aleshores era legal. 
Paellas a las 3 de la mañana 
i per unes i per altres aquesta retreta de 
barrufets semblava el final. 
De Villena cada año un traje a estrenar 
la nostra capitania va arribar. 
i les xiques més guapes van vindre a la filà. 
El chupito plano era un clásico ya 
i més d’un va acabar molt perjudicat. 
Los primeros sucesores empezaban a llegar 
i al cap teníem ja, el que ens anava a arribar 
una nueva capitanía, la de verdad 
que si, que si, que vam tindre a l’ambaixador 
cristià mucho lío, mucha alegría, mucha 
juerga i vam estrenar la festa del dj a la 
retreta. 
En nuestra nueva “Caseta” 
mare meua, cinc som només! 
No hace falta más, con buena gente, familia, 
buen beber y comer. 
Una invitació al comiat, que va donar pas a 
una benvinguda 
El Cid ahora cabalga junto al gran Rei Jaume. 
Cauen les parets a la barraca per ser més gran 
amb els nous joves katxarrets, que bona festa 
fan.
20 anys tenim ja! 
2 o 3 quedan del inicio 
però el katxarro de moment no acabarà 
somos pocos o muchos 
gent de tota varietat 
unos hablan castellano i altres valencià y 
aunque de pensamientos cruzados 
un sentiment tenim tots igual 
que es pasarlo todos bien 
i al katxarro és fàcil fer-ho, de veritat.
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.

Filà Cavallers del Cid [Jaume I]
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[Jaume I] Filà Mozárabes

Festeres i festers, orgullosos podem dir 
que un any més estem aquí per gaudir de la 
festa!!!
L’any passar va ser un any de canvis, després 
de 17 anys vam canviar de localització i de 
comparsa i ha quedat demostrat que aquests 
nous canvis han sigut per a millor.
Moltíssimes gràcies a la comparsa Jaume 
I per acollir-nos en la seua família i a més 
d’ensenyar-nos el vertader significat d’unes 
bones festes, és a dir viure per fer festa.
Les festes passades van ser molt tristes, ja 
que no vam comptar amb una gran persona 
de la nostra petita família, el nostre gran 
amic Javi que ens va deixar, però ell sempre 
estarà amb nosaltres darrere d’una marxa de 
música festera.
Desitjar molta sort a les capitanies 2019 
Tercio de Flandes i Kordofan.
AVANT LA FESTA!!!
Filá Mozárabes!!
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[MIC19] Els Marinos
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Bàndol Cristià [MIC19]

Els 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, Cavallers del 
Temple i Pollosos, vàreu fer una gran feina 
per la nostra festa. I com no, donar suport 
a les noves capitanies, Tercio de Flandes 
i Kordofan, 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 Marinos] Filà Pirates

Ací estic, amb moltes coses que dir i no se per 
on començar. Primer, este és el meu tercer 
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 més de la família 
i confiar tant en mi per a representar a la Filà 
Pirates en el Llibret 2019.
Festa? Què és la festa? Dies en que t’oblides 
de la rutina i entres en una bombolla 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, i inclòs afegiries uns 
“10 dies” més, o això dius en el dia 15 a Santa 
Teresa durant el menjar, fins que agafes el 
llit... jajaja. Comparteixes tantes coses amb 
eixa xicoteta família que quan arriba el 16 i 
estàs a casa, et trobes fora de lloc, com si 
hagueres despertat d’un somni.
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.
Desembarcament; corre! Has d’agafar 
l’arcabús i la pólvora. Mare meua quina son! 
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 a Cavallers del Temple i Els 
Pollosos per la seua Capitania 2018, que 
amb gran esforç i il·lusió van realitzar. I 
per descomptat, donar la benvinguda a les 
Capitanies 2019, Tercio de Flandes i Kordofan, 
desitjant-los unes bones festes, que amb 
gran il·lusió disfrutarem tots els festers, 
campellers i visitants.
Bones festes i per últim… on està el ron?
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[MIC19] Cavallers de Conquesta
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Ya tenemos muchas ganas 
de que lleguen las fiestas 
de Moros y Cristianos de 
nuestro pueblo.
Ya estamos sacando los 
trajes oficiales, que durante 
todo el año han estado 
descansando en el armario 
y ahora parece que nos 
sonrían, las camisetas 
festeras preparadas, las 

botas… uf ¡Qué nervios más buenos!
Ya no podemos pasar sin juntarnos en la 
comparsa, empezamos limpiando, arreglando 
y acabamos alrededor de una buena mesa 
repleta de exquisita comida que Manolo “El 
Casinero” nos prepara, así nos cuida antes de 
fiestas y Mari Carmen da fe, ji, ji, ji.
Todo esto ambientado en marchas moras 
y cristianas, que a Cavallers de Conquesta 
nos gusta escuchar todas, todas las marchas 
posibles. En ese momento llega Marisa, 
con las marchas cristianas para el desfile y 
siempre nos contagia su ilusión y pasión por 
la música festera.
Aunque durante el año “El Papi” siempre nos 
reúne el primer sábado de cada mes para 
almorzar en la barraca, este año no hemos 
podido ir todas las veces que queríamos, 
la vida a veces nos impide ir, como Frank, 
que está triunfando mucho en su trabajo y 
hasta el Rey quiso saludarle, y Maica, que 
ha ganado casi todos los campeonatos de 
dardos hasta llegar a ser miembro de la 
Selección Española.
Aunque estamos muy orgullosos de ellos, 
ahora todos paramos nuestras azarosas vidas 
y hacemos por estar… ¡¡ya llegan las fiestas!! 
¡¡¡Y somos festeros y no faltaremos!!!
Me pasaría escribiendo muchas páginas, 
llenándolas de momentos mágicos vividos en 
esta gran familia que es Cavallers (como dice 
Luisita).
Como cuando canto en inglés perfecto… no 
sé por qué le hace tanta gracia a Laure, ji, ji, ji. 
O como nos gusta tanto bailar la musiquilla 
que nos pone “El Hanfry”… ¿verdad Alfonso? 
Y ya si escuchamos la risa contagiosa de 
Víctor, acabamos todos pasándolo muy, muy 
bien, tan contentos y con tantas ganas de 
fiesta.
¡Ya llegan! Y estamos preparados, ya estamos 
más que dispuestos a pasarlo muy, muy bien. 
¡¡VAMOS CAVALLERS!!
Pero tengo que parar de escribir que Piedad 
ya ha llegado a la comparsa y no tardarán en 
llegar todos, y todavía queda algo por hacer 
seguro, y además tengo ganas de estar con 
mi gente. No quiero despedirme sin desear 
de parte de toda la comparsa Cavallers de 
Conquesta a las capitanías entrantes, Tercio 
de Flandes y Kordofan, buen tiempo, buena 
fortuna en todos los actos festeros y que 
disfruten mucho.
Un saludo 
Una Cavallers de Conquesta

Bàndol Cristià [MIC19]
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[MIC19] Els Maseros
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¿DÓNDE vas a estar 
mejor? 
A ver, piénsalo un 
momentito... 
El 11 por la noche en 
la plaza de la Iglesia 
escuchando otro 
divertidísimo y ameno 
pregón... 
El 12 de madrugada en 

la playa esperando el Desembarcament y 
disfrutando de la cruenta batalla entre las 
huestes musulmanas y los defensores de la 
Cruz... 
Y a continuación l’Ambaixada Mora y la 
conquista de la plaza por los seguidores de 
Alá... 
Por la tarde la Entrada Cristiana-Mora 
donde todas las comparsas, y en especial las 
Capitanías, lucen sus mejores galas y más 
espectaculares boatos... 
El 13 por la mañana despertándote con la 
dulce y acompasada sinfonía del Alardo de 
Arcabucería... 
Tras el cual, en L’Ambaixada Cristiana se 
reconquista la Villa y se establece una tregua 
etílico-festiva que reportará paz y armonía 
hasta el final de la Festa... 
Con las últimas luces de la tarde damos 
paso a la Entrada Mora-Cristiana, para volver 
a contemplar más detalladamente, si es 
posible, toda la fastuosidad y creatividad de 
los diseños festeros... 
El 14 con la Entraeta Festera matutina y por 
la tarde riendo a mandíbula batiente con la 
Retreta y su irónica critica, con ese puntito de 
“mala llet”... 
Y finalmente, el 15, despedir las fiestas con 
los poquísimos actos religioso-protocolarios, 
la Mascletá, El Castell de Focs y la Entrega de 
Banderes... 
¿Te das cuenta?... No hay un sitio mejor 
donde estar del 12 al 15 de octubre que en 
El Campello, de Festa, con Los Maseros, el 
quinto de cerveza, el plis-play, el Anís, el tinto 
de verano (para los “flojitos”), los cubatas… 
y las ganas de reír y de pasarlo bien están 
asegurados. Lo que ya no está en nuestras 
manos es que no llueva. 
Así que ya lo sabes, y no me hagas que te 
insista... ¡Pásate por aquí! ¡Te estaremos 
esperando, con los brazos abiertos y las 
neveras llenas! 
¡¡BONES FESTES!! 

Bàndol Cristià [MIC19]
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[Capitania Cristiana 2018] Cavallers del Temple
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[MIC19] Cavallers del Temple
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Bàndol Cristià [MIC19]

Ya pasó todo, llegó el 
momento de relax, de 
tranquilidad.
Esperamos que nuestra 
capitanía os haya gustado 
a todos, en ella hemos 
puesto todos nuestros 
sueños y lo mejor de 
nosotros. Todos sabéis 
que somos una pequeña 
comparsa, con socios 

novatos en el tema de la fiesta.
Pero han trabajado como jabatos y muy bien 
¡felicidades a tod@s!
Cavallers del Temple quiere agradecer a 
todos los que nos han apoyado y levantado 
cuando hemos tropezado y nos habéis dicho 
¡ADELANTE, vosotros podéis!. Ha sido un 
largo camino pero siempre habéis estado 
junto a nostr@s en esta gran aventura.
Gracias a muchos fester@s del Tercio por 
vuestra gran ayuda.
Gracias Emilio por ese gran trabajo, gracias 
Vicente por tu trabajo en la cocina y otros. 
Mil gracias a tod@s los festeros y no festeros 
por vuestra colaboración desinteresada, sin 
tod@s vosotr@s no hubiera sido posible esta 
gran Capitanía.
San Vicente, Villafranqueza, gracias amigos.
¿Qué decir de nuestros cargos?
Enhorabuena Luis, Sonia, Cristina y Vicente, 
habéis dejado el listón muy alto CHAPEAU. 
Os hemos visto disfrutar muchísimo.
Personalmente, muchas gracias por 
aguantarme chic@s.
Bueno pues seguimos preparando estas 
nuevas fiestas, deseando que llegue ya el olor 
a pólvora, oír la música y como no, desfilar.
Seguimos trabajando por y para tod@s 
esperando que este año os paséis a visitarnos 
de nuevo, seréis bien recibidos.
A los nuevos socios, decirles que esperamos 
que disfrutéis estas fiestas a lo grande. 
La comparsa no quiere despedirse sin felicitar 
a KORDOFAN, PACOS y TERCIO DE FLANDES 
por sus 40 años en la fiesta y brindar por 
ellos. ¡Por otros cuarenta más!
Bueno solo deciros que os esperamos en el 
mismo local de la capitanía y que VIVA LA 
FIESTA.
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[Banderera Cristiana 2018] Cristina Monje López
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Un año después de mi presentación como 
“banderera”, aquí estoy despidiendo el 
cargo. Tengo que decir que ha sido un año 
inolvidable, lleno de magia. Y tengo que dar 
las gracias a Angeleta por estar ahí en cada 
momento que la he necesitado, eres muy 
grande!!!
Quiero dar las gracias a mi familia y a mis 
amigos por estar ahí en todo momento y por 
no dejarme sola ni un segundo, os quiero 
infinitamente. A mi marido por dejar que 
cumpla mi sueño, por disfrutarlo a mi lado, 
por estar siempre junto a mí y por apoyarme 
en todo. Un millón de gracias mi vida.
Darle las gracias también a José Emilio (el 
cabra) y a mi “banderera” mora (Bea). Sois 
dos personas maravillosas y he sido muy 
afortunada en compartir este año junto a 
VOSOTROS. Gracias por estar ahí en cada 
momento y por cada risa que nos hemos 
dado juntos. ¡¡¡Sois increíbles!!!
Gracias a Vicente “Bollet”, por haberme 
hecho el gran favor de ser mi embajador 
y no dejarme sola, por ayudarme en cada 
momento que lo he necesitado, por cada 
charla y risas. ¡¡¡Un millón de gracias (Olaf), 
me llevo un gran amigo!!!
Gracias a toda la Junta festera que sin ellos 
esto no hubiese sido posible, por estar ahí 
en cada momento pendientes de nosotros, 
por el pedazo de trabajo que realizáis, por las 
pedazo de embajadas que habéis hecho. Ha 
sido, fabuloso se queda corto, un millón de 
gracias.
Tengo que decirle a esa gente que me ha 
puesto obstáculos que gracias porque me han 
hecho saltarlos y hacerme ¡¡¡más fuerte!!! 
GRACIAS…
Gracias a mi madre y a mi suegra por 
ayudarme tantísimo con mis cuatro 
monstruitos. Sin ellas no hubiese sido 
posible, muchísimas gracias a las dos.
Gracias por el trabajo realizado por Cavallers 
del Temple. No apostaban por nosotros y, 
aparte de callar muchas bocas, hemos dejado 
huella chic@s, jajajajaja, Temple…Temple…
Temple!!!
Y aquí termino con todos los 
agradecimientos. Decir que lo he pasado muy 
bien, que he disfrutado muchísimo y que lo 
vivido se queda para el recuerdo, ¡¡¡gracias 
por TODO!!!

Cavallers del Temple [Bàndol Cristià]
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I tanque els ulls i sembla que va ser ahir quan 
estàvem a la platja i va sonar l’alarma i eixint 
corrent el meu sentinella dient:
“Els moros han ancorat al port! Han arribat 
els pirates”.
Estan a punt de començar unes noves festes, 
per a mi s’acaba un any, un any en què la 
vida em va donar la sorpresa de tornar a ser 
ambaixador del bàndol cristià. Un any que 
he viscut les festes lluny dels meus però amb 
una altra gran família com són “Els Cavallers 
del Temple”.
Simplement gràcies. Gràcies per la confiança 
depositada en el meu punt de la comparsa, 
com els ambaixadors com per part de la 
junta festera per a dur a terme aquesta labor. 
Gràcies a tod@s he pogut realitzar un somni 
que tenia pendent, el de fer l’ambaixada en el 
desembarc, ja que el meu somni en el 2007 es 
va quedar a mig fer, com bé recordàreu tots, 
al costat de José Alberto. Aqueix moment 
sempre es quedarà guardat en els nostres 
cors.
Només puc donar les gràcies.
Al meu grup d´ambaixadors, per pensar i 
confiar en mi i per estar cada segon al meu 
costat, en els assajos, els actes i altres dies 
que han fet que siga un any especial.
A la comparsa Cavallers del Temple, que 
m’han donat tot el seu suport i afecte durant 
tots els dies de festes i abans d’aquests.
A la junta festera, que també ha estat al 
costat de mi en tot moment i m’han fet 
sentir-me com a casa. Gràcies Ángela!
A nivell individual m’agradaria ressaltar al 

meu ambaixador moro, el meu cosí, José 
Emilio, EL CABRA, qui em va ficar en aquest 
viatge i que gràcies a ell, hem realitzat 
l’ambaixada que sempre quedarà en la 
memòria de tots, com “l’ambaixada dels 
brioixos”. Gràcies primo per tot el que m’has 
donat.
Als capitans moros, per tots els bons 
moments que hem passat junts.
A mi banderera mora, la meua “RICITOS DE 
ORO”, que m’has regalat molts moments i 
sobretot molts riures. Mai oblidaré les teues 
cares i expressions.
Als meus capitans cristians, Sonia i Luis, 
que m’han fet sentir-me com a casa i m’han 
recolzat en tot moment.
I com no, deixe el millor per a l’últim, a tu 
Cristina, el meu banderera cristiana, que 
comencem aquesta història sense conèixer-
nos però al final em porte una amiga que ja 
espere que siga per sempre. Espere que hages 
gaudit tant com jo i només dir-te que mai se 
m’oblidarà la teua cara en la segona desfilada 
a peu per Generalitat. Gràcies per fer-me 
participe del teu somni.
I com no, gràcies a totes les persones que 
amb el seu afecte i esforç han fet possible de 
nou aquesta aventura, com Conchi, Natalia, 
Aurelio, Marc, Xavi, Luis, José, Checa, Toni…. 
I punts i punts que heu estat en tot moment 
amb mi.
I com no, al meu sentinella “Isaito”. 
I al meu apuntador, amic i confident ja, Pere 
Lluís o Pedro Luis, amb el qual he viscut de 
nou l’aventura de l’ambaixada.

I finalment però els més importants, la 
meua família, que s’han tornat a bolcar amb 
mi en aquesta nova aventura i que gràcies 
a vosaltres i a la vostra presència heu fet 
que siguen uns dies molt especials per a mi. 
Gràcies per tot, de cor. Gràcies per ensenyar-
me que la vida passa, però sempre esteu amb 
mi.
I no podia oblidar-me d’ells, la meua família 
festera. Gràcies als membres de la meua 
comparsa “Els marinos”, que enguany ja 
torne a estar de nou amb vosaltres. Gràcies 
per entendre la situació i veure-us en tots els 
actes. Sou la meua família des que vaig nàixer 
i mai us canviaré per res del món.
En definitiva, espere no oblidar-me de ningú, 
però tots i cadascun dels quals heu estat, us 
porte en el cor.
S’acaba un any, però el millor de tot és que 
comença un nou, en el qual hem de gaudir 
com a festers de les nostres festes i de 
cadascun dels actes.
Finalment manar des d’aquestes línies una 
forta abraçada als càrrecs moros i cristians 
de les noves capitanies, Tercio de Flandes 
i Moros del Kordofan. Dir-vos que gaudiu 
de cadascun dels segons d’aquest any que 
comença l’últim dissabte d´agost i que segur 
que està ple de mil aventures.
M’ acomiade molt agraït per tot enguany.
VISCA LA MARE DE DÉU!
VISCA EL POBLE VALENCIÀ!
VISCA EL CAMPELLO!!!

Cavallers del Temple [Bàndol Cristià]
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Ya nos toca despedirnos, ya se termina este 
año tan especial. Aún recuerdo cuando cogí 
el cetro y María José, la Capitana de Maseros, 
me dijo: ¡disfruta!, pasa muy rápido… y la 
verdad es que pasa demasiado rápido.
Si tuviera que definir con una palabra esta 
experiencia sería “mágica”, porque para mí las 
calles se llenaron de magia.
No sabría, si me dieran a elegir entre todos 
los actos, con cual quedarme, ya que cada 
uno tiene su esencia: el gran Desembarco 
que tenemos y que este año fue espectacular, 
cada año se superan más, y ese nervio de 
ser el primer acto oficial como cargo… Pero, 
la verdad es que la primera entrada para mí 
fue y será el día que más me emocioné, al 
ver la carita de mi hijo subiendo a la carroza 
y saludando, y a su paso tu familia, amigos 
emocionados… Fue una emoción que jamás 
podré olvidar.
Ha sido un gran honor el representar a mi 
comparsa Cavallers del Temple, al bando 
cristiano, a todos los festeros y al pueblo 
de El Campello como Capitana, junto a mi 
marido Luis como Capitán.
Mil gracias a mi Capitán por hacer y vivir 
este gran sueño junto a mí. Para mí ha sido 
muy especial, pero vivirlo junto a ti ha sido lo 
mejor.
Quiero dar las gracias a mi comparsa por la 
confianza y apoyo recibido en todo momento, 
en especial a Conchi por estar ahí cada vez 
que la necesitaba, y a Tere por aguantarnos 
en todo momento y por el gran trabajo 
realizado con el boato… eres una máquina. Y 
no me olvido de Emilio, que estuvo a tu lado y 
te ayudó en todo momento. Gracias pareja.
Cris ha sido, la verdad, un honor el poder 
vivir junto a ti esta experiencia tan bonita, mi 
“banderera” guapa, eres maravillosa y sabes 
que te quiero muchísimo.
Vicente no te conocía, ha sido un placer 
conocerte y darte mi enhorabuena por la gran 
embajada que hiciste.
Mi centinela qué decirte, que eres grande, que 
sabes que te queremos muchísimo y que eres 
un crack, y olé... lo bordaste.
También quiero dar las gracias a la Junta 
Festera por todo el apoyo y, sobre todo, 
por haber hecho y dejado que mi pequeño 
disfrutará junto a sus papis los actos. Sólo 
con ver su carita de felicidad al subir al 
castillo… lo hicisteis el niño más feliz, gracias 
y mil gracias.
Javi gracias, por estar ahí en todo momento, 
por ponerme tan bonita y espectacular 
en todos y cada uno de los actos, eres un 
máquina y, sobre todo, un gran amigo.
Y sobre todo, a mis padres, gracias por 
apoyarnos desde el primer momento que 
decidimos ser cargos, gracias por estar ahí 
en todo momento y traer a Yahel a todos los 
actos para que pudiera disfrutar de las fiestas. 
Gracias y mil gracias, os queremos con locura.
Bueno, y no podía despedirme sin desear a 
las Capitanías entrantes mis mejores deseos 
para este año. Que disfrutéis a tope que pasa 
muy rápido, que todo salga como deseáis. 
Y a sus cargos, que es vuestro año, vuestro 
momento… vividlo a tope y disfrutadlo 
mucho.
Y desear a todos los festeros, campelleros 
y visitantes que disfruten de estas nuestras 
fiestas de moros y cristianos 2019.

Cavallers del Temple [Bàndol Cristià]
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Ya ha pasado un año y ahora nos toca 
despedirnos.
Quiero dar las gracias por haberme hecho 
sentir tan especial en estas fiestas, por el 
gran apoyo recibido en todo momento de 
todos y cada uno de los festeros, gracias y mil 
gracias... Solo tengo palabras de gratitud.
Ha sido un año lleno de experiencias nuevas, 
preparativos, nervios, ensayos, mucho 
trabajo para que todo saliera bien, pero sin 
duda la recompensa ha sido maravillosa. 
Esta experiencia vivida junto a mi capitana 
y mi mini capitán (mi hijo), ver sus caras de 
felicidad, alegría y sobre todo de orgullo, no 
tiene precio.
Si tuviera que elegir entre todos los actos, no 
sabría con cual quedarme, porque cada acto 
ha sido mágico, el más esperado y en el que 
más nervios pasé fue en el Desembarco. Pero 
no puedo olvidar la primera Entrada, cuando 
la carroza entró en la Avenida Generalitat y 
ver a tu familia, amigos y personas que van 
a ver nuestro desfile aplaudir emocionados, 
te hace sentir tan especial en ese momento 
que no tengo palabras para expresar esa 
emoción, ese nudo en la garganta que se te 
forma porque a la misma vez te emocionas 
con ellos.
Nunca pensé que vivir la fiesta desde este 
ángulo te hiciera sentir lo que en cada 
momento he sentido. La verdad es que 
nunca podré olvidar esta experiencia tan 
maravillosa. Ha sido para mí un orgullo y una 
satisfacción personal el poder representar a 
mi comparsa Cavallers del Temple, a todos 
los festeros y a mi pueblo como Capitán 
cristiano.

Solo tengo palabras de agradecimiento para 
todas las personas que han estado a mi 
lado en todo momento y me han ayudado 
a que este año se haya convertido en una 
experiencia inolvidable.
Quiero agradecer a mi mujer, mi compañera 
de fatigas, mi Capitana este año y la de 
todos, por haber hecho que su sueño se haya 
convertido en el mío, por estar ahí en cada 
momento y por haber vivido esta experiencia 
junto a ti, gracias. 
A mi banderera “Cruisti”, como yo la llamo, 
por habernos empujado a dar el paso cuando 
aún teníamos dudas, gracias porque sin ti no 
hubiera sido lo mismo.
A Vicente, nuestro embajador, por la gran 
embajada que hiciste y por haberte conocido, 
me llevo un gran amigo de estas fiestas.
Isaito, mi Centinela, qué decirte que no sepas, 
eres grande. Con el miedo que tenías por si 
no te salía bien por los nervios, lo bordaste. 
Sabes que eres muy especial para nosotros, 
mi gran amigo y compañero.
Quiero agradecer a Cavallers del Temple 
todo el apoyo recibido, en especial a mis 
compañeros de fatigas, Domi e Isaito, que me 
han ayudado en todo momento y han estado 
ahí por y para todo. Conchi, gracias por estar 
también en todo momento y por las largas 
charlas y consejos que me has dedicado.
Tere, gracias por el tiempo y por todo el 
esfuerzo que has puesto en cada momento 
para organizar el gran boato que has hecho y 
sacado junto a Emilio.
Quiero agradecer a la comparsa Pollosos el 

gran apoyo recibido y darles la enhorabuena 
por la gran Capitanía que han hecho y por sus 
cargos, en especial a mis Capitanes moros 
por los momentos vividos dentro y fuera de 
las fiestas, me llevo grandes amigos de esta 
nueva etapa vivida.
Agradecer a mis suegros, Paqui y Vicente, por 
estar ahí en cada momento, por llevar a Yahel 
a cada acto, para que pudiera vivir la fiesta 
junto a nosotros en cada acto.
A la Junta Festera por la gran ayuda y apoyo 
recibido desde el principio, en especial a Mari 
y Mari Reyes que no se quitaron de mi lado.
Y cómo no, a ti Javi, eres magnífico, por estar 
ahí, por no dejarnos solos ni un momento, 
por tu atención hacia nosotros,… gracias y mil 
gracias amigo.
Bueno, y no puedo cerrar este escrito sin 
desearle a las Capitanías entrantes, Tercios de 
Flandes y Kordofan, y sobre todo a sus cargos, 
que disfruten al máximo de este año, que 
viváis cada momento como si fuera el último, 
que pasa muy deprisa, y que disfrutéis mucho 
de esta experiencia.
Ha sido un placer haber compartido todos 
estos momentos con todos los festeros y 
visitantes de El Campello. Espero y deseo 
que disfruten de estas fiestas de Moros y 
Cristianos 2019.
VISCA LA MARE DE DÉU
VISCA EL POBLE VALENCIÀ
VISCA EL CAMPELLO

Cavallers del Temple [Bàndol Cristià]
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Bàndol Moro [MIC19]
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Tota aquesta fantàstica bogeria va nàixer un 
dissabte al matí quan la meua mare, Inma, 
MªJosé i Anita van anar a veure vestits per a 
la filà a Expofiesta. En tornar, començaren 
a plenar-me el cap amb idees i il·lusions 
dient-me que em presentara i que si deia 
tres vegades que volia ser banderera (com 
si estiguera fregant la “lámpara del genio 
de Aladín”) que havia de presentar-me sí o 
sí. Així va ocórrer, al matí següent em vaig 
presentar. I gràcies a això, a l’ajuda de les 
meues amigues Maria i Noelia, i l’immens 
suport de la meua gran barraca, Kordofan, 
seré la Banderera Mora 2019.
Sé que aquesta experiència sols la podré viure 
una vegada en la meua vida i per això pense 
gaudir-la al màxim, encara que haja d’alçar-
me abans d’estar “els carrers posats” (cosa 
que em fa molt de “pal”) per arreglar-me. 
Tampoc podré estar desfilant amb la Batalla 
d’Anglaterra cap a la barraca després del 
desfile informal del matí del dia 14, cosa que 
em crema per dins, però s’ha de renunciar a 
aquestes coses per poder fer realitat el meu 
somni.
Ja estem organitzant tots els preparatius, 
mirant pentinats amb Almudena i la meua 
tia Celia, recorrent la província de dalt a baix 
no sé quantes vegades per veure vestits amb 
Mª José i Inma... Tots aquests preparatius 
fan créixer cada vegada més les il·lusions 
que tinc i sobretot em recorda cada moment 
inoblidable que crea la festa, eixa olor a 
pólvora al carrer amb totes les persones que 
van d’una barraca a una altra, estar desfilant 
amb Xavier el Coixo de fons... eixos moments 
que plenen per dins qualsevol fester i festera.
Vull agrair a tots els meus familiars que 
m’estan ajudant, sobretot al meu iaio Paco i 
la meua iaia Mari que des del primer moment 
han estat recolzant-me, a tots els meus 
amics que estan en tot moment per ajudar-
me, a Paola, Marisa, Júlia i Loli Filo pel gust 
i la “faenata” que s’estan pegant, i sobretot 
als meus pares Paco i Paloma que han estat 
des del primer moment fent créixer aquesta 
il·lusió, per suportar-me i per fer tot aquest 
gran esforç, gràcies.
Estic molt contenta i emocionada de poder 
representar aquest càrrec de Banderera 
Mora 2019. Més encara per poder compartir 
aquesta aventura amb Batiste, immillorable 
ambaixador que s’està convertint encara més 
del que era, en un meravellós i fantàstic amic. 
No puc dir menys de Teresa i Pau, valents 
capitans que van dir també endavant amb 
aquesta experiència i que estic segura que 
passarem moments inoblidables. Igualment 
amb José Daniel i Mª Jesús com capitans, José 
com ambaixador i Lara com banderera del 
Tercio de Flandes.
Espere que aquestes festes siguen les 
millors de la meua vida, gaudir-les al 100% i 
compartir-les amb tots vosaltres!
PD: a tots els “conqueridors” de la barraca: 
Pablo, Gerard, Sergi, Damián... el dia 13 
d’octubre conquerim El Campello sencer, que 
vos quede clar.

Kordofan [Bàndol Moro]
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Ara ja és realitat. S’apropen les festes, 
festes que seran diferents enguany. Sóc 
l’Ambaixador moro amb tot el que el càrrec 
representa. S’accelera el temps i sembla 
que tot és festa al meu voltant. No puc 
pensar en altra cosa: en la capitania 2019, en 
l’ambaixada mora, en la meua ambaixada.
No recorde cap etapa de la meva vida sense la 
festa. Fill de festers, el primer record que he 
pogut trobar, la primera constatació gràfica, 
és una fotografia on desfile al braç de mon 
pare i on només tinc huit mesos.
Sense saber com, sempre havia tingut en 
ment representar a la meua comparsa, 
encara que no pensava que anava a ser ara. 
Però després de la notícia inesperada on vaig 
saber que un dels meus millors amics (Jose 
Mas Terol) anava a ser l’ambaixador cristià 
2019 em va sorgir la idea, ja que aquest fet 
anava a ser l’ocasió irrepetible per a fer d’un 
any especial, un any encara més especial al 
viure’l al seu costat.

Des d’ací vull agrair a la meua família(als que 
estan i als que sempre estaran), al meu germà 
i especialment als meus pares el suport que 
m’han donat en prendre aquesta decisió. Serà 
viure de nou un altre any intens com el que 
ja vaig viure al 2010, a l’anterior capitania de 
Kordofan, on els meus pares, Batiste i Paola, 
van ser els capitans moros.
I què dir del Kordofan… que més que la 
meua comparsa, és la meua família. Una 
gran família on he crescut i on m’han donant 
l’oportunitat de complir aquest somni. Vull 
donar les gràcies a les festeres i festers de 
Kordofan per bolcar-se de la manera que 
ho estan fent per fer d’aquest un any gran. 
Sé que ens espera un temps de molta feina, 
però tinc la confiança que entre tots sabrem 
arribar a bon port. Així mateix espere gaudir 
aquest temps junt amb els altres tres càrrecs 
de Kordofan: Pau (el capità), Teresa (la 
capitana) i Lucia (la banderera), i arribar a 
crear una bona amistat.

No només nomenaré als meus pares, 
familiars i càrrecs. “SI ESO”… vull fer expressa 
menció dels amics que formen part de la 
meua esquadra durant tants anys, “els 
conquistadors de Kordofan”, aquells que 
donen ambient a tots els dinars i sopars 
cantant “Damián, Damián, Damián!!!”. 
Aquest any el viurem de manera més intensa 
que mai: formaran part de la meua filà 
especial, junt amb les meues cosines i cosins, 
i em donaran suport de manera diferent.
I com no, des d’aquestes lletres salude a 
la capitania cristiana Tercio de Flandes, 
reconeixent-los l’esforç que realitzen 
juntament amb nosaltres per engrandir la 
festa. I als càrrecs cristians els vull fer arribar 
una forta abraçada en senyal d’estima i 
amistat.
I ara si, finalment ha arribat l’hora de la 
festa:“Germans turcs i moros granadins, 
berbers i kordofanencs de cor valerós, que les 
armes responguen!!!”

Kordofan [Bàndol Moro]
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Els salmons remunten contra corrent el 
curs del riu on van nàixer per pondre els ous 
en el mateix lloc que ho feren llurs mares. 
I bé, les salmones hauria de dir llavors, no? 
Jo sempre em preguntava què hi pinten, en 
tot això, els salmons (els mascles): tant de 
parlar de la proesa anual dels SALMONS 
quan en realitat, segons jo en pensava, la 
faena la fan les salmones. Fins que un dia 
algú em va dir: «Que no, Teresa, que això no 
és així: les femelles desoven, i els mascles, 
a continuació, fecunden els ous. Tots dos, 
mascles i femelles, remunten el riu per 
reproduir-s’hi i morir després extenuats». 
Heus ací quina vida més simple i més trista. 
I això si abans no acaben en la panxa d’un os 
bru, d’una llúdria o d’un pescador de canya.
Jo volia presentar-me amb el símil del salmó 
remuntant el riu per tornar als seus orígens; 
però després de les reflexions que m’han 
vingut al cap segons ho feia, no sé jo si 
resultarà escaient. Ho intentaré, no obstant: 
Hola, em dic Teresa Navarro i, com que sóc 
d’ascendència campellera, podria dir-se que, 
com fan els salmons, estic remuntant el riu 
dels meus orígens. Això sí, no em busqueu els 
huit cognoms campellers, conformeu-vos-en 
només amb un, val?
Vinc de Sant Vicent del Raspeig (sequet, 

però sanet), i ara sóc veïna del Campello, 
on treballe i visc amb Miquel, el meu nóvio, 
qui em va introduir en la comparsa Moros 
del Kordofan. La veritat és que jo, allà on 
he estat, sempre he sentit la inclinació de 
participar en la festa, i al Campello no podria 
fer-ho d’una altra manera, i més quan la 
meua comparsa em brinda l’oportunitat 
de fer una cosa tan important com ser la 
capitana mora. És un orgull i un honor tan 
gran que em fa sentir molt xicoteta davant 
una meta tan elevada. Espere i desitge estar 
a l’altura de les expectatives que els meus 
companys i les meues companyes de festa 
projecten sobre mi. Us faig promesa que 
donaré fins a l’últim alé, si cal, per meréixer el 
privilegi que em concediu.
Amic Pau («Oh, capità, el meu capità!»), ens 
hem embarcat en una bona aventura, no 
és de veres? Segur que en quedaran records 
colpidors que ens acompanyaran sempre. 
Serà una gran satisfacció per a mi evocar, 
passat el temps, aquesta barreja de felicitat 
i de por que ara sent (no tens tu la mateixa 
sensació?). Segur que en el futur la por ja no 
la recordarem, aquesta por escènica que fa 
trontollar ara els pensaments positius.
Ambaixador i banderera, Batiste i Lucía, 
aquesta experiència ens ha d’unir en una 

ferma amistat. Si ja som amics, ho serem 
més encara, perquè tindrem per a compartir 
records comuns, dolços i salats; i, si n’hi 
ha d’amargs, sabrem capgirar-los i fer-los 
creditors de somriures.
María Jesús, José Daniel, Lara i José, càrrecs 
del bàndol enemic, us envie des d’aquestes 
línies una sincera abraçada i el meu desig 
d’encetar prompte la contesa tardorenca que 
hem de lliurar. Tant de bo totes les guerres 
foren com la nostra, on ambdós bàndols són 
vencedors per tindre un objectiu comú: la 
festa i la germanor.
Amigues i amics de Moros del Kordofan, 
gràcies de nou per confiar-me el càrrec de 
capitana, no us defraudaré. I gràcies dobles 
per confiar-me’l en tan notable efemèride, ja 
que, segons em diu la gent gran de l’indret, 
ara fa quaranta anys que un grup de jovenetes 
en edat de meréixer va crear la nostra 
comparsa. L’any següent hi aparegueren els 
jovenets (en edat de ser merescuts?). Ui!, 
no us recorda això el símil dels salmons? Ho 
deixarem ací.
Bones festes a tothom i la meua abraçada i 
els meus desitjos millors per a tota la gent 
que estima la festa, tant del bàndol actor 
com del bàndol espectador.

Kordofan [Bàndol Moro]
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[Capità Moro 2019] Pau Soler i Garcia
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Sempre he sigut un gran admirador de les 
festes del poble. Tot i que no he participat des 
de dins tota la vida, sempre m’he considerat 
FESTER del cap fins als peus. Des de les 
ofrenes a la Mare de Déu Del Carme i Santa 
Teresa, damunt de les carrosses del carnaval 
carramalero, fins vorer any darrer any tots 
els desfiles, agafat nerviós a la barana de la 
balconada de “ma tia” Susi, mentre mirava 
envejós com gran part dels meus amics 
desfilaven i acompanyat de la música els 
imitava i feia gràcies davant de “ma güelo” 
Pepe el Coixo. -Iaio, Iaio! Jo també sé fer com 
ells!!!.
Només fa 10 anys què vaig començar a 
participar activament a la festa, però 
aquestos m’han ensenyat a viure-la i estimar-
me-la moltíssim més. Des de que vaig entrar 
a la meua benvolguda Filà Sarraïns i ara als 
meus anys de Kordofaner, cada any espere 
ansiós a que arribe octubre per vorer com 
la pólvora, la música (i també els sequets 
de cassalla) transformen al poble en un lloc 
màgic, on la germanor i la tradició campen 
amples pels carrers. És per això que quan 
vaig vorer l’oportunitat de ser capità moro de 
Kordofan i poder representar al meu poble 
en les seues festes patronals, no m’ho vaig 
pensar dues vegades, tot i sabent que la meua 
experiència era ben limitada. Està malament 
que ho diga jo, però com diu ma mare 
“sempre has sigut molt cabut però valent”.
Tot i que encara no hem crec molt la situació 
(mai de la vida m’havia imaginat com a 
capità) gràcies a l’ajuda del meu germà 
Carles, eixa inexperiència s’ha transformat 
en idees precioses. Gràcies al meu company 
Pere, a ma mare i a les meues ties i cosins 
pel recolzament que m’oferiu, sobretot “ma 
tia” Clara, què sempre està pendent de tot. 
Gràcies als meus amics i a tota la gent que 
s’ha bolcat de cor i ànima a donar-me tot 
el suport i ajuda i al meu fillol Marc, què si 
el temps acompanya eixirà a la meua filà 
especial amb només un anyet. Gràcies a 
Teresa, la meua indiscutible capitana. He de 
dir de tot cor què junts estem fent possible 
l’impossible. Gràcies per eixes discussions 
què sempre han acabat en rialles i bons 
moments i per posar punts de cordura a 
totes les meues fantasies. M’ha quedat 
molt clar que desfilar damunt d’un robot 
gamell mentre Pep Gimeno “Botifarra” ens 
canta una malaguenya amb la melodia de 
Super Mario Bros no és viable. A Batiste 
i a Lucía per ser uns companys alegres i 
per eixa energia mostrada a l’hora de fer 
faena. A Paloma a Ana i Batiste (Pare) per 
donar-me l’espentaeta què em faltava per 
presentar-me al càrrec. I sobretot vull agrair 
a tota la comparsa de Moros del Kordofan, 
per acceptar i donar el suport a la meua 
candidatura i per tota la faena que estan fent 
per dur endavant la nostra capitania.
Esperant a que comence a esclatar la pólvora 
i les dolçaines i els tabals inunden els carrers 
amb el so tan característic nostre, aprofite 
per desitjar unes bones festes a totes les 
Campelleres i Campellers, als visitants que 
venen per aquestos grans dies, a les díhuit 
comparses què formen i porten endavant 
la festa i a la Colla de dimonis, a Salpassa i 
a l’Arraix per iniciar amb alegria les festes 
tant la vigília com el 9 d’octubre. Sense tots 
vosaltres, la festa seria molt diferent. També 
vull aprofitar l’ocassió per fer una vista 
enrrere i recordar a totes les festeres i festers 
que ja no son amb nosaltres i què es van 
desviure amb la festa, en especial a Carmen 
“Quelo” Marco ja que no puc evitar recordar 
per aquestes dates, tota l’alegria, il·lusió i 
energia què donava com a dona festera. Per 
sempre Capitana! 
ARA SI, COMENÇA LA FESTA!!!

Kordofan [Bàndol Moro]
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[Capitania Mora 2019] Kordofan
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EN ELS JARDINS DEL 
KORDOFAN
Ni les fontanes de 
Babilònia, ni les flors 
d’Alexandria, són 
comparables amb la 
bellesa dels jardins del 
Kordofan.
Esclata en dolçor el fruit 
del magraner farcit de 
robins, com esclaten 

els besos que es perden en la nit, fugint de 
mirades, en els jardins del Kordofan. 
Atzaroses i indecises, les margarides es 
despullen a poc a poc, pètal a pètal, jugant 
amb les nostres il·lusions i incerteses; parlar, 
callar; m’estima, no m’estima... Fins a arribar 
a l’últim moment en què albirem la bellesa 
nua de la flor, sempre elegant, descobrint la 
veritat etèria del moment.Juguen a les mans 
dels nostres infants a encertar, ara sí, ara no, 
els misteris que s’amaguen als jardins del 
Kordofan
Fantasia i realitat es confonen al capvespre, 
ofegades entre rialles joioses i glops 
d’harmonia, mentre el sol mima el fresc 
perfum de les llimeres i la llum acarona els 
cabells de les nostres donzelles, dames i 
princeses en els jardins del Kordofan.
Ocells de tota ploma deturen el seu cant 
per mullar els becs en l’aigua que brolla 
fresca i clara a les nostres fonts i assuts. 
I encimbellats pel flaire del nostre verger, 
lluiten en dolça batalla pels nèctars de tot 
fruit.

 Pardalet que piulant voles, 
 vola i piula al Kordofan 
 que de figues està plena 
 la figuera del corral.
 Pardalet que volant piules, 
 vine i piula revolant 
 que les figues, en piular-les, 
 si no s’obrin, s’obriran.
 Els infants i les infantes 
 als jardins creixen jugant. 
 Llancen piules sorolloses, 
 van creixent com a germans.
 Les piuletes que llançaven 
 llargues traques s’han tornat, 
 i arcabussos ja disparen 
 als jardins del Kordofan.

Com ja veieu, encara que tenim kàbila i 
sostre, tot ocorre i passa al pati. Si no entres 
fins al racó de més endins no tastaràs la 
nostra festa; romanços i paraules, cançons 
i cançonades, perquè tot passa i ocorre als 
jardins del Kordofan.
I fins ací puc arribar. 
Els Moros del Kordofan volem felicitar-te les 
festes 2019, convidar-te a gaudir de la nostra 
capitania i demanar els teus aplaudiments 
quan passem pel teu davant. 
Bones festes, bona gent.

Bàndol Moro [MIC19]
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Octubre és a prop, el 
mòbil no deixa de sonar, 
que si els grups de 
WhatsApp, l’aplicació de 
la predicció del temps 
actualitzada, Ana: has 
parlat amb Júlia del 
maquillatge?, posem 
data per a netejar la 
barraca? – Val, però 
només als matins que 
encara no tenim llum, ei 

xiques, totes teniu dos braçalets?
De segur que tots aquests moments els heu 
viscut alguna vegada... Però per a molts de 
nosaltres, a més, les festes són un viatge. És 
eixe moment de l’any on els problemes són 
menys problemes, les rialles es multipliquen 
i en el qual afegim a la nostra memòria noves 
històries.
És hora de fer les maletes, que no se’ns oblide 
res; Marisa ens espera com cada any amb 
l’habitació preparada, els trages penjats i la 
il·lusió de tornat a tindre la casa plena. Fa ja 
setze anys que aquesta història es repeteix, 
setze anys en que deixem enrere Carrer 
la Mar per a fer per uns dies d’aquesta, la 
nostra casa. I des de d’ací, volem aprofitar el 
moment i l’oportunitat per agrair a Marisa 
que any rere any ens òbriga les portes de sa 
casa i poder arribar a temps a tots els actes. 
Al igual que nosaltres, són molts els que fan 
les seues maletes i emprenen aquest viatge 
amb olor a pólvora.
I de sobte ens veiem reunits de nou amb els 
nostres amics festers, amb el trage oficial 
posat i la botella de sidra, esperant a la 
plaça de l’església que comence el pregó i 
oficialment poder dir: ja estem en festes!
És ara quan podríem fer repàs de tots els 
actes festers i les bones estones viscudes a 
cada un d’ells, però són tants i tan bons que 
no caben en un escrit. Així i tot, nosaltres 
hem volgut recordar els moments previs a la 
festa que també formen part d’aquesta i que 
desperten en cadascun de nosaltres nervis i 
il·lusió.
Per últim, només desitjar a les capitanies 
d’enguany Tercio de Flandes i Kordofan, que 
tornen del seu viatge amb les maletes plenes 
de bons records, d’instants de felicitat i mil i 
una història que contar.
Visca les festes de Moros i Cristians.

Bàndol Moro [MIC19]
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Hola personetes festeres 
del Campello, com tots 
els anys se’ns brinda 
l’ocasió per a reflectir 
en forma de lletres les 
sensacions i emocions 
que ens produeixen 
les festes de moros i 
cristians del Campello. 
Hui ens toca a tu i a mi 
donar-li forma a això que 
ens uneix. Veritat Ana? 

 - Bona vesprada Coral, després 
dels anys que portem cada any el visc més 
intensament. I vosaltres teniu ja la barca 
preparada?

Bàndol Moro [MIC19]

 - Anita això de la barca està 
pràcticament com sempre... a última hora 
i corrent. Jejeje!! Només ens falta que Toni 
“Peluca” arreplegue la mistela perquè el 
vaixell sense “gasolina” no va... En arribar el 
moment, l’excusa per a muntar i arreglar la 
barca serà un esmorçaret... i en un matí... 
llista!!. I vosaltres quan us animeu a provar-
la?
 - Jo l’any que ve a veure si puc 
desembarcar que el meu fill ja podrà tirar-se 
amb mi...
Estaria bé que la nova directiva de la JUNTA 
FESTERA tractara d’ampliar la flota de 
barques perquè cada vegada som més els 
que volem gaudir d’aquest moment tan 

significatiu en l’inici de les festes. I que ganes 
d’ajuntar-nos pels matins amb la banda...
 - Si que hi ha ganes sí!! Amb el 
bé que ens ho passem les dues quan ens 
ajuntem per a la despertà i l’esmorçaret...
 - Bo però abans ens vorem per al 
Mig Any i la dona Festera... que sempre és 
un plaer ajuntar-nos tots els compis de les 
filades MUDEJARES, BEDUÏNS, ABUL-ABASS i 
MITJA LLUNA, als quals, desitgem unes bones 
festes de moros i cristians en harmonia i 
família.
Aprofitem també per a felicitar les capitanies 
2019 Moros del Kordofan i Tercio de Flandes, 
moltíssimes felicitats i a gaudir!!.
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[Zaidies] Filà Abul-Abbàs

Un altre any més donant guerra! Un altre any 
més com a Presidenta donant ordres! Jajajaja. 
Cal reunir-se amb els nostres cuiners, anar 
a comprar, esperar que arriben els vestits, 
muntar la barraca i rebre als proveïdors, 
encara que per a l’últim tinc al meu Paco 
Gracia, que com està jubilat ho tinc per al que 
faça falta; encara que el primer és omplir les 
neveres de cervesa.
Seguim amb els nostres tiradors Calvo, Zita i 
Tamara, cal preparar-se, és l’hora de recollir 
els trabucs.
Comencen les festes amb el pregó, enguany 
amb nova presidenta de la Junta Festera, 
Marga Sebastià. Arriba l’hora d’anar a veure-
ho, no sabem si sopar abans o després del 
pregó, alguns anem amb el gintònic i uns 
altres amb l’entrepà, però l’important és 
estar tots allí. Arriba el gran dia, cal donar-ho 
tot, que són quatre dies carregats d’actes i cal 
viure’ls al màxim!
La meua família no es perd cap acte, 
comencem amb el pregó, seguidament el 
desembarcament, després toca anar a la 
barraca a esmorzar i allí estan els nostres 
fantàstics cuiners que em fan de seguida 
l’esmorzar: Que això és sagrat! Jajajajaja, cal 
reposar forces per a seguir amb el dia.
Arriba l’hora de vestir-se, comencem 
tranquils i relaxats, i al final acabem corrent 
i nerviosos encara que després ens toca 
esperar al principi de la desfilada; a mi se’m 
passen tots els nervis res més formar les 
esquadres, sentir la música i començar a 
desfilar.
Estic molt orgullosa de formar part d’aquesta 
gran família que és Abul-Abbas. Sou els 
millors!
Vull donar la benvinguda als nous socis Javi 
Palomares, Javi Planelles, Juan Maestre i Iván 
Cobo.
I com no, la meua enhorabona als càrrecs 
moros i cristians 2019, a gaudir de les festes i 
a donar-ho tot.
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Filà Beduïns [MIC19]

Festers i festeres, acabem de gaudir els 
carnestoltes i cal fer el llibret de festes com 
tots els anys i tenim el Mig Any a la volta del 
cantó en tota la il·lusió de sempre.
Voldríem animar i donar-li l’enhorabona a la 
nova Junta Festera.
Desitjar-li unes bones festes a tots els 
festers que esperem amb moltes ganes 
l’arribada de les nostres festes majors, per 
divertir-nos i passar-nos bones estones, 
entre riures i divertiments.
Anar a veure les ambaixades, que com 
sempre després de la feina de tot l’any 
assajant, ho faran molt bé.
I com tots els anys esperem divertir-nos amb 
tothom que vulga passar-se per la nostra 
barraca i gaudir les festes amb tots nosaltres.
Després de tot, no podem oblidar-nos dels 
nostres companys de comparsa, Mitja 
Lluna, Abul-Abbàs i Mudéjares. Dir-los que 
esperem la seua visita, així com a tots els 
altres festers, visitants i gent del poble que 
s’acosten a prendre’s una “cerveseta”.
Per fi, i el més important desitjar-li a 
les Capitanies 2019 que tot els ixca com ho 
han planejat i millor si cal, també.
Als Càrrecs que gaudisquen moltíssim 
d’aquestes festes que seran especials per a 
ells.
Campellers i Campelleres vos desitgem 
gaudir d’unes bones festes.
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[Zaidies] Filà Mitja Lluna

Ja estem ací una altra vegada!
Súper contents per aquest gran any. I és que 
després de molt, per fi a les nostres festes 
de Moros i Cristians, el xiquet acaronat del 
“Desembarcament” ha sigut reconegut com a 
FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC PROVINCIAL.
Després de molt temps es reconeix la lluita 
festera al Campello, cada any hem superat 
a l’anterior. Desembarcament, desfilades, 
ambaixades i posades en escena cada 
vegada més espectaculars… Tot ha sumat 
per a aconseguir aquesta fita tan important 
per a tots i cadascuna de les persones que 
formem aquesta gran família. ENHORABONA 
FESTERS!
I ara què, eh, pobles veïns? Què no teníem?... 
si és que al final tot arriba, i si apliquem la 
fórmula de les 3 CCC (Cap, Cor i Collons) 
arriba molt abans i amb alegria.
Podríem dir que aquesta mateixa fórmula és 
la que apliquem en Moros de la Mitja Lluna, 
només que li donem més importància a la 
tercera C que a les dues primeres… així som.
Estic recordant moltíssims moments de les 
passades festes i la veritat és que no tenim 
solució. Encara que poquet a poquet hem 
anat millorant, veritat Corpus? Ara anem a 
tots els actes… i per fer-te cas, el 14 d’octubre 
em vaig quedar sense els aperitius del migdia. 
Apunta en la llibreta que no et faré cas 
#nuncamais, encara sort que els nous són 
més obedients! Encara que jo per una botella 
de crema d’arròs o morenet, et torne a voler.
No puc deixar de donar les gràcies als meus 
companys de batalla, per fer que cada any 
siga millor, ple de bons moments i de riures. 
Es fa fàcil eixir de la rutina amb vosaltres en 
els nostres dies.
Només em queda donar l’enhorabona als 
càrrecs moros de Kordofan i als cristians de 
Tercio de Flandes i desitjar-los tota la sort del 
món per aquest any 2019.
Bones festes de Moros i Cristians
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Filà Mudéjares [Zaidies]

Dentro de pocos días comenzarán las Fiestas 
de Moros y Cristianos del Campello 2019.
Otro año más, la Filá Mudéjares participa 
de las mismas con la ilusión del primer día 
preparando los actos, barraca, trajes y un 
sinfín de detalles durante todo un año. La 
fiesta no se acaba el 15 de Octubre, si no que 
empieza de nuevo como cada año intentando 
ser mejor, pasarlo mejor y vivir la fiesta con 
más fuerza que el año anterior.
Este año deseamos que la nueva Junta 
Festera tenga un arranque perfecto en su 
nuevo cometido, que la fiesta transcurra en 
paz y armonía y que la climatología no sea 
adversa.
Saludamos a las nuevas Capitanías del Tercio 
de Flandes y Kordofan y esperamos que todo 
os salga muy bien en este vuestro año.
Y también decirles a los vecinos y visitantes 
que salgan a las calles a participar de los 
actos y del ambiente festivo en estos días 
de fiesta. A los festeros y amigos, que ya 
saben dónde estamos, son bienvenidos y nos 
tomaremos algo juntos.
Felices fiestas 2019
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[MIC19] Marrocs
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Diu la gent que tots 
els anys la festa és la 
mateixa… i potser siga 
així, qui sap, però any 
rere any som capaços 
de trobar moltes coses 
que la fan especial. 
Personalment, una fita 
particular i ineludible 
m’espera sempre que 
acaba i abans de tornar 
a casa, ben entrada la 

nit de Santa Teresa, una vegada finalitzat el 
Castell de Focs i l’entrega de Banderes, que 
no és més que contemplar des del silenci que 
envolta ja el poble una avinguda què, pocs 
dies abans, refulgia en un ambient festiu i 
emocionant.
Ella, una avinguda de la Generalitat 
encisadora de llums i quasi buida de cotxes, 
de gent, i la qual et convida a parar el 
cotxe, baixar, donar una ullada al carrer i 
dedicar una última i íntima reflexió sobre els 
moments passats viscuts, sobre la Festa que 
ha gaudit el poble. Ha sigut enguany igual? 
Què hem fet per a fer-lo especial?
I es que tu, fester, festera, no has parat 
mai des de fa ja un temps: Presentació de 
Capitanies, concert fester de l’Avanç o el de 
la Colla de Dolçainers i Tabaleters “Larraix”, 
el Correfocs, la celebració de la Dansà el 9 
d’octubre; posar a punt la barraca o la filà, 
enllestir els trages de desfilada, les bandes, 
les entrades, dianes, ambaixades, dinars, 
l’hora de l’aperitiu, els sopars, la música i gent 
que pren els carrers del poble, compra de 
torrons i llepolies en la paradeta, les visites 
de germanor a altres Comparses i un llarg 
etcètera —què formen part de l’essència de 
les nostres Festes—, són actes estimats, a la 
par que obligats, en el teu ADN fester des del 
dia que t’incorporares a la teua comparsa. 
Simplement, no conceps la vida sense eixe 
compromís i celebració per la Festa i Poble 
que ens envolta. 
Actes viscuts, actes sentits. Una celebració 
plena de goig. Festa què, any rere any —i més 
entrant en edat— intentes trobar-li nous 
al·licients i inquietuds, uns matisos diferents. 
I a fe que si els busques, de segur els 
trobaràs… com cada dia de la nostra vida. Cal 
de nou omplir un full en blanc amb il·lusió i 
emoció, pel que veu i es fa per la festa vinent. 
Us desitge molta felicitat en aquests dies 
tan especials i que gaudiu de valent en cada 
acte que, de segur, serà irrepetible. Anhel que 
faig extensiu als càrrecs i capitanies de Tercio 
de Flandes i Kordofan, als festers i festeres, 
veïns i visitants i, especialment a tots els què 
formeu part d’aquesta comparsa que tant 
m’estime: Marrocs.
Ara ja tot ha acabat. Toca tornar a la 
normalitat. Entres al cotxe de nou i 
arranques: assegut, fas memòria de l’octubre 
que t’ha tocat viure i de tot allò previ a ell. 
Des d’aquesta Comparsa volem expressar el 
nostre reconeixement a totes les persones 
—passades, presents i futures— que fan 
possible la Festa amb el seu esforç i treball 
ben fet.
Salut, Pau i Festa siguen al vostres cors, que 
visquen sempre amb vosaltres. Ara i sempre!
PD: I clar, farem el mateix: tots els dies 15 —
dia de santa Teresa—, ben entrada la nit... cap 
a casa... avinguda Generalitat... allí estarem 
(Si Déu vol... Insha’Allah).

Bàndol Moro [MIC19]



86 | Moros i Cristians El Campello 2019

Benvolguts festers i festeres.
Enguany m’ha tocat a mi, la primera xiqueta 
que vaig començar les festes en aquesta 
barraca i que després de 20 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.

[Marrocs] Filà Almoravits
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Filà Berebers [Marrocs]

Anem de Festa.
Siempre he pensado que las fiestas son, 
simplemente, para disfrutarlas. Existe un 
preámbulo de casi todo un año para hablar 
de ellas, de sus mejoras y defectos, de cómo 
potenciar o engrandecer actos festeros 
o actividades que satisfagan a todos los 
públicos, de cómo conciliar diversión y 
descanso, pero una vez el Pregón lo señala 
llega el momento de vivirlas con entusiasmo, 
sin más, que no es poco.
Nuestras fiestas son un conjunto de actos 
de laborioso trabajo previo, pero sobre todo 
de sentimientos compartidos, y es clave 
contar con las ideas y propuestas de sus 
protagonistas directos, porque nuestras 
celebraciones patronales son fundamentales 
para el devenir de nuestro municipio y sus 
gentes. Somos conscientes de que siendo, 
como son, atractivas a día de hoy, tienen 
un enorme potencial y margen de mejora 
que debemos explorar y al que en absoluto 
renunciamos. Las fiestas están en los 
desvelos de quienes estamos llamados a 
definir el rumbo de nuestro pueblo, pero es 
una labor común llevarlo a cabo para que 
seamos capaces de mantenerlas vivas y 
mejorarlas de verdad.
Las fiestas son esos días de encuentro y 
convivencia con los familiares y amigos, con 
los de casa que viven fuera, con los de fuera 
que se sienten como en casa, y con quienes, 
en general, vienen a disfrutar aportando 
su alegría y aprendiendo de nuestra forma 
de entenderlas y vivirlas. Son un atasco 
agradable e imprescindible de apenas unas 
jornadas, en esta ajetreada vida que todos 
llevamos. Una pausa en la que merece la 
pena no olvidarse de los problemas pero 
sí aparcarlos temporalmente, para buscar 
esa fibra de optimismo que nos devuelva 
a la realidad con renovadas energías y nos 
permita evaluar el futuro inmediato con una 
perspectiva diferente. Y todo para seguir 
creando vida, un pueblo que históricamente 
ha basado su energía en el entendimiento, en 

el alto nivel de adhesión que tenemos quienes 
aquí vivimos hacia este hermoso lugar que la 
vida nos ha regalado, con un ansia de mejora 
permanente que es nuestra seña de identidad 
e impulsora de la construcción colectiva de 
nuestro municipio.
Estas nuevas fiestas debemos comenzarlas 
con el acuerdo de convertirlas, un vez más, 
en la celebración del encuentro y la diversión, 
de la participación y la concordia. Cada cual 
las vivirá desde su personal perspectiva, 
delante de las bandas de música en las 
dianas y pasacalles, soñando en sus emotivas 
embajadas, dentro de los estruendosos 
alardos o rompiendo en escuadras en sus 
populosas entradas, desde los actos festeros 
o tradicionales, religiosos o protocolarios, 
desde el madrugón para el desembarco a 
orillas del Mediterráneo al alba de nuestro 
día grande, y especialmente desde las kábilas 
y cuarteles, nuestras queridas barracas, 

incubadoras festeras, o desde la hospitalidad 
hacia nuestros convecinos y visitantes. Yo 
las viviré desde la calle, que es el escenario 
natural, con las gentes que las pueblan y les 
dan sentido.
Y a eso mismo invitamos a todos nuestros 
convecinos y visitantes, porque en cada uno 
de estos lugares esperamos encontrarnos 
con todos ellos y desde esa cercanía tejer 
la confianza suficiente para hacer de El 
Campello una ciudad cada día mejor, hoy 
disfrutando, mañana trabajando, pero 
siempre compartiendo. Porque disfrutar 
también es necesario para alcanzar esos 
grandes objetivos que nos hemos propuesto 
y que son los que resumen esta tierra 
valenciana con la que tan ilusionados 
estamos.
Bona Festa a tothom... 
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[MIC19] Non Bèbéc



Moros i Cristians El Campello 2019 | 89

NON BÈBÉC…
40 ANYS DE FESTA!
40 anys donen per a 
molts records, riures, 
anècdotes, històries i 
sentiments. Moments 
bons i no tan bons, 
però sempre al nostre 
cor, moments de festa i 
diversió.

Per la nostra comparsa han passat molts 
socis, amigues i amics, alguns que ja no 
tornaran però sempre estaran al nostre 
record, i uns altres als quals hem rebut 
amb els braços oberts, nous socis, noves 
generacions.
Perquè som la comparsa de la germanor, del 
bon menjar, de la barra lliure per a tots, del 
“això ho pague jo!”.
Perquè després de 40 anys continuem sent 
els mateixos, amb les mateixes il·lusions i 
ganes de gaudir les festes. Som i serem més 
que una comparsa!
Bones festes a tots!

Bàndol Moro [MIC19]
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[Non Bèbéc] Filà Al-Mohamanan

Ahora hace ya 22 años que formamos parte 
de esta gran familia que es Non Bèbéc, 
queríamos aprovechar para fecilitarles por 
sus 40 años, deseando formar parte de esta 
muchos años más.
Aprovechar también para felicitar y desearle 
la mejor de las suertes a las capitanías y sus 
cargos.

Bones festes.
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[MIC19] Ain Karim
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Com oblidar el sentiment 
d’espera infinita abans de 
cada desembarcament? 
Abans de cada entrada, 
de cada ambaixada, de 
cada alardo? Només 
un silenci que sembla 
no acabar mai i el sol 
eixint tímidament per 
un horitzó que encara 
queda molt lluny. I el 
vent de llevant que mou 

la bandera verda i negra d’ultramar, feta de 
salobre. 
Com oblidar la germanor de qualsevol dia a 
qualsevol hora d’octubre? Com oblidar que 
vam treballar colze a colze per construir un 
somni comú? Només veure la il·lusió en la 
cara dels xiquets, en la nostra pròpia. En la 
d’aquells que ens van precedir i en el record 
d’aquells que ja no ens poden acompanyar. 
Com oblidar aquella olor a pólvora que ens 
incendia el pit? Aquella música que ens 
agafa de l’esquena i ens convida a desfilar, 
muscle a muscle, amb la nostra gent? Amb 
indiferència de qui tinguem al costat, serà, 
des d’aquell moment, el nostre germà. 
Com oblidar la vespra? Les xerrades del que 
serà, del que farem i del que aconseguirem? 
Com oblidar el foc cremant el cel i deixant 
la foscor en una simple anècdota? Després 
d’això, l’espera. 
L’única manera de no oblidar-ho, de no 
oblidar aquella gent d’Ain Karim, és repetir-
ho cada any. 
Bones festes!

Bàndol Moro [MIC19]
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[MIC19] Meixemet
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La vida ens descol·loca 
cadascú al seu lloc. 
I ser barraquer, per 
descomptat, és 
descol·locarse moltes 
vegades. Nosaltres, 
després d’haver habitat 
unes quantes cases, 
sembla que per fi arribem 
a port definitiu.
Un casal, això sí, en què, 

a més d’hores, hem invertit molt d’afecte 
i ganes, i en el que, sense dubte, sou tots 
BENVINGUTS.
I parlant de benvingudes, i com els canvis mai 
vénen sols, enguany tenim el plaer d’acollir 
a les nostres tropes a dues filades noves en 
Meixemet, però plenes de veterans a la festa: 
JUEUS i AZZAID. Benvinguts a la família 
MEIXEMET. Sense dubte passarem bones 
estones.
I parlant de canvis, enguany les festes d’El 
Campello donen la benvinguda a una nova 
directiva. Teniu un gran camí per davant, ple 
de treball i esforç, però per supossat podreu 
comptar amb el nostre suport per a engrandir 
les nostres festes.
I parlant de festes, ja es pot olorar la pólvora, 
ja s’escolten les nostres marxes, ja tenim 
preparades les armes. I tornarem a enfrontar-
nos al crit de “Me, me, Meixemet!”. Esperem 
que aquest any, per fi, la torre siga nostra. 
I si no, al menys gaudirem en l’intent de 
conquerir-la.
No podem acabar aquest escrit sense donar 
les gràcies a les capitanies sortints, Pollosos 
i Cavallers del Temple. Esperem que hagueu 
gaudit tant com els que vos hem acompanyat 
en aquest viatge. 
Per supost, donar l’enhorabona a les 
capitanies entrants, Kordofan i Tercio de 
Flandes. El més dur ja està fet. Ara vos queda 
gaudir de cada moment. Sus i a la càrrega.
Vilatans d’El Campello, ciutadans de tota 
condició. Benvinguts al nostre regne. Bona 
mar, bones festes i una miqueta (només una 
miqueta) de coneixement.

Bàndol Moro [MIC19]
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[Meixemet] Filà Azzaid

Un grupo de festeros que iniciamos una 
nueva etapa, dentro de una fiesta que ya 
conocemos, con ganas y mucha ilusión.
Partimos desde cero en el bando moro de la 
mano de Meixemet, a los que estamos muy 
agradecidos por dejarnos formar parte de su 
fiesta y todo lo que ello conlleva.
En definitiva, una filà que queire volver a 
sentir la fiesta.
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Qui cau i s’alça no ha caigut i nosaltres ni hem 
caigut ni demanem cap de les llàstimes.
Que millors paraules que aquestes de Vicent 
Berenguer, escriptor de la nostra ambaixada, 
per a definir l’estat d’ànim de la filà, després 
de que l’any passat per diferents motius no 
poguerem estar a capitania.
Enguany tornem a la festa amb més força si 
cal, per a participar en tots els actes, correfoc, 
desembarcament, entrades, retreta, ofrena, 
processó... i passar-ho d’allò més bé a la 
barraca, esmorzant, dinant, sopant i com no, 
a la barra lliure.
Voldria donar les gràcies en primer lloc, als 
components de la filà perquè l’any passat va 
ser un any dur i van saber estar i comportar-
se com autèntics festers, tenint en compte la 
seua joventut.
En segon lloc donar les gràcies als Moros 
Meixemet per obrir-nos les portes de sa casa.
I en tercer lloc donar la benvinguda a la filà 
Azzaid, esperant que tots junts passem unes 
bones festes.
Aprofitar per a desitjar-li sort a la nova 
directiva de la Junta Festera i donar-li la 
enhorabona als càrrecs del Kordofan i del 
Tercio de Flandes, esperant que vaja tot bé i 
que l’oratge ens acompanye.
Bones Festes, salut i coneixement amb la 
beguda!
Ferran Juan i Marco “Fernandito Damià”

Filà Jueus [Meixemet]
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[MIC19] Els Pacos
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Ja arriba!!! Un any 
més estem desitjant 
que arribe la festa, la 
seua música, les seues 
desfilades, les seues 
ambaixades, el seu 
desembarcament, el seu 
pregó...
Estem nerviosos amb la 
seua arribada, perquè 
volem gaudir, gaudir..., 

i gaudir de tot allò que ens dona la festa.  
Son dies de marxa tot el dia, un no parar, 
disfrutant de la barraca, amb el bon beure i el 
bon menjar amb els amics, les desfilades amb 
eixa marxa tan particular que ens caracteritza 
i que ens fa vibrar d’emoció quant sonen els 
primers acords, Els Pacos.
Des d’aquestes línies aprofitem per a desitjar 
a tots els festers que la gaudim i desfruitem 
com toca, aprofitant els moments i no deixar 
perdre ni un, perquè el que passa ja no torna.
La festa està viva i nosaltres també!!!. Anem 
a demostrar-ho!!!.
Des d’aquestes línies volem desitjar a les 
capitanies de Kordofan i Tercio de Flandes que 
el vostre esforç es veja recompensat i que el 
temps vos acompanye.
BONES FESTES A TOTS ELS CAMPELLERS I 
VISITANTS!!!
VISCA LA FESTA!!! VISCA EL CAMPELLO!!!

Bàndol Moro [MIC19]
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[Capitania Mora 2018] Els Pollosos
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Bàndol Moro [MIC19]
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[MIC19] Els Pollosos
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POLLOOOOOOSOS! 
POLLOOOOOOOSOS!!!! 
POLLOOOOOOOSOS!!!!
BIEN! BIEN! BIEN!
Nit del dia 13, sopar 
a la meua comparsa, 
Capitania 2018-19.
Acabem d’acabar la 
segona desfilada i anem 
arribant tots al sopar, 

les taules ja engalanades i preparades per a 
rebre’ns, de la cuina ix un aroma que ens obre 
i ens reconforta l’ànima.
Moltes cares emocionades per acabar 
de desfilar, a la vegada que cansades, no 
solament per aquests dies de festa, del 
desembarcament, de preparar i traure el 
boato... A la fi, de traure tota la Capitania 
avant, sinó també d’un any de molt de 
treball.
Tots diem el mateix, ja ha passat el més 
dur!, i creuen mirades d’alleujament entre 
nosaltres, a la vegada que tristor perquè les 
festes estan acabant.
Ens anem a asseure a sopar, els nostres 
cossos ens demanen descans... Demà més, 
però falten els nostres càrrecs. Anem!!!! Què 
els esperem!!! Avui tots volem estar amb ells.
Ja arriben i són rebuts amb aplaudiments...
Encara n’hi ha de la meua gent que ha de 
cuidar que tots hi poguéssim estar asseguts. 
El protocol no descansa!! Què els familiars 
dels càrrecs estiguen ben assistits... Açò 
encara no ha acabat, però ens queden forces, 
som festers!!!
Comencem ja a sopar, les nostres veus son 
tímides, estem exhaustos. Aleshores Susana 
s’aixeca, es dirigeix als càrrecs i reparteix anís, 
tots veuen!!!
Després, es dirigeix a tots amb un gran crit 
de guerra que ens va arribar a l’ànima, ens va 
alçar a tots.
POLLOOOOOOOOOOOSOS!!!!!
POLLOOOOOOOOOOOSOS!!!!!
POLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOSOS!!
I tots a la vegada amb el cor vam contestar:
BIEN!  BIEN!  BIEN!
I va tornar la màgia, ja les nostres mirades 
eren fortes, plenes d’alegria i afecte, afecte a 
les festes, al que som... POLLOSOS!!!!
I els POLLOSOS estem ací per a molta més 
festa, per a seguir sent autèntics al que fem. 
Per a seguir ballant totes les nits de festes, 
per millorar com a comparsa, com a festers i 
com amics.
Va ser una nit per a recordar qui som i perquè 
estem junts... perquè ho vam passar molt be 
junts i quan estem units, som grans.
Açò és el que te fa una Capitania, tindre 
moltes ganes de seguir fent festa amb més 
il·lusió i més força.
Ara només en queda desitjar a les capitanies 
entrats, El Tercio i Kordofan, el millor en 
aquestes festes.
QUE COMENÇEN FESTES!!!!!

Bàndol Moro [MIC19]
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[Banderera Mora 2018] Beatriz Hernández Ferrando
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No puc explicar amb paraules el que sento... 
Cada mirada, cada somriure, cada llàgrima 
tot gaudit al màxim. Mamà, moltes gràcies 
per tot, ho has portat tot a la perfecció, ets 
la millor de totes, et vull. Papà gràcies per 
acompanyar-me en cada moment, fins al 
mig del mar!! Ningú tenia més il·lusió que 
nosaltres quan ens vam pujar a aquesta 
barca. T’estimo Papà.
La meua tia Estefania, la meva ànima 
bessona, sense tu no hagués estat possible, 
no se com agrair-te tot el que fas per mi, ets 
increïble, t’adoro. Tio Juanjo, un dels records 
més bonics d’aquestes festes el tinc amb tu, 
minuts abans de pujar a la carrossa, portaves 
la meva capa a la mà, em vas posar la capa 
en el meu vestit i em vas pujar a la carrossa 
amb tota la il·lusió del món, en arribar al 
final estaves esperant-me amb un somriure 
d’orella a orella. Iaia més il·lusió de veurem 
en la carrossa no tenia ningú, ets increïble, 
espero que em vegis créixer molts anys més 
al teu costat. Iaio el millor fotògraf del món, 
amb la seva càmera a tot arreu, et vull.
Rosa, que puc dir de tu?? Que em 
consenteixes tots els capritxos i que sempre 
m’ajudes en tot, ets una més de la família, 
t’estimo tia Rosa. Lolibel, Laura, m’heu deixat 
divina cada dia, gràcies per entendre els meus 
canvis d’última hora, feu màgia amb les 
mans. Angeleta, gràcies per tot, per la teva 
ajuda i la teva il·lusió i per ser la millor de 
totes. Mari Reyes gràcies per preocupar-te per 
mi, et portés sempre en el meu cor.
Patri i Mire, les millors amigues del món, va 
començar com a broma i he acabat sent la 
banderera mora 2018. Sense vosaltres no sóc 
jo, us vull.
Juanjo, Sergi, Marcos, Joan, Iván... però 
sobretot Juanan, no hi havia millor centinella 
que tu, t’ho asseguro, ho has fet genial, hem 
crescut junts i espere créixer molts anys més 
al teu costat. A meu ballet “Escola de dansa 
Lorena Moll”, un boato increïble, no podia 
estar més feliç veient com ballàveu davant 
de la meva carrossa, sou màgia. Cris eres un 
amor, em quede amb el nostre moment del 
castell, aquesta abraçada... el recordaré tota 
la meva vida. 
Vicente un plaer haver-te conegut, sense 
tu no hagués estat el mateix, gràcies pels 
teus consells i la teva ajuda!! Luis i Sonia 
m’ho he passat genial amb vosaltres, vos 
porte sempre en el meu cor. Els meus 
capitans Maria Del Mar i Vicente, malgrat els 
imprevistos, ho hem passat com nens petits i 
estic molt orgullosa de vosaltres, us adoro!! I 
per últim “el meu Ambaixador” no podia tenir 
millor ambaixador, estic molt orgullosa de tu 
i és un orgull ser la teua “banderera”, tot i que 
ets un desastre i em “treus de polleguera”, 
et vull amb tota la meva ànima. També volia 
agrair a la comparsa “Els Pacos” per estar 
sempre que us he necessitat i per aquell 
moment el dia 13, al final de la desfilada. I 
finalment vull donar-li les gràcies a la meva 
comparsa per ajudar-me i creure en mi. Segur 
que algú se m’escapa per això vull donar-li 
les gràcies a tothom que hagi aportat el seu 
granet de sorra en aquesta aventura!!

Els Pollosos [Bàndol Moro]
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[Ambaixador Moro 2018] José Emilio Carratalá Gutiérrez
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Bo... ja hem acabat les nostres festes!!!!
Com a fester ha estat les millors festes de la 
meua vida, tota una experiència irrepetible.
A la meua ment encara està i sempre estaran 
aquestes festes, el Desembarcament, 
l’ambaixada cristiana, les dues entrades, els 
actes oficials als quals hem assistit com a 
part del protocol i cadascú dels moments 
viscuts.
No podria expressar amb paraules els 
sentiments que broten per dins del cos quan 
baixes de la barca al Desembarcament i mires 
al front i veus tantíssima gent pendent del 
que vas a dir, he de confessar que al principi 
em tremolaven fins les celles, però una 
vegada que et fiques al paper, és de les millors 
sensacions que he viscut, quan veus que estàs 
acabant, sols desitges que no acabara mai 
l’ambaixada i quan acaba i et pegues la volta 
on estan tots els teus i veus a gent plorant de 
l’emoció... no segueix parlant perquè ja tinc 
els pèls de punta.
Volia agrair a tots els que han estat donant-
me suport durant eixos cinc dies, familiars, 
amics i coneguts d’altres comparses, així 
com als càrrecs cristians amb els quals m’ho 
he passat bomba i com no als meus càrrecs i 
companys de viatge, Bea (la meua banderera) 
la millor banderera que podria tindre, i a 
Vicent i Maria del Mar (els meus capitans) i 
a la meua família Pollosa i en especial a Jordi 
(el boticari) per estar en tot moment al meu 
costat “cuidant-me”.
No vull enrollant-me molt, així que desprès 
de donar l’agraïment a tots els que han estat, 
vull desitjar-li el millor a les dues capitanies 
d’aquest any, Moros del Kordofan i Tercio de 
Flandes.
Per a finalitzar, sols dir que: VISQUEN 
LES FESTES DEL MEU POBLE, VISCA ELS 
POLLOSOS i VISCA EL CAMPELLO!!

Els Pollosos [Bàndol Moro]
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[Capitana Mora 2018] Mª del Mar Morcillo Montserrat
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Aquest any ha sigut molt especial per a mi, 
ser Capitana Mora és una experiència tan 
intensa com meravellosa.
El meu cor està ple de records màgics i com ja 
toca fi d’aquesta etapa no em vull anar sense 
donar les gràcies a tots als que han estat al 
meu costat;
A la meua comparsa Els Pollosos, per confiar 
amb mi, per tot l’afecte i tant de treball .
A la meua família, que van estar amb mi, en 
especial al meu pare que va vindre de fora per 
a vorem.
Com no, a la meua mare que, encara que no 
estiga amb nosaltres, jo l´he sentit al meu 
costat en tot moment.
Per descomptat, al meu home, Vicent, que 
m´ha acompanyat durant aquesta aventura 
festera, moltes gràcies!!! 
Al nostre ambaixador José Emilio i a la nostra 
banderera Beatriz, perquè van riure i disfrutar 
moltes experiències bones junts, a aquest 
extraordinari any.
I m’emocione al donar les gràcies en especial, 
a la meua cunyada Susana, per tota l’ajuda i 
afecte a aquestes festes.
L’emoció segueix al recordar a tots, no 
m’agradaria deixar-me a ningú. Per això 
gràcies a tots els festers per fer-me sentir tot 
el seu calor i sobretot als que ens van ajudar 
a eixir del vaixell, que se que molts ho van 
passar realment molt mal i ens van cuidar.
Com no, a la Capitania Cristiana, Els Cavallers 
del Temple i la meua Capitana Cristiana 
Sonia, per els moments tan bons que van 
passar...
He disfrutat molt de tots els actes d’una 
forma molt diferent i he sentit la grandesa de 
les meues festes, les del meu poble adoptiu 
i això ho portaré al meu cor tota la vida. Tan 
sols em queda desitjar molta sort a el Tercio i 
a Kordofan i que en la seua capitania isca tot 
molt bé.

Els Pollosos [Bàndol Moro]
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[Capità Moro 2018] Vicent Giner Alberola
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Ja ha transcorregut un any i vaja any!!
Ple d’intensos i meravellosos moments, 
recordant com de ràpid passen les festes, 
però estes son molt especials per a mi, per 
tindre l’honor de ser el Capità Moro 2018. Han 
passat massa de pressa.
La veritat és que mirant enrere, tot el que 
he viscut aquetes festes, m’emocione molt, 
els meus ulls s’omplin de llàgrimes, la pell 
se m’eriça i el sentiment que m’envaeix és 
sobretot, d’agraïment.
He de donar les gràcies a tots el festers, però 
en especial a la meua gent, ELS POLLOSOS 
per aquest any de treballar dur.
A la meua família, que sense el seu suport no 
haguera sigut possible.
Als meus amics i per suposat a la meua 
esquadra especial, per donar-me el seu 
afecte... en tot moment.
A la meua dona, mil gràcies per ser la meua 
Capitana Mora i viure aquesta aventura amb 
mi.
I, com no, al meu ambaixador José Emilio i a 
la meua banderera Beatriz, plens d’orgull els 
quatre representant el bàndol moro!!!!
D’aquesta experiència tant trepidant a la 
vegada que grandiosa, també me’n duc un 
tresor per a tota la meua vida, l’amistat del 
Capità Cristià Luis.
Com no! vull donar les gràcies a la Capitania 
Cristiana, Els Cavallers del Temple, que 
ens unim per dur a terme unes festes 
meravelloses.
No em vull acomiadar sense recordar-me del 
meu pare, va disfrutar al meu costat i jo amb 
ell. Ara valore molt més aquells moments i 
els guarde com un tresor.
La vida continua i el cercle es tanca i a mi em 
toca deixar de ser Capità Moro... que no com 
a fester, perquè n’hi ha per a rato!
Només em queda desitjar a les següents 
Capitanies: el Tercio i Kordofan, que tinguen 
bon temps i que els isca tot molt bé.
BONES FESTES A TOTS

Els Pollosos [Bàndol Moro]
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Un any de festa [MIC19]
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Presentació Capitanies 2018 [MIC19]
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Desembarcament i Ambaixada Mora [MIC19]
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Desembarcament i Ambaixada Mora [MIC19]
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[MIC19] Desembarcament i Ambaixada Mora
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Ambaixada Cristiana [MIC19]
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Retreta [MIC19]
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Ofrena i Mascletà [MIC19]
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Processó i Entrega de Banderes [MIC19]



130 | Moros i Cristians El Campello 2019

[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Mig Any [MIC19]
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[MIC19] Boato Moro
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Boato Cristià [MIC19]
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[MIC19] [MIC19] Moros i Cristians El Campello
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El futur de la festa [MIC19]
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Moments de Festa [MIC19]
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Concurs de fotografia [MIC19]
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[MIC19] Vicente Ródenas Alberola

Primer premi
FESTES DE MOROS I CRISTIANS

Segon premi
FESTES DE MOROS I CRISTIANS

Tercer premi
FESTES DE MOROS I CRISTIANS

Preparats per a l’atac
Títol

Blanca Lledó Marco
Autor

Mirada
Títol

Reyes Cerdá Mira
Autor

L’esperit d’Al·là
Títol

Adolfo González Pérez
Autor
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XIX Concurs de fotografia [MIC19]

Guanyador
RACONS I TRADICIONS

Guanyador
COMPARSES MORES

Flor cenital
Títol

Juan Francisco Gomis Planelles
Autor

La festa.. de pares a fills
Títol

José Juan Palomares
Autor
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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Racó Cultural [MIC19]



Es l’hora de recordar aquests 40 anys, i amb 
tants anys un no sap per on començar.
Érem un grup d’amics sense molta idea de res però 
amb molta il·lusió de tot. Poc a poc ens posàvem 
d’acord per fer-ho: el muntatge de la barraca, els 
assajos al carrer, la música, la beguda, el menjar. 
Potser no ens posàvem d’acoard però era en eixos 
moments quan començàvem a fer festa.
La Comparsa Els Pacos es fundà quan encara no 
hi existien els Moros i Cristians al Campello com 

hui els coneixem, allà per l’any 1966. Uns quants amics (Pepe la Coveta, 
Paco el Macoc, Toni Jaume i Manolo Copet entre d’altres) van alçar 
la base del que ara som Els Pacos. Pero Els Pacos van desaparèixer... 
Hasta que en el 1979, els que foren xiquets i xiquetes pels anys seixanta, 
van voler reprendre aquell bon ambient i el projecte lúdic que encara 
som Els Pacos. I persones com José Manuel Marco, Paco Rata, Joaquín 
Pérez, Salvador Cholvis, Paco Cañadas, Toni Planelles i uns quants més 
refundaren la comparsa.
Sabem on estem després de molts bacs. El muntatge i desmuntatge 
de la barraca, els diversos llocs on havem estat; carrer Juan Sebastián 
El Cano (junt al transformador d’Iberdrola), solar de “Jesus el panaer”, 
carrer Pal, carrer Fra Joan Tensa, carrer Don Bosco ..., fins que ens vam 
cansar de “pegar tumbos” i en el 1993, sent President de la comparsa 
Martín Parreño, amb José Ramón “El Tocayo”, Luís Esteve i Joaquín Pérez, 
amb reunió extraordinària s’ aprova la sol·licitud d’un préstec, per a 
poder comprar el local on fins al moment podeu trobar-nos.
Passar..., hem passat de tot, preocupacions, homenatges, moments 
de rialles, moments tristos..., així anem fent història. És molta gent la 
que ha passat per la nostra casa, col·laborant i aportant el millor per 
engrandir la nostra comparsa i la festa d’El Campello. Gent amb la que 
en moltes ocasions hem pogut tornar a gaudir i recordar moments 
agradables, desfilant a la nostra comparsa.
Al llarg d’aquests 40 anys hem ostentat quatre capitanies, amb molta 
il·lusió i esforç:
Al 1992, capitans: Patricia Ramos i Javier Ruzafa, ambaixador: Alejandro 
Palomares i banderera: Mari Carmen Palomares.
Al 2000, capitans: Maria Antonia Planelles i Pepe Urios, ambaixador: 
José Alberto Urios i banderera: Neus Planelles.
Al 2008, capitans: Josefina Sanchez i Juan “el Bollo”, ambaixador: Carlos 
Garcia i banderera: Aroa.
Al 2017, capitans: Maite Ramos i Jose Antonio Giner, ambaixador: 
Cristian Palomares i banderera: Belen Palomares.
Aprofitem aquesta oportunitat per agrair a tots els càrrecs que ens han 
representat. I a totes les directives que han sabut marcar les pautes per 
a evolucionar i millorar esta Associació per anar adaptant-se a tots els 
canvis al llarg del temps y a tots els socis per la seua aportació per a 
traure endavant estos projectes.
Com ha canviat la festa al llarg de estos 40 anys!!!. Com hem canviat 
nosaltres!!!. Hem crescut, hem fet la festa mes gran. Hem vist com els 
nostres fills se han involucrat en la festa i van fent-se responsables de 
certes tasques.
OH! OH! OH!, se’ns oblida; no hem parlat de la música, tan important 
la nostra música. Música que fa emocionar a tots els campellers i 
visitants. No podem descriure l’emoció que ens produeix, el calor, els 
aplaudiments al so de la nostra marxa i al nostre pas. Que seria la festa 
de Moros i Cristians sense la música.
Apart d’emoció ens produeix orgull el disposar d’una marxa pròpia, 
“Pacos del Campello”, composta en el any 2017 pel mestre Luis Seguí 
amb motiu de la nostra última capitania.
Podríem seguir recordant i escrivint, però no cal.
Sobren les paraules, tant sols volem agrair a totes les families que han 
estat, que actualement estan i ens acompanyen des de fa molts anys. 
Esperem comptar amb la vostra participació i el vostre suport per a fer 
de la Comparsa Els Pacos una entitat de què, cada vegada més, puguem 
sentir-nos orgullosos “AIRE PACOS”
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[Racó Cultural] Els Pacos
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Enguany es compleixen 
el 40é aniversari de la 
fundació de Non Bebec 
com a Barraca, treballant 
per la festa, any a any 
anem fent història i fent 
més gran la nostra festa.
Així va començar tot:
 1979. La llavor de 
Non Bebec ve d´una colla 
d’amics que s´ajunten 

per muntar una barraca festera, anteriorment 
a aquest any, en el solar ubicat a la plaça de 
la Soletat. En la dècada dels vuitanta el local 
esmentat era xicotet i ens traslladaren al 
local situat al carrer Trinitat, 23.
 1981.- És la denominació definitiva de 
Non Bèbéc, a proposta d´en Julià. En aquest 
any es confecciona la mascota que ens ha 
representant sempre, un “burro”, dissenyat i 
grafiat per Julià, i pel pintor Salsosso.
 1982.- A l´incorporar-se més gent 
marxarem als baixos de l’edifici del carrer 
Brotons Poveda. En eixe mateix any es 
constitueix com a comparsa oficial, i a eixir 
a les Entrades mores i cristianes, amb filaes, 
ja que la Comissió de Festes van demanar 
la col·laboració de Non Bebec per a que 
participaren, per donar continuïtat i fer grans 
les festes del Campello.
 1984.- Es va decidir confeccionar el 
que seria la primera vestimenta oficial.
Durant aquest any organitzaren un dinar 
conegut com el caldero, es realitza el primer 
dissabte d´octubre, que segueix la tradició 
de començar una setmana abans de la festa, 
acompanyats per una Banda de Música, fent 
una cercavila pels carrers més cèntrics . 
 1985.- S´adquireix una “burra”, que 
ha estat l’encarregada d´obrir la comparsa 
amb els desfiles de les Entrades. 
 1987.- La primera capitania ens 
corresponia aquest any, que es va viure una de 
les èpoques més difícils de la nostra història 
festera, amb l´explosió de la pólvora sota la 
Torre de l´Illeta, que varem ajornar-la per a 
l´any 1988.
 1992.- S’incorporen a Non Bebec les 
filaes Mitja Lluna i Ali-ben-alí i amb motiu de 
la capitania de 1997, també s´incorpora la filá 
Abu-l-Abbás, que a hores d´ara ja no estan 
amb nosaltres, i en el 2001, s´hi suma l’última 
filà Al-Mohamanan, i que des del 2005 estem 
conjuntament en la mateixa Barraca. 
 2003.- Non Bebec sempre ha 
presumit de que sols eren socis els homes, 
per fi en el 2003, les dones i els fills o filles 
van ser sòcies, amb tots els seus drets.
Hem celebrat 4 capitanies, en el 1988, 1997, 
2005 i 2015, i la pròxima serà en el 2023.
Quan acaba una capitania i comprovem que 
tot el treball i esforç que s’ha fet durant tot 
l´any, ha donat el seu fruit, podem dir que 
hem celebrat unes capitanies molt dignes. 
Quan havíem de disfressar-nos en la retreta, 
es procurava que la disfressa fora una crítica 
d’algun esdeveniment ocorregut durant l´any 
.
Les portes estaven sempre obertes a tothom, 
discutien i es barallaven, però al dia següent, 
seguien sent amics, esperem que eixes portes 
no es tanquen mai.
BONES FESTES A TOTS I TOTES, participeu i 
gaudiu de tots els actes festers.

[Racó Cultural] Non Bèbéc
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Agafeu les dolçaines i 
toqueu fort els tabals!, 
que ja sonen marxes 
mores, doncs tenim que 
celebrar que eixe dit, que 
volant, volava i caigués al 
Kordofan, va seguir el vol 
fins ara i ja fa quaranta 
anys.
Quaranta anys de tot. 
De bo i de menys bo, 

d’alegries i tristors. D’uns que se’n van i 
d’altres que vénen. D’estil renovat, de treball i 
gent nova. De ser bons amfitrions i acollidors 
de bona gana.
Quatre capitanies portem a les esquenes. 
Quatre experiències han estat. Diferents, 
treballades i aplaudides. Boatos, amb el cor 
preparats i fidedignes a la història, eixa que 
ens agrada tant.
Història plena d’odalisques i homes de la 
mar, disposats a enraonar amb el cristià que 
ens pertoque, com diu la nostra ambaixada, 
després de tants i tants anys.
Dones mores, mai submises, amb el rostre 
que el vel tapa, i que deixa augurar molts més 
anys de Kordofan.
Benvinguts a la Festa, a la nostra festa, a la 
gran Festa del Kordofan.

[Racó Cultural] Kordofan
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Records de vida
AL MEU BENVOLGUT TONI NAP

Recordar es revivir todos aquellos momentos que marcaron con 
profunda huella nuestras vidas y, a pesar de que muchas veces los 
recuerdos no siempre son de alguna etapa feliz, podemos revivir algunos 
que nos llenaron de felicidad. Hay momentos que sirven para ayudarnos 
a recordar, también lo son para reflexionar o bien para superar algunas 
etapas vividas. En cierta manera los momentos de recuerdos podrían 
asociarse con pensamientos positivos, ya que así es como deberíamos 
considerar cualquier vivencia.
Si busco en mis recuerdos los que me han dejado un sabor duradero, si 
hago balance de las horas que han valido la pena, siempre me encuentro 
con aquellos que no me procuraron ninguna fortuna, aunque poder 
disfrutar de los recuerdos de la vida es vivirla intensamente... ¿Por qué 
tornáis a la memoria mía, tristes recuerdos del placer perdido? 
Se ha dicho que el recuerdo es el perfume del alma y que la vida sería 
imposible si todo se recordase. El secreto está pues en saber elegir 
que olvidar, ya que ciertos recuerdos saben hacer reconciliaciones. Son 
el paraíso del cual no podemos ser expulsados, siendo el tiempo el 
espacio entre ellos, como es la música la que más cercana se halla de las 
lágrimas y de los buenos recuerdos. Para el que tiene memoria, recordar 
es fácil aunque es difícil olvidarse para el corazón.
Vida de ilusiones para el joven y de recuerdos para el veterano, sin 
importar la edad que se tenga, siendo venturosa la persona que no se 
afana por poseer mucho disfrutando plenamente de lo que tiene, en 
calidad no en cantidad. Es por eso que la eternidad está en nuestras 
manos Toni. Viviste de tal manera que, cuando te fuiste, mucho de ti 
quedó aún en aquellos que tuvieron la buenaventura de encontrarte y 
cuando la vida te presentó razones para llorar, demostraste que tenías 
mil y una razones para sonreír.
Siempre recordaré tus andanzas, pues la perseverancia es sumamente 
importante si uno no se cansa de llamar con el vigor y la paciencia 
necesaria: - Persevera con tus amigos, hónralos cuando estén presentes, 
valóralos cuando estén ausentes y asístelos cuando lo necesiten. No 
vivas tu vida encadenado, sólo tú posees la llave y, enamórate de la 
misma persona todos los días, sin antigüedades, evitando la rutina, ya 
que la belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que apasiona y, 
por último, no olvido el conserva la boca cerrada y la pluma seca hasta 
que conozcas los hechos verdaderos. 

[Racó Cultural] In memoriam

Que el tiempo calme dolores y dudas, así lo consideramos juntos. 
Nuestra actitud era el factor determinante para que la vida fuese 
paraíso o infierno, fue la fuerza motriz más importante en nosotros, 
conquistadores o malogrados, siempre la prueba más difícil de vida el 
no evitar la espesura sino en saber salir después de meternos en ella, 
pues cuando menos lo esperábamos la vida nos colocaba delante de un 
desafío y ponía a prueba nuestro coraje y voluntad de cambio, y nunca 
olvidamos que nada es más suave y al mismo tiempo tan fuerte que las 
aguas que fluyen firmes y lentamente con la sabiduría de tener el mismo 
destino, seguir adelante.
Vivir significa disfrutar de cada momento de la existencia, sin edades, y 
no afligirse del fracaso propio, ni cargárselo a otro. Recuerdo el acéptate 
ahora o seguirás justificándote toda la vida, y no culpes a nadie, nunca 
te quejes de nada ni de nadie, porque básicamente tu vida la has hecho 
tú. Abrir los ojos, mirar dentro, sabiendo que la vida no es miel sobre 
hojuelas, pero tiene miel y tiene hojuelas y es justamente la posibilidad 
de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante.
Como reza mi corazón, tu amistad fue uno de los mejores regalos que 
la vida me ha dado y por eso te elegí como hermano, porque pocos se 
toman la molestia de ser un buen amigo aunque todos quieren tenerlo y 
sé, que si un día tengo ganas de llorar te puedo llamar y ahí estarás, con 
la promesa de hacerme reír, y podremos llorar juntos... con tu inmensa 
alegría.
Juan Fco. Belmonte Planelles - Març 2019
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Et portem en el cor
I ET VOLEM PERE

Un any més, la “família Pacos” ens tornem a ajuntar per a sentir, per a 
recordar els moments d’anys anteriors i repetir-los amb més il·lusió si es 
pot, perquè no es pot matar un sentiment.
Eixirem al carrer i cridarem més fort que mai el nostre crit de guerra. 
Aquest crit tan característic que fa que se’ns veja, que se’ns senta per 
tot el poble.
Aquest any tenim una ajuda especial, una estrela que se n’anà directa al 
cel, el nostre xiquet d’etern somriure i gran cor.
Aprendrem a bregar amb la teua absència, que dur no tornar a veure’t! 
Quant trobarem a faltar la teua abraçada que arribava pel darrere i 
t’envoltava el coll mentre s’escoltava una veu que deia – xe primo, què 
passa?- I en girar-te, et trobaves amb aquesta cara plena d’alegria i una 
mirada que et deia “me n’alegre de vore’t”.
Sabem de sobres que ens acompanyaràs de principi a fi en la nostra 
desfilada i cridaràs amb més força que mai el nostre “Aireee”, 
incansable, com sempre. Nosaltres ens deixarem l’alé com tu ho feies.
Seràs un record dolç que assistisca la nostra memòria, seràs una pàgina 
bonica de la nostra història. Te n’has anat molt prompte.

In memoriam [Racó Cultural]



152 | Moros i Cristians El Campello 2019

Hace poco más de un año, un grupo de 
amigos amantes del fuego, decidimos seguir 
para delante con una idea que hacía mucho 
tiempo rondaba en nuestras cabezas, hacer 
una colla de dimonis para llevar nuestro 
pueblo a otras localidades, haciendo algo que 
nos gusta, ¡quemar!.
Ya tenemos más de un año a nuestras 
espaldas, un año muy intenso y gratificante, 
en el cual hemos disfrutado y trabajado 
mucho. Ha valido la pena todo el esfuerzo, 
porque hacemos lo que nos gusta.
Este año hemos organizado bastantes 
correfocs, no solo los de nuestro pueblo, 
si no los de otros pueblos que cuentan con 
nuestra colaboración, Alicante, San Vicente, 
Jijona…y muchos más, que van viendo como 
trabajamos. Nuestro lema: disfrutar ante 
todo con la mayor seguridad.
Siempre hacemos una mención especial a 
los más peques, realizando talleres para que 
aprendan a hacer artilugios, enseñándoles 
todas las protecciones que tienen que 
llevar, para jugar a algo que les gusta sin 
correr ningún peligro (les maquillamos, que 
les encanta) y les organizamos correfocs 
infantiles para que puedan disfrutar 
plenamente, evidentemente con la ayuda de 
los adultos.
Tenemos muy buena relación con las collas 
de dimonis de San Juan “Dimonis Abrasits” 
y dimonis de Mutxamel “Colla de dimonis 
de Mutxamel”. Nos apoyamos mutuamente, 
incluso algunos de nuestros componentes 
pertenecemos a las tres collas, así que 
quemamos el triple.
Este año volvemos a estrenar un “bestiari” 
nuevo, así que preparaos para verlo, aunque 
durante todo el año seguimos trabajando 
todas las ideas que se nos van ocurriendo 
para hacer cada vez más grande nuestra colla.
Ya queda poco para volver a quemar donde 
más nos gusta, en la avenida Generalitat, 
nuestro gran correfoc, por ello agradecer a 

[Racó Cultural] Colla Dimonis del Campello

Correfocs todas las personas que colaboraron el año 
pasado, quemando, ayudando, organizando… 
Gracias a todos vosotros, fue un espectacular 
correfoc, este año ¡más y mejor! 
Agradecer a la Junta Festera la confianza 
depositada en nuestra colla, a nuestros 
fotógrafos, Noemí Juan Soler y Pere Joan 
Baeza Valero, por cedernos sus fotos, 
gracias por inmortalizar nuestros mejores 
momentos; a la asociación de San Josep 
por darles a nuestros pequeños dimonis lo 
que más les gusta, pólvora (aparte de esos 
buñuelos tan ricos).
Os deseamos a todos muy felices fiestas 
desde nuestro “corazón endemoniado”, os 
animamos a que participéis de nuestra locura, 
de la pólvora que nos corre por nuestras 
venas.
¡Visca Santa Teresa! ¡Visca la Mare de Déu 
dels Desamparats!
¡Visca El Campello! ¡Foc, Foc, Correfoc!
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Benvolguts campellers i campelleres: 
Estem molt contents d’estar una altra vegada 
en aquest Llibre de Festes. Ens agrada compartir 
amb els Festers i Festeres de Moros i Cristians la 
nostra manera d’entendre la festa.
La nostra festa és al carrer, com feien els 
nostres avis. Treballem tot l’any per a 
engalanar-lo i ens fa molta il·lusió el moment 
de compartir-ho amb tots vosaltres. 
El tema d’enguany que hem triat per a 
engalanar el carrer, és una crida a la defensa del 
nostre planeta. L’escalfament global que ens 
afecta, també afecta a la nostra Mar. És per això 
que hem de protegir-la. Moltes cases del carrer, 
o son de famílies de mariners o han treballat 
en la Mar i tots sabem el que això significa. El 
poble del Campello té molta tradició marinera. 
Els adorns s’elaboren amb els envasaments de 
productes, plàstics, cartons, pots de begudes, 
etc... tots son materials reciclats i molts d’ells 
acaben en la Mar. Nosaltres els transformem en 
decoracions amb molt de treball i amb molta 
consciència de reciclatge. 
Volem agrair a tota la gent, que any rere any, ha 
col·laborat amb nosaltres. 
Com sempre, gaudirem dels “dinarets al carrer” 
amb el cuinar tan saborós de Paco Xauxa i la 
bona companyia del veïns i veïnes del Carrer Sol. 
Per acabar, agrair als nostres avis que van 
començar aquesta meravellosa tradició i que 
seguim amb tant goig. 
Gràcies a la Comissió de Festes per convidar-
nos un any més a aquest meravellós llibret. 
Esteu convidats a visitar el Carrer Sol. 
Bones Festes !!

[Racó Cultural] Carrer Sol

A la defensa del nostre planeta
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[Racó Cultural] Fireta Sant Jaume

La Fireta de Sant Jaume celebra enguany el seu 
XVIè any d’existència. Setze anys als quals ens 
hem esforçat per tornar la Festa d’estiu al cor 
del poble, per seguir creixent, en nombre i en 
qualitat, i per tenir sempre un somriure a la boca 
quan arriba el penúltim cap de setmana de juliol; 
després de mesos de treball i – sobretot – unes 
últimes setmanes de vertigen per tenir-ho tot 
enllestit quan arribe Sant Jaume.
Aquest estiu ens trobàrem de nou a la Plaça de 
l’Església, els dies 19, 20 i 21 de juliol, enmig de mil 
nervis i carreres d’última hora, però amb encara 
més ganes de gresca. I és que sembla que els anys 
multipliquen la nostra voluntat de fer Festa i de 
retrobar-nos, una vegada més, amb els amics 
i amigues que ens acompanyen en cada edició. 
Perquè Sant Jaume és una festivitat que no es 
nodreix només del nostre esforç, sinó del de tota 
la gent que hi participa any rere any i de totes 
les entitats – moltes d’elles, presents en aquest 
llibret – que hi col·laboren de manera totalment 
desinteressada.
Gràcies a elles i ells, hem pogut tornar a celebrar 
els tallers tradicionals del dissabte, la baixada 
en carro al Carrer la Mar o l’arxi-popular banyà 
a la Plaça de Maria Lleó. Però també hem pogut 
incorporar nous esdeveniments, com ara la 
trobada entre els nostres companys de la Colla 
Larraix i la Colla de Dolçaines i Tabals “La Bassa 
la Vila” de Biar. I, per descomptat, el vostre 
recolzament també ens ha permès ampliar la que 
sens dubte és la nostra senya d’identitat: l’oferta 
musical en valencià.
En resum, un any més juliol ha acabat amb 
la satisfacció de la feina ben feta, amb mil 
anècdotes per contar, algun got trencat i, 
sobretot: amb més Festa, més Música i més 
Fireta. Bones festes i fins l’any que ve!
Us esperem!

Més Fireta, més Música, més Festa
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S’apropa el mes d’octubre i ja comença a apetir parlar de festa.
Es per això que l’Associació Musical l’Avanç del Campello per mitjà 
d’aquest llibret es dirigeix a tot el poble del Campello per desitjar-los 
unes bones festes.
Cada any, la festa és única i diferent, ja que cada una de les comparses 
al front de les capitanies, aquest any formades per El Tercio de Flandes 
i Moros del Kordofan, s’encarreguen any rere any de que això siga 
possible. Per aquest fet, volem desitjar-los unes festes immillorables 
plenes d’il·lusió i germanor.
D’altra banda, per a nosaltres aquest any 2019 també ha resultat ser un 
any molt especial en el qual s’ha trobat present en tot moment la festa. 
Vam tindre el plaer de participar al mes de maig a la primera edició 
del Certamen d’Interpretació de Música Festera “Vila de Cocentaina”, 
obtenint finalment el segon premi, del qual ens vam sentir molt 
contents i orgullosos.
Per acabar, sols ens queda tornar a desitjar-vos unes bones festes, 
sempre acompanyades de música!
Fotografia: Ulldepeix Fotografia.

[Racó Cultural] L’Avanç

Associació Musical
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[Racó Cultural] Juanfran Belmonte

Seas quien seas, estás ahí, y ante tus ojos 
se presenta el blanco lienzo de la vida. 
Segundo a segundo, así como un pincel 
que va dibujando una línea continua, se 
va construyendo el pasado festero, siendo 
nuestro futuro esa línea imaginaria que aún 
no sabemos qué rumbo va a tomar, variantes 
tendrá en su recorrido o de que longitud será. 
Por último nos queda el presente, el ahora, 
ese efímero instante en el que el pincel está 
dejando la huella, ese segundo en que se 
congela el tiempo y la tinta aun esta debajo, 
ese tictac decisivo entre que el pasado sea lo 
que queremos o no.
Todos hemos hecho algo en el pasado por 
la Fiesta, algunos más otros menos pero 
cada granito cuenta, depende de los jueces, 
medios e intereses, y a veces uno recuerda 
momentos y tiene sentimientos encontrados. 
Tras materializar proyectos y valorar, 
observar o preguntar por el resultado a las 
huestes festeras acerca de estos temas y su 
repercusión, se obtienen diversos puntos 
de vista, diversas conclusiones. Por un 
lado, puede que algo que hayamos hecho 
orgullosos años atrás, hoy nos ruborice. O 
incluso una gran decisión que tomamos, hoy 
en día nos parezca insignificante, y al pensarlo 
en la actualidad lleguemos a la conclusión de 
que tomaríamos otra elección.
Algunas personas festeras no han tenido 
el mejor pasado, pero han tomado las 
elecciones necesarias para cambiar el 
presente a su favor, lo cual mejoró su 
pasado. Inclusive otras tampoco guardan el 
mejor pasado y no han tomado las mejores 
elecciones, pero están orgullosos de ello 
porque hicieron lo que pudieron y eso les 
sirve para comenzar a tomar las elecciones 
correctas a partir de ahora. Inesperadamente 
el caso más común es la gente que le tiene 

Som i serem festa
pavor a su pasado festero. Lo ven como un 
gran engendro que los hirió demasiado, ya 
sea por cosas que les pasaron o por malas 
elecciones que tomaron, pero en ambos 
casos este miedo al pasado les impide tomar 
buenas decisiones en el presente, por temor 
a estancarse en ese pasado que tanto los 
maltrató.
La verdad es que el pasado festero es lo que 
nosotros hicimos de nuestras fiestas, nos 
guste o no. Por más que tratemos de huirle, 
o esconderlo, está ahí. Algunos llevan su 
pasado como un pesado morral, otros lo 
cargan con orgullo y otros simplemente lo 
dejan estar. El pasado festero está siempre 
detrás nuestro, pero no es un espantajo que 
nos persigue, a veces la clave es darse cuenta 
que somos nuestros propios enemigos y nada 
bueno va a salir de una pelea así. La mejor 
solución que se puede encontrar es agarrar 
cada buena decisión y agradecer por ello, y 
con respecto a las malas decisiones, a los 
errores, sincerarnos con nosotros mismos 
y perdonarnos por ellas, admitir que no 
fue lo mejor, aceptarlo y sobretodo y más 
importante, aprender de ellas. El hecho de 
haber elegido mal no quiere decir que nos 
privemos de tomar alguna otra decisión en la 
vida, simplemente tenemos que perdonarnos 
y aprender.
Lo que queda de todo esto es que podemos 
renegar de nuestro pasado festero e imaginar 
mil cosas para nuestro futuro, pero si no nos 
concienciamos que el único momento para 
cambiar todo esto es ahora, en este mismo 
segundo, en este punto que separa el pasado 
del futuro, vamos a seguir estancados en el 
mismo lugar. ¿Es lo que queremos?
Amunt món fester, sempre amunt!
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L’avanç imparable del temps ens ha fet arribar 
un any més a les portes del mes d’octubre 
i, per tant, ens afanyem a preparar-nos per 
gaudir de les anhelades festes de moros i 
cristians en honor a la patrona, la Mare de 
Déu dels Desemparats.
Així que la meua col·laboració aquest any al 
“Llibre de Festes” m’ha fet obrir el calaix dels 
records. I m’he trobat amb una pràctica d’oci-
esportiva que fa dècades estava molt arrelada 
en aquest poble com era la caça de pardalets 
en replà i barraqueta.
Aquesta activitat comportava que els 
campellers aficionats s’ajuntaren al bar de 
torn o a casa d’algun particular per xarrar 
d’on fer el replà o reparar el de l’any anterior, 
per establir el període de veda o demanar la 
llicència de caça. Tot això, es feia al voltant 
d’un bon esmorzar, o assaborint una cassalla, 
cantàbria, paloma o cantueso, depenent de 
l’hora del dia.
Els ocells eren l’essència d’aquesta afició, ja 
que la seua cura comportava treball tot l’any. 
Els aficionats havien d’estar atents a la muda 
del plomatge, així com havien d’elaborar una 
correcta mescla d’aliment per enfortir-los, 
penjar les gàbies al sol per escoltar el cant i 
intercanviar exemplars entre ells. Els ocells 
més recurrents per al desenvolupament 
d’aquesta activitat en aquest municipi eren 
cardeneres, verderols, passerells, gafarrons i 
mixtos, entre d’altres.
Al Campello eren molts els llocs on podies 
trobar-te un replà i la seua barraqueta. 
Aquestes zones es distribuïen pels bancals 
de tot el terme, en paratges com ara: el Trajo, 
els Soliguers, la Casa Vella, la Casa Nova, el 
Cementeri o l’Amerador.
Decidida la zona on situar el replà i, amb 
l’autorització del propietari del terreny, 
tocava iniciar unes tasques concretes per 

[Racó Cultural] José Ramón Planelles i Giner

Afició desapareguda
adecentar-lo que consistien, primerament, 
a desbrossar, aplanar i acondicionar el 
bancal per fer el replà. A continuació, es 
marcava el perímetre del replà a través 
de les rases en paral·lel on se situaven les 
teles (xarxes), les quals s’unien mitjançant 
unes varetes i quedaven arreplegades dins 
les rases. Simultàniament, aquestes teles 
estaven també enganxades a unes cordes, 
que mitjançant els tirs de corda, arribaven 
fins a la barraqueta. Quan es volien desplegar 
les teles des de dins de la barraca es feia 
el denominat tir de corda, que consistia a 
estendre les teles arreplegades en paral·lel 
en les rases, tot superposant-se parcialment 
perquè els ocells quedaren atrapats dins. 
Amb la finalitat que el mecanisme funcionara 
bé, les teles quedaven subjectes a terra per un 
dels laterals a través dels claus de ganxo.
Al centre i al voltant del replà es plantaven 
cards, herba passerellera i citró, amb la 
finalitat d’encebar als ocells. Dins del replà 
també es trobava
ubicada una pica plena d’aigua amb la 
mateixa finalitat. I el més pesat, era la 
construcció de la barraqueta d’observació, 
que calia cavar-la, en part, per baix del nivell 
del terreny per camuflar-la.
L’últim element i el més essencial del replà 
eren les gàbies amb els ocells mascles 
(passerell, verderol, cardenera, mixtos, 
gafarrons, etc.), els quals feien de reclam 
per a la resta d’ocells que es volien atrapar. 
Aquestes gàbies solien posicionar-les 
estratègicament pel voltant del replà, perquè 
el seu cant atraguera les bandades d’ocells.
Una vegada finalitzada la faena, ja estava 
llest el replà per començar la temporada de 
cacera, que essencialment es desenvolupava 
en els mesos d’octubre i novembre. Ja amb 
tot preparat els aficionats gaudien de bons 
dies de cacera i, si hi havia bon passe d’ocells, 

es mantenien dins de la barraqueta, això sí, 
en silenci per no espantar les possibles preses 
que s’acostaven.
També vull aprofitar aquest escrit, per 
nomenar alguns campellers (tots seria quasi 
impossible), aficionats incondicionals, que els 
delitava aquesta afició, com eren: Salvador 
Sala García “Saoro Catalina”, Ramón Valero 
Brotons “la Basseta”, Pepe Elda Esteve “el 
Bitxo”, Antonio Sala Sala “el Santjoaner”, Toni 
i Ramón Planelles Blanes “el Catorzeno”, Juan 
Osete “el Castellà”, Emilio Aureliano García 
“el Puça”, Roberto Gomis Ferrer “el Canari”.
Hui encara queden alguns aficionats que 
amb el record i l’enyorança d’aquell temps, 
dediquen els seus moments d’oci a la 
cria d’ocells i a participar en concursos 
ornitològics de cant, com Paco Alcaraz Lledó 
“la Sabatera”, Francisco Bernabéu Esteve 
“Xautxa”, Juan Armengol Ruzafa “el Bollo”, 
José Vicente Armengol Bernabéu “el Bollo”, 
Pere Giner Baeza “Xispa”.
Doncs bé, eixa modalitat de pràctica 
esportiva, ja ha quedat pràcticament en 
el record dels més majors. I els bancals on 
es feien els replans i les barraquetes, ara 
estan ocupats per voreres, carrers asfaltats, 
edificacions apinyades o naus industrials i 
comercials. I les administracions, han legislat 
en favor de la protecció dels ocells, tot 
penalitzant amb dures sancions a aquells que 
les incomplisquen.
Si aquest escrit, ha servit per desempolsar 
els records i recuperar de l’oblit aficions i 
vivències que formen part d’un passat no 
molt llunyà d’aquest poble, haurà valgut la 
pena.
I com no, aprofite per a desitjar-vos a tots 
els campellers i campelleres, que passeu 
unes festes de moros i cristians de trobada i 
il·lusió.
BONES FESTES
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[Racó Cultural] Julià Pere Garcia i Soler

Un 10 d’abril, d’ara fa 100 anys, es va 
constituir: “La Sociedad Pósito Pescador de 
Campello”, presidida per l’amo de barca, 
D. José Carratalà Baeza “carretalà”, i fent 
de secretari, el fuster D. Luis Such Gregori 
“callosí”, en mig d’un ambient de “gran 
eufòria entre la família marinera”, inscrivint-
se un total de 210 socis.
Amb dades de 1910, a la “Geofrafía General 
del Reino de Valencia”, es reflexa que... 
“la flota pesquera cuenta con unas 200 
embarcaciones, cuyos tripulantes alcanzan 
una cifra de 1.000”. Estadística que confirma 
el “Anuario de la Pesca”, de 1920, considerant 
la del Campello... ”la primera flota de madera 
del Mediterràneo espanyol”. 
Prompte comencen les activitats creatives, 
i en gener de 1920, amb només 90 
embarcacions registrades, es fa efectiva 
l’assistència mèdica i de farmàcia, per a socis 
i familiars; i un anys després, gener del 21, 
comença l’Escola del Pòsit, amb torns de 
matí i vesprada, per a xiquets; i de nit, per als 
majors que treballen.
A l’agost de 1921, el Pòsit inaugura la seva 
pròpia seu social, al carrer Sant Vicent, 
mentre el president es lamenta que... ”els 
ignorants i envejosos haurien de “vore” que 
hem fet l’obra més gran que al Campello s’ha 
pogut fer”, pronosticant la que ha sigut una 
constant al llarg de tota la història: ”Poquets i 
mal avinguts”
Els anys següents són un “calvari”, amb 
continues baixes, fins que reben l’ajuda de 
l’Inspector de Costa, qui reflota la societat 
i és, a partir de 1924, quan es viu un lustre 
de “bonança“, que acaba amb el “crack” 
del 29 i la crisi econòmica que provoca. La 
situació torna agreujar-se a partir de 1931, 
amb l’adveniment de la II República, amb 
continus enfrontaments amb els sindicats de 
treballadors i la “patronal” d’armadors, que 
deixen l’entitat en precàries condicions.

La Confraria de Pescadors del 
Campello compleix 100 anys

A conseqüència de la rebel·lió feixista del 
general Franco, els sindicats UGT i, sobre 
tot, la CNT, confisquen les seves propietats i 
el Pòsit deixa d’existir. En el seu lloc a partir 
de juliol de 1936, neix la indústria pesquera 
cenetista, que s’encarrega d’organitzar el 
sector i prosseguir l’activitat laboral, que 
continua operant amb normalitat, fins l’abril 
del 39, en que és dissolta.
El Pòsit que ha recuperat el patrimoni, 
l’any 1943 passa a denominar-se “Cofradía 
Sindical”, definició més afí al règim feixista 
nazional-catòlic, imperant. En eixe mateix 
any passen les oficines al xalet d’Amèrigo 
(avd. del Carrer la mar), un local “decorós, 
com correspon a la importància de l’entitat”.
A partir de 1946, s’inicia una etapa de 
renovació de la flota i expansió de l’entitat, 
construint-se barques amb major autonomia, 
que deixen la pesquera del peix blau, a 
Larraix; i comencen a pescar, primer “al fresc”, 
cefalòpodes (calamar i polp) i peix d’escata 
(lluç i moll), i partir dels ’70, “al congelat”, a 
la zona de “Peña Grande”, entre el Sàhara i les 
Illes Canàries, fins Senegal.
A finals del 50, comença l’èxode 
d’embarcacions, canviant la base de la 
Confraria del Campello, a Màlaga i Les 
Palmes de Gran Canaria, en compte de tornar 
a Alacant, per evitar el costos de temps i 
combustible que comporta.
Tot i això, cinquanta i seixanta són les 
dècades d’opulència, de superàvits i creació 
de patrimoni. És quan, l’encara popularment 
Pòsit, construeix l’ermita del Carmen (1954); 
projecta l’ampliació del edifici social; impulsa 
el futbol del Campello (1959) i s’intenta la 
compra de “Astilleros Alicante” (1964).
A últims dels ’60, la Confraria s’enfonsa en 
un altre període de crisi, conseqüència de la 
pèrdua d’afiliats, la suspensió dels crèdits 
per a noves embarcacions i la modificació del 
Reglament d’Arts d’Arrossegament.

Dificultats que, a primers dels ’70, s’hi 
sumen els nous convenis de pesca amb 
Marroc, que inicia l’apressament de barques, 
i l’obligació de portar pescadors “moros” a 
les embarcacions, lo qual provoca, a partir 
del 73, s’iniciï la venda de part de la flota i 
conseqüència d’això, en 1975, l’entitat baixa a 
segona categoria.
Uns anys abans, l’agost del 72, comença el 
principal projecte de la Confraria, amb la 
construcció de 48 “Viviendas de Protección 
Oficial”, als terrenys de l’antic Pòsit, a l’avd. 
“Carrer la mar”, on tindran les noves oficines, 
que s’inauguren en 1976.
L’any 1978, l’Ajuntament acaba la construcció 
dels espigons de protecció de platges, que 
són ocupats per una entitat privada: “el Club 
Náutico Campello”. En principi les barques de 
“badia” aprofitaven l’abric de les esculleres 
de la Illeta, però en 1980, amb l’ampliació 
de pantalans, l’aleshores Patró Major, D. 
Antonio Marco Zaragoza “callosí”, considera 
improcedent la política expansionista 
del Club, que perjudica les embarcacions 
pesqueres, quan és una obra pagada pel poble 
del Campello. “Al cap de la correguda”, però, 
l’expansió va continuar.
En desembre de 1981 es constitueix la 
Autonomia Valenciana i en juny del 82, li 
exposen al Director General d’Ordenació 
Pesquera la imperiosa necessitat d’aprofitar 
un dels espigons construïts per l’Ajuntament 
i edificar un xicotet moll, per tal que la 
Confraria no desaparegui. Unes instal·lacions 
portuàries que s’han vingut reivindicant 
des de març de 1914, quan l’Ajuntament del 
Campello demana, al Ministeri de Foment, 
fer l’obra per a una flota pesquera, de més de 
200 embarcacions. 
Però com que el Nàutic ja tenia agafat 
l’espigó dels “morros alts”, el millor i de 
més fondària, a la Confraria, presidida per 
D. Francisco Bernabeu Esteve “xauxa”, no li 
queda més remei que acceptar la construcció 
del “mini” moll al Clot de l’Illot, projectat en 
1989, i inaugurat el 2 de juliol de 1991 pel Molt 
Honorable President de la Generalitat, en 
Joan Lerma i Blasco, qui per primera vegada 
visita el Campello, en mig de gran expectació 
i “pompa”.
Un mes després comença la subhasta de 
peix, oberta al públic, que compta amb 
l’oposició frontal de l’Associació Provincial de 
Detallistes i Majoristes de Peix i és motiu de 
multitud de conflictes, des de la seva posada 
en funcionament. 
Per fi, en setembre de 2015, s’elegeix la 
primera dona Patró Major, Maribel Marco 
Palomares, deixant enrere eixos prejudicis tan 
arrelats en l’àmbit mariner. D’aleshores ençà, 
sembla que les tensions han desaparegut 
i s’ha pres una mena de consciencia que, 
per subsistir, han remar tots en la mateixa 
direcció.
Cent anys després, mentre al davant 
fondegen 700 embarcacions esportives, la 
flota pesquera és de 7 barques d’arts menors, 
que pesquen a la “badia” i no generen 
potencial econòmic per mantindre la nostra 
centenària Confraria, que sobreviu gràcies a 
les reduccions laborals i salarials dels seus 
tres treballadors; i les subvencions de la 
Generalitat i l’Ajuntament del Campello.
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Possiblement alguns es preguntaran què són 
els sonadors...
D’entre les paraules del ric calaix dels 
vocables autèntics que comencen a estar 
en desús (alguns, ja pràcticament oblidats; 
d’altres, en procés d’abandonament, i 
d’altres, reduïts a un ús ocasional o relacionat 
amb un àmbit concret) podríem extraure 
moltes curiositats, paraules de la infantesa o 
que hem escoltat a les generacions anteriors 
i que ja a penes recordàvem, termes que no 
coneixíem o conceptes d’altres èpoques. En 
definitiva, una gran varietat de vocabulari que 
podria enriquir la parla de qualsevol.
D’entre tota aquesta varietat, hui volem 
rescatar la paraula sonadors. Una forma que 
semblava pràcticament perduda però que 
en l’àmbit de la música i el ball tradicionals 
s’ha conservat i revitalitzat amb una certa 
fermesa.
Bona mostra d’això és el nom amb què es 
coneixen dos dels grups de sonadors que més 
a prop hem tingut com a associació, nom 
en el qual apareix la paraula so (d’on prové 
sonadors) en el sentit que estem parlant. Ens 
referim al So antiu de Mutxamel, agrupació 
que representa la tradició viva i que ha sigut 
capaç d’arrelar també en els nous temps; i, 
com no, al So dels Barrejats, associació de 
més recent creació i les nostres companyes i 
companys de viatge musical des de ja fa anys.
Però anem a la paraula; què és un sonador? 
O millor encara si utilitzem la forma en 
plural; què són els sonadors? Des d’antic, 
una de les accepcions de la paraula sonador 
fa referència als qui sonen instruments, 
principalment de música popular.
Que bonica idea... sonar, fer sonar, traure 

[Racó Cultural] Grup de danses Salpassa

Sonadors
so d’un instrument. I no un so qualsevol; 
estem parlant dels sons que formen la 
cultura tradicional, la del poble, aquella que 
de vegades no es veu molt o no se li dóna la 
importància que té. En eixos sons populars 
trobem històries, humor, penes, alegries i 
costums de diferents èpoques. En definitiva, 
bona part del que hem segut i del que som. 
Què seria de les persones si la música no ens 
acompanyara en el nostre quefer diari? Doncs 
probablement les nostres vides serien, com a 
mínim, bastant diferents.
Com a associació que treballa constantment 
amb música tradicional, volem recordar la 
importància dels músics. Sense balladors 
no hi ha grups de ball, però tampoc sense 
músics. Un fet que demostra que per a 
nosaltres les persones que sonen són part 
essencial de l’activitat de Salpassa és la 
creació d’un Aplec de Sonadors al Campello 
que ja ha tingut dos edicions i que esperem 
poder veure i viure molts anys més.
Si heu estat en els aplecs del 2018 o del 2019 
heu pogut comprovar que, a més de ser actes 
per a escoltar, són moments festius per a 
compartir, riure, cantar i, com no, ballar.
Ens encantaria que esta iniciativa s’instaurara 
al poble amb la força que ho han fet altres 
activitats, com les danses del 9 d’octubre, 
a les quals aprofitem per convidar-vos a 
participar, ja siga ballant o com a públic. És 
per a Salpassa (i pensem que també per al 
poble) un moment important que entre totes 
i tots hem fet gran. I si voleu preparar-vos 
per a ballar-les millor, vos animem a assistir 
al curset que sempre fem durant el mes de 
setembre per ensenyar les danses.
Bones festes al poble, bona música i molt de 
ball!
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El passat 22 de març, la junta directiva, que 
finalitzava mandat, posava els càrrecs a 
disposició del socis, per tal de renovar els 
seus components, començant pel president, 
Josep Antoni Martínez, qui pretenia un relleu 
a la presidència. Però, a l’assemblea general 
del Club, ningú es va fer avant i tots els 
assistents el varen confirmar al capdavant de 
la veterana entitat.
Fins ara hem viscut una “lluna de mel”, 
però hem de enfortir-nos davant els nous 
reptes que s’acosten i, potser, no seran tan 
dolços com els pretèrits. Com comentava el 
president... “tot lo que munta, baixa”. Però 
de ben segur que, amb una mica de voluntat 
i comprensió, per part de totes i tots, ho 
aconseguirem.
De tota manera, per als de dins i fora, quedi 
ben clar que la pilota sempre ha sigut un 
“Joc de cavallers” (i ara també de dames”) 
i com a tals ens hem de comportar. Qui no 
s’identifiqui amb eixos principis ...
Lliga a Llargues
La XXXIV Lliga a Llargues, ens va tornar a 
deixar amb la mel als llavis.

[Racó Cultural] Club de Pilota Valenciana del Campello

Una nova etapa, amb 
“Martines” reelegit president

El nostre primer equip comandat de nou, i 
per última vegada, per un colossal Josep A. 
Martínez, al traure; i ben secundat per Mario 
Berenguer; Carlos Tendero i Josete Berenguer, 
presentaren al llarg del campionat les seves 
credencials per reconquerir el títol de la 
“modalitat reina” de l’esport nacional. Però 
la plaça per a la final estava molt cotitzada 
després de perdre 10 a 7, la partida d’anada a 
Sella.
La tornada, al carrer Trinitat, ple de gent, 
com en èpoques pretèrites, i l’esperança 
palpant-se entre els aficionats, fou un 
vertader “festival” del nostre capità 
“Martines”; un “allau” de pilotades que 
acabaren “trasbalsant” els restadors 
sellards. Així que, després d’una memorable 
partida, 10 a 4, i cap a Benitatxell, on ens 
esperaven les càmeres de la nova televisió 
pública valenciana, À Punt., i, una altra 
vegada, Benidorm. I de nou ens quedarem a 
esportes de tastar la “desena”, i, novament, 
tornàrem a felicitar els benidormers pel títol, 
esportivament aconseguit.
A partir d’ara, amb “Martines” retirat, ens 
haurem d’acostumar a passar una “travessia 
del desert”. En l’actual edició, l’equip que 

conformen Guille Durà, Rafael Mira, Mario 
Berenguer; Carlos Tendero i Josete Berenguer, 
s’hi troba a la setena posició.
En Segona, tenim a Jesús Varó, Toni Calvo, 
Dani Yepes, Miguelet Rubio, Toni Gràcia i 
Jeroni Llorca, que ocupen la sisena plaça..
A la modalitat de Palma, s’ha entrat en 3ª 
categoria, amb Vicent “verga”; Rafa i Dani 
Moñinos; David Rostán; Victor, Juan Carlos 
i Jordi Baeza; i la incorporació de Lucia 
Armengol, primera fèmina campellera en 
competir oficialment a la modalitat de 
llargues. Es troben en el quart lloc de la 
classificació.

La final de Circuit “La Bolata” de llargues, al 
carrer Major d’Orba, fou una “calcomania” de 
la de Lliga, amb els mateixos protagonistes, 
més Miki, però amb idèntic resultat: 35-50. 
Ara per ara, els de Benidorm estan una passa 
per davant.

Escola de Pilota en moment complicat
L’Escola de Pilota continua essent la “nineta 
dels ulls” del Club i on, a més de lliçons 
esportives, s’hi transmeten els valors del 
nostre esport i les normes de civisme i 
convivència ciutadana, està travessant per un 
moment difícil.
Tot i les continues peticions de dotar les 
instal·lacions on s’imparteixen les classes, 
el trinquet municipal, per a major “inri”, 
anomenat Josep A. Martínez, continua sense 
reunir les condicions exigibles a qualsevol 
altre recinte esportiu.
Tot i haver-ho demanat en nombroses 
oportunitats, continua sense sostre i queda 
inservible en quan que cauen “quatre 
gotes”. A més, quan el temporal del dia 20 
d’abril, el tancament metàl·lic perimetral 
va caure i, incomprensiblement, a hores 
d’escriure aquesta col·laboració (6 maig), 
la canxa continua sense netejar i no s’han 
pogut reprendre l’activitat docent, amb la 
consegüent frustració dels xiquetes/ts i 
l’emprenyament dels mares/pares. Tampoc 
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disposa de vestidors, ni lavabos, ni servei de 
manteniment, ni protocol d’intervenció en 
cas d’accident o emergència.
Una llàstima que aquest 26 educands i 8 
adults del Club de Pilota Valenciana, no 
tinguin els mateixos drets de practicar el seu 
esport, que la resta d’entitats del poble, que 
compten amb unes instal·lacions adients.
Quant als resultats obtesos, els més 
importants han estat:

Modalitat Raspall equips:
Subcampions provincial infantils 2018
Subcampions provincial cadets 2019

Modalitat Frontó individual:
3er lloc autonòmic cadet 2019

Modalitat Raspall individual:
Subcampió autonòmic infantil 2018
4rt. Lloc autonòmic juvenil 2018

Modalitat Escala i Corda equips:
Subcampió provincial infantil 2018
Subcampió provincial cadet 2019

Homenatges i XXXVI Torneig de Festes
El XXXVI torneig de pilota valenciana 
“Festes de Sta. Teresa”, que patrocina la 
Diputació d’Alacant i es va disputar la 
vesprada del diumenge 7 d’octubre, va 
resultar especialment emotiu pels múltiples 
homenatges, pòstums i honorífics, que el 
Club de Pilota del Campello va retre a varis de 
seus components.
En primer lloc van rebre sengles plaques 
recordatòries la vídua i fills de Manuel 
Alberola “Xima”, qui va ser president de 
l’entitat entre 1994 i 2000 i els familiars de 
Vicenta Esplà, propietària del recordat bar “al 
Sant”, al costat de la seva germana Adriana, 
també homenatjada a l’acte. Finalment es va 
distingir al pentacampió mundial i europeu, 
Josep A. Martínez, pilotari i màxim dirigent 
del club.
Com a preàmbul al trofeu masculí, es va 
disputar per primera vegada una partida 
de “raspall” femení, entre un combinat de 
“pilotairas” de diferents localitats de la 
província d’Alacant, que va comptar amb el 
beneplàcit del nombrós públic assistent.

“Martines” 5è Campionat d’Europa 
El nostre president va tornat dels Països 
Baixos amb el títol de campió absolut del 
X Campionat d’Europa de Pilota a Mà, que 
es va celebrar entre els dies 31 de juliol i 5 
d’agost a Leeuwarden (Holanda), i en el 
qual han intervingut a més de la Comunitat 
Valenciana (representant espanyol) els 
combinats nacionals de Bèlgica, França, Itàlia, 
País Basc, Anglaterra, República d’Irlanda i els 
amfitrions holandesos.
Amb aquest nou guardó, cinquè entorxat 
europeu i onzè títol internacional, “Martines” 
engrandeix la seva llegenda.

VIII Coupe des Champions d’Europa
El Club de Pilota del Campello va participar 
en la VIII “Coupe des Champions d’Europa de 
Jeu de Balles”, que va tenir lloc els dies 16,17 i 
18 de novembre, a Benidorm, entre els equips 
campions de Bèlgica, Kerksken i Thieulain; 
Maubege, de França; Scalvaia, d’Itàlia, 
Guipuzkoa i Biscaia, d’Euskadi; el Campello, 
Orba i els amfitrions.

Els campellers, campions de la primera edició 
del 2011, van formar amb Martines; Mario, 
Carlitos, Josete i la jove promesa Toni Calvo.
Emmarcats en el grup “C”, a la fase de 
classificació, es van imposar per 6 jocs a 5, als 
belgues del Kerksken, un dels favorits; però 
l’equip de Guipuzkoa va impedir l’accés del 
Campello a la fase final.
Reportatge de “À punt TV” a “Martines” 

L’any del seu acomiadament fou intens i va 
tornar a protagonitzar un espai televisiu, 
en aquest oportunitat, “Martines”, fou 
entrevistat per l’equip del programa 
“Pilota valenciana a punt”, de la televisió 
autonòmica, com a figura convidada 
d’aquesta secció dedicada al nostre genuí 
esport autòcton, que es va emetre el 
diumenge, 23 de desembre.
El reportatge es va gravar al Trinquet 
municipal que porta el seu nom, mentre 
impartia classes a l’Escola de Pilota i comptà 
amb la participació de Manuel Alcaraz 
“mauri” i Julià G. Soler “verga”, directius de 
l’entitat als seus inicis.
Socis i Patrocinadors

El Club vol agrair la incommensurable ajuda 
i col·laboració del seu quasi un centenar 
de socis, a prop d’una quarantena de fidels 
empreses/comerços, que s’hi sumen als 
suports imprescindibles de Caixa Rural 
Ventral, Diputació d’Alacant i, sobre tot, 
l’Ajuntament del Campello. Gràcies a tots per 
fer possible la continuïtat del Club.
Salut, pilota i llibertat!.

Julià G. Soler, secretari del C.P.V.C.
amb la col·laboració de Toni Calvo, tresorer.
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Para narrar las heroicas gestas de nuestros 
marineros campelleros sería justo 
remontarse tiempo atrás, incluso mucho más 
allá, cuando nuestra orilla estaba desierta 
y solo unas cuevas misteriosas aparecían 
en la falda de un respetable talud, en el 
lugar conocido por La Illeta. Solo ahí nos 
sumergiremos en los espejos de un mar a sus 
pies y bucearemos hasta encontrar la Nereida 
de la Espuma Anfitrita, hija de Neptuno. Tal 
vez ella parió en este lugar y, de ahí nuestros 
hombres de la Mar.

En este artículo, desde la asociación AMHIEC, 
retomamos el presente rindiendo merecido 
honor a un hijo y nieto del pueblo de El 
Campello, el cual desde nuestra humilde 
participación en la recuperación histórica 
de nuestro Municipio, por unanimidad 
nombramos Marinero de Luces. Los honores 
mayores es justo los otorgue nuestro 
Ayuntamiento, aunque para ello tenga que 
contemplar la ampliación de Protocolos. Con 
el deseo de que la nueva legislatura recoja 
el guante y, en su justo valor, reconozca 
méritos.
El Campello a día de hoy podría ser la 
envidiada flota pesquera de altura que sus 
hombres de la mar iniciaron, sin embargo la 
proximidad a los puertos de Alicante o Vila 
Joiosa fueron dos firmes y opuestos pilares 
para que nuestros hombres bajaran la guardia 
ante tanto rechazo burocrático para obtener 
los permisos del puerto deseado donde 

[Racó Cultural] Remedios de los Ángeles Climent

Marinero de luces
amarrar su flota. La mayoría de sus barcos 
construidos en los astilleros de Tomas Vaello 
y más tarde Pedro Vaello. 
“Las embarcaciones, varadas y herrumbrosas, 
en el olvidado mar Aral”, no hacen honor 
a nuestra historia marinera y, un pueblo 
que olvida es un pueblo desagradecido. La 
burocracia con mayúsculas para gestionar 
un puerto pesquero era demasiado gigante y 
mucha lucha. El conformismo del campellero 
prevalece a día de hoy. Nuestra flota se 
esfumó por otros puertos de Dios, así como 
muchas familias. A principios del siglo XX 
llegamos a ser la primera flota pesquera de 
madera más importante del Mediterráneo. 
¡oh milagro! apareció el turismo salvador. Los 
terratenientes dilataron sus pupilas abriendo 
sus bolsillos con la venta de terrenos y, el 
pueblo creció. 
Hasta aquí todo entra dentro de la evolución 
del ser humano ante una lucha casi perdida… 
Pero lo que no tiene perdón – con perdón – es 
el olvido. Olvidar el origen, olvidar quien nos 
dio de comer…. La Mar. Ella sigue a nuestros 
pies, nuestros veinticuatro kilómetros de 
costa rezuman historia con cada ola que 
rompe a su orilla.
Nuestros hombres, descendientes todos de 
apellidos emigrantes, de pueblos vecinos, por 
la oferta de trabajo en las tierras de la finca 
del Marques “Hisenda Sarrió” y comerciantes 
que, con sus carruajes cargados de viandas, 
decidieron instalarse… así se fue formando 
pueblo. Sin olvidar los habitantes de las 
cuevas de la Illeta y familias del vecino Sant 
Joan, que fueron pescadores antes que 
Campello fuese pescado. Como por ejemplo 
la familia Caturla, que poseían embarcaciones 
y se instalaron en el carrer la mar. La historia 
de nuestro pueblo es fascinante, sin embargo 
poco apoyo recibimos quienes, enamorados 
de ella, más que facilidades nos ponen trabas, 
al menos a día de hoy. 

 La Asociación Museo Historia El Campello 
nació con la propuesta de una campellera, 
la cual firma este articulo y la ayuda de 
varios colaboradores, entusiasmados por el 
proyecto reivindicativo que pedía apoyo para 
lo que, ¡clama! en nuestro pueblo, como es 
mostrar dentro de cuatro paredes la historia 
de LA MAR, la nostra mar i els nostres homes 
de la mar. Sin olvidar el nacimiento de la 
parte de arriba del pueblo que nació de la 
mano de un terrateniente, D. Nicolás Perez 
de Sarrió y su descendencia. Marqueses de 
Algorfa. 

Toni Baeza Lloret
Después de esta introducción – había que 
hacerla porque son muchísimos los vecinos 
que merecen conocer historia del pueblo 
donde decidieron afincarse - retomamos 
a nuestro héroe campellero, conocidísimo 
desde que Marta, su madre, lo trajo al mundo 
y conoció desde siempre el olor a la mar 
“salá” que nos envuelve y el duro trabajo de 
Antonio, su padre, también marinero. Pero 
Toni es vecino que, aunque pasa buena parte 
de sus días “caminando sobre las aguas y, 
como Pedro el pescador, lanza sus redes 
al agua para recoger sus frutos…” hombre 



Moros i Cristians El Campello 2019 | 171

Marinero de luces [Racó Cultural]

de fácil accesibilidad y muy amigo de sus 
amigos y vecinos, de una humildad respetable 
pues, aunque sabe muy bien el mérito de 
sus heroicidades y de sus compañeros de 
tripulación, según dice:“ ¡Si nos hallamos 
en alta mar y nos encontramos un perro 
a la deriva lo recogemos!, cómo no, parar 
motores, dejar de faenar y salvar a seres 
humanos!
Antonio Baeza Lloret es en realidad Mecánico 
Naval - Mayor (Jefe de máquinas) con 
larga trayectoria en la mar a pesar de su 
juventud. En 2006 y estando embarcado en el 
Francisco y Catalina, del armador santapolero 
Pascual Dura, pesca de altura, rescataron 
a 51 inmigrantes en aguas Internacionales 
de Libia. (Libia tiene 75 millas, el resto son 
aguas Internacionales): tres mujeres, una 
niña de cinco años y el resto hombres. Todos 
con un mismo objetivo; Huir de las mafias y 
encontrar un mundo mejor.
Toni (motorista) y Pascual (patrón), con 
el barco sin gobierno, salieron al puente a 
respirar aire fresco y al momento avistaron 
una patrullera que hacía luces. En principio 
creyeron que era por ellos, cuando vieron a 
una Zodiac a popa huyendo de la autoridad. 
Se tiraban al agua desesperados y, estaba 
claro que algunos no sabían nadar. Las 
patrulleras solo los recogen si se tiran al 
agua. Si se resisten en su embarcación 
los dejan y se retira. En este caso estaba 
claro que querían ser rescatados por la 
embarcación española a la que se hallaban 
pegados.
Fue una larga noche, que estos valientes 
marineros nunca olvidaran. Imposible 
borrar el llanto desgarrador de esos seres 
humanos, en su máxima desesperación. 
Las miradas vidriosas por la impotencia y 
de agradecimiento a la vez. Esa noche la 
tripulación no durmió, repartiendo afecto, 
ropa… Chicos de entre 16, 18, hasta 24 años, 
semi desnudos y desnutridos. Uno de ellos 
contó que llevaba seis años huyendo de 
las mafias. A raíz de este rescate (2006) se 
rodó la película titulada Malta Radio. La 
Ministra María Teresa Sánchez de la Vega hizo 
entrega de la condecoración al mérito civil 
a los tripulantes: José Durá López, armador 
y patrón del buque; Bautista Molina Soler, 
segundo patrón; Álvaro Domínguez Sonera, 
contramaestre; Jaime Valero López, cocinero; 
Antonio Baeza Lloret (de El Campello) 
primero de máquinas; Juan Pascual Durá, 
segundo de máquinas; Jesús Nemiña Antelo, 
triador;y José Emilio Toba Martínez, Ramón 
Marcote Traba y Manuel Pérez Ballón, 

marineros.
Siendo también premiados con la medalla 
de oro de la Cruz Roja y candidatos del 
Príncipe de Asturias a la Concordia. Nuestro 
campellero Toni estaba ahí.
Los tres primeros días la tripulación pasó 
miedo, hacinados y sin apenas entenderse. 

Los marineros saben muy bien que el miedo 
puede desatar el pánico e incluso un motín 
y ante esto ellos corrían peligro. Al cabo 
del cuarto día todo fue más llevadero y 
empezaron a contar sus propias historias.
Segundo rescate 2018: “Era por la tarde y 
nos hallábamos comiendo – a bordo y en la 
mar no tenemos horario – algunos pusimos 
atención al oír chocar algo desconocido por 
detrás, ruido que fue en aumento debido al 
fuerte baile de las aguas. Docenas de ojos 
como el azabache, moteados de roja sangre 
por la irritación; llorar o el salitre del agua, 
nos sorprendieron, aunque no del todo, ya lo 
habíamos vivido…”(Toni Baeza)
Un poco de todo y mucho miedo. Sabían que 
la muerte navegaba con ellos y se mofaba de 
su desdicha. Pero la conocían bien pues los 
acechó desde que nacieron, en los confines 
de un mundo aferrado a la naturaleza salvaje 
y olvidado, sin embargo con tanta riqueza 
y tan expoliado por el hombre blanco. La 
muerte siempre ha estado a su alrededor. 
Simplemente ellos, muchos, se habían 
cansado de olerla y, de nuevo el hombre 
blanco les facilitó las nuevas tecnologías 
descubriendo un mundo mejor, más allá del 
altísimo Toubkal, en el norte de África, o el 
gigantesco Kilimanjaro de la África Negra. 
Huir, huir, huir, de los matrimonios con niñas, 
la mutilación genital, trata de esclavos, 
corrupción y hambruna. Porque no decirlo, 
tráfico de órganos. 
Por menos de todo ello, nosotros 
emigraríamos. Por todo ello y más África se 
lanza al mar. Confiando, eso sí que su Allah, 
les pondrá, entre las corrientes marinas, 
un barco con seres alados, sentimientos 
nobles y a flor de piel y, en este caso concreto 
chocaron con la embarcacion Santapolera 
MADRE DE LORETO y su tripulación: Pascual 
Durá (Patrón) y armador. Francisco “Vicho” 
segundo patrón. Antonio Baeza Lloret 
(motorista), ayudante (un senegales al que 
llaman Paquillo). Mustafa (cocinero). El resto 
de la tripulación: Penagal, Maico, Menadou, 
Kemo, Alaki, Nonut, Yon (indonesios ambos) 
y Makelele. 
Toni: “La tripulación, en principio, les 
lanzamos alimentos. Pero la noche acechaba 
y había que hacer algo. Después de un rife 
rafe con la patrullera y al no avistar ningún 

barco de más envergadura, el patrón decidió 
rescatarlos. Era inhumano ver a los hombres 
lanzarse al mar ya que, de ninguna manera 
querían ser devueltos a Libia”.
Las llamadas desde y/a España se 
intercambian sin muchas soluciones. Siempre 
aconsejando otros puertos. Malta no les 
permite desembarcar y estuvieron diez días 
en negociaciones. La tripulación de Madre de 
Loreto pasó de estar pescando a la quisquilla 
y ganar sus salarios o partes, para dedicarse 
a una labor humanitaria, que era en realidad 
lo que les dictaban sus corazones. Desde el 
gobierno de Valencia, Mónica Oltra y Loreto 
Cascales les llamaban todos los días.
Con la misión humanitaria cumplida 
regresaron a casa. Los bolsillos mermados, 
pero sus corazones rebosantes pues en 
ambas ocasiones “su pesca fue, una gran 
pesca” que Dios les tendrá en cuenta 
para los restos. Ellos, los tripulantes y 
mandos de todas las embarcaciones que 
faenan por esos mares del “mana”, saben 
que seguirán salvando vidas. Es justo que 
nosotros también lo sepamos y sobre 
todo lo valoremos. Somos el pueblo que 
vio nacer y crecer a Toni, su generación 
anterior y las que siguen. Toni casó con 
María Jesús, hija también del pueblo, de 
familia de armadores, con mucho arraigo e 
infinidad de singladuras en los cascos de sus 
embarcaciones y espaldas. Barcos que daban 
empleo a muchas familias y muchos hombres 
que engrandecieron también su flota. Es 
lamentable que nuestro pueblo dejara en 
el olvido la historia que nos identifica como 
pueblo marinero. Es imperdonable que, se 
pasara por alto un merecido recibimiento 
tanto en el puerto de Santa Pola como en el 
propio Ayuntamiento de El Campello. Hay 
que reconocer que el pueblo de Santa Pola 
con sus autoridades al frente, se volcó para 
recibirlos y, entre la emocionada tripulación 
de MADRE DE LORETO un campellero; su 
motorista, deseando abrazar a los suyos;
Antonio Baeza Lloret… MARINERO DE 
LUCES.
Asociación Museo Historia El Campello
AMHIEC- 2005 - 2019 
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La Muixeranga El Campello va nàixer a juliol 
del 2016. La idea inicial sorgí de l’actual 
president, Jesús Planelles, amb la intenció 
de recuperar i transmetre una tradició 
valenciana de la qual tenim escassa però 
interessant documentació gràfica. Amb 
l’ajuda de Mario Boix, el mestre de la colla, 
i uns quants amics començaren a assajar 
al Parc Central amb molta il·lusió i molta 
voluntat. 
La primera actuació va ser el 9 d’octubre del 
mateix any, 2016, en El Campello.
En la seua trajectòria ha participat en 
diverses festes i celebracions, tant al poble, 
com en localitats veïnes com ara són Callosa 
d’En Sarrià, Cocentaina, Altea, Pedreguer, 
Benidoleig i Sant Joan. També cal destacar 
la seua participació en diverses trobades 
de la Comunitat com les d’Alacant, Nules i 
Xalonia a la propera població de Xaló. 
Però, el més important de la seua 
activitat, és l’organització de la Trobada 
de Muixerangues a la Mar, anomenada, 
Marxeranga, al voltant de les festes de la 
Mare de Déu del Carme, on les figures de 
comiat es fan dintre de l’aigua, fent-les molt 
més espectaculars i diferents de la resta de 
les trobades actuals.
El nombre de socis en l’actualitat són 35, 
amb xiquets inclosos.
Les figures que oferim són: Pilaret de tres, 
Alcoianet, Remats de Torreta i de Castell,
Aixecat per sota, Desplegat, Sénia, 
Campana, Castell i Torreta (aquestes dos 
últimes de quatre alçades).
Per últim, comentar que la Muixeranga 
de El Campello va recolzar activament la 
formació de la Muixeranga germana de la 
Marina Baixa amb la qual tenim un magnífic 
enteniment.

[Racó Cultural] Muixeranga El Campello

Tradició valenciana
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Les festes de 1970 foren organitzades per la 
Comissió de Festes presidida per En Ramón 
Lledó Buades; amb motiu de la festivitat de 
la Mare de Déu del Carme es va constituir 
una subcomissió de veïns del Carrer la Mar 
formada per en Francisco Blat Avila, en 
Germán Baeza Vaello i en Vicente Ivorra 
Climent: 
“La Comisión de fiestas es la misma que 
patrocina la de nuestra patrona la Virgen de 
los Desamparados y Santa Teresa de Jesús, 
y que preside don Ramón Lledó Buades; no 
obstante, se ha formado una subcomisión 
de tres vecinos del barrio marítimo, donde 
van a celebrarse estas fiestas, formada por 
don Francisco Blat Avila, don Germán Baeza 
Vaello y don Vicente Ivorra Climent, los 
cuales se encargaran de los festejos a celebrar 
en honor de la Patrona de los marineros”. 
La Comissió de Festes per a la celebració 
de les Festes patronals de Santa Teresa i la 
Verge dels Desemparats estava presidida 
per en Ramón Lledó Buades i formada per 
un total de 12 membres, incloent-hi els tres 
representants del Carrer La Mar:
“La Comisión de Fiestas está presidida 
por don Ramón Lledó Buades, hombre de 
empresa, que siente gran cariño por su 
pueblo, y el vicepresidente es don Vicente 
Juan Alberola, constructor; el secretario, don 
Francisco Gomis Giner; delegado artístico, 
don José María Boix Verdú, y vocales don 
Antonio Tomás Fenollar, don Ramón Gomis 
Llorca, don Angel Pérez García, don Juan 
Lorenzo Giner, don Juan Antonio Giner, don 
José Puche Giner, don Francisco Blat Avila, 
don Germán Baeza y don Vicente Baeza 
Buades”. 
Les primeres notícies que anticipaven 
l’arribada de les festes eren l’arribada dels 
firaires que com les oronetes, viatjaven i 
tornaven tots els anys, anunciant les festes, 

[Racó Cultural] Antoni Francesc Sempere Gomis

Les festes d’inici dels anys 70: 1970 i 1971.
A LA MEMÒRIA DE FRANCISCO GOMIS GINER I JOSÉ ALEMAÑ PÉREZ

però en aquesta ocasió amb la novetat d’una 
espectacular pista de cotxes de xocs:
“Han llegado los primeros feriantes, que han 
empezado a ocupar los solares en la amplia 
calle Ramón y Cajal.
Como dato curioso en estas atracciones 
para diversión de pequeños y grandes, se 
estrenará una magnífica pista de coches de 
choque, tal vez una de las mejores que está 
circulando por España. Según nos comunica 
su empresario, será bendecida y bautizada 
aquí en Campello”.
De la mateixa forma, l’arribada de les 
primeres barques de pesca al port d’Alacant, 
era senyal inequívoca de que la major part 
de les famílies campelleres que vivien de la 
mar, anaven a retrobar-se amb els seus éssers 
estimats i a celebrar unes vertaderes festes, 
mentre que d’altres famílies tindrien que 
esperar a l’any vinent per celebrar les festes 
en família:
“También ha empezado a llegar los pesqueros 
del Atlántico. La pesca ha sido buena en 
estos últimos meses. Se han acortado los 
turnos, y ya se encuentran en el puerto de 
Alicante los pesqueros “Hermanos Galvañ”, 
“La Piedra”, “Albatros”, “Dorián Gomis”, “Las 
Tres Jotas”, “Vicente Lledó”, “Rafael y Luisita 
Varó”y “Gonzalo y Conchi”, que aunque su 
armador es de Callosa de Segura, los técnicos 
y tripulación son de Campello. A todos ellos 
y a los que están navegando rumbo a la 
“terreta”, les damos nuestra bienvenida y les 
deseamos unas felices fiestas”. 
Però aquestes festes de 1970 es celebrarien 
més que mai com les Festes de Santa Teresa, 
ja que per primera vegada en la història 
de l’Església, una dona, Teresa de Cepeda 
i Ahumada, Santa Teresa de Jesús, fou 
proclamada doctora de l’Església catòlica; 
aquest fet va donar una nova dimensió a les 
celebracions religioses i festives d’aquell any 
1970: 

“Las fiestas ya están a la vuelta de la esquina. 
Ha empezado el ajetreo. El delegado artístico 
de fiestas, don José María Boix Verdú, nos 
informa que este año, con motivo de haber 
sido declarada nuestra Patrona Santa Teresa 
de Jesús doctora de la Iglesia, las fiestas van 
a tener más realce. El alumbrado artístico 
tendrá unos tres kilómetros, la mayor 
iluminación de su historia. La avenida del 
Doctor Fleming, con más de medio kilómetro 
de larga llevarà la misma iluminación de la 
Explanada de Alicante”. 
Les festes del 1970 van tenir el seu preàmbul 
en un gran festival pro - festes el dia 12 
d’Octubre, de forma semblant al de l’any 
anterior, i durant el qual es portaria a terme 
la presentació de la Reina de les Festes, na 
Asunción Esteve Ruzafa, i les seues dames 
d’honor: 
Campello: Asunción Esteve Ruzafa, elegida 
reina de las fiestas.
Ha sido elegida reina de las fiestas la señorita 
Asunción Esteve Ruzafa, que será coronada 
y presentada a sus paisanos el día de la 
Hispanidad, 12 de Octubre, en un gran festival 
en el Salón del Cine Plaza. Concurrirán 
importantes artistas residentes en nuestra 
localidad; la banda de música local y 
orquestas y rondallas de nuestro pueblo. Será 
presentada su corte de honor”.
La reina de les festes fou na Asunción Esteve 
Ruzafa, qui havia estat dama d’honor al 1968, 
i les dames d’honor foren Clara Soler Ruzafa, 
Maria del Carmen Terol Baeza, Isabel Such 
Planelles i Maria de los Ángeles Zaragoza 
Ruso, segons l’estudi de J.R. Planelles i Giner. 
Les festes s’iniciaven amb l’encesa de 
l’enllumenat i el Pregó de festes el dia 13 
d’Octubre a les 24 hores, després del Cant de 
la Salve a la Mare de Déu dels Desemparats, 
des d’un balcó de la plaça de José Antonio 
(plaça Canalejas o Església), a càrrec del 
conciutadà i mestre nacional En Vicente 
Gomis Payá:

Els Pacos (Foto de Manuel Alemañ “Copet”)
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“Día 13, martes: A las 19 horas encendido 
del alumbrado público (...) A las 20 h., los 
“Nanos y chagants”recorrerán las calles de 
la localidad, acompañado de charamita y el 
tamboret. A las 24, monumental alborada 
con canto a la Virgen, nuestra Patrona. 
Seguidamente se leerá el pregón de fiestas en 
la plaza de Jose Antonio desde un balcón por 
don Vicente Gomis Payá, maestro nacional y 
entusiasta de nuestras fiestas.”
Els actes religiosos es concentren en els 
dies 15 i 16 d’Octubre, Festivitats de Santa 
Teresa i la Mare de Déu dels Desemparats, 
respectivament; el dia 15, Santa Teresa 
presentava un atapeït programa d’actes 
religiosos amb Missa, Ofrena i Processó, 
mentre que el dia 16, Mare de Déu dels 
Desemparats, els dies 17 i 18, tenien lloc una 
missa cantada, entre les quals va destacar la 
del dia 18 protagonitzada per l’Orfeó Stella 
Maris:
“Día 15, Jueves: Festividad de nuestra titular 
Santa Teresa de Jesús. Al amanecer gran 
repique de campanas, dulzainas y tamboril 
y cohetes, anunciando al vecindario la 
magnitud del día. A las 8, misa de comunión 
general. Desfile por las calles de la población 
de la Banda de Cornetas y tambores 
los Portuarios. A las 8:30, pasacalle 
por la Banda de nuestra villa “El 
Avance”. A las 10:30, ofrenda de 
flores a la Santísima Virgen, acto 
seguido solemne función religiosa a 
gran orquesta, cantada por la Coral 
del Colegio Salesiano, que oficiarà 
el reverendo señor director del 
mismo. La homilía estará a cargo 
del reverendo señor don José Lloret 
Urios de Villajoyosa. A esta función 
religiosa asistirá el Ayuntamiento 
en pleno, autoridades, jerarquías y 
Comisión de Festejos (...) A las 20, 
solemne procesión. A las 23, gran 
velada musical. Este grandioso día 
terminará con un monumental 
castillo de fuegos artificiales.
Día 16, Viernes: Festividad Nª Sª 
de los Desamparados, Patrona de 
Campello. (...) A las 8:30, Misa. 
A las 10:30 horas, solemne misa 
cantada (...)
Día 18, Domingo: Solemne misa 
en la que el Orfeón Stella Maris de 
la Caja de Ahorros del Sureste de España, 
interpretará la partitura del maestro Ruiz 
Baquero titulada “danos la paz”, a cuatro 
voces blancas, bajo la dirección de su autor”.
El fet extraordinari del Doctorat de 
l’Església per a Santa Teresa de Jesús va atiar 
l’organització d’unes festes inoblidables 
en les quals va destacar la interpretació de 
l’Orfeó Stella Maris, així com el panegíric d’en 
José Lloret Urios: 
“El orador sagrado, don José Lloret, de 
Villajoyosa hizo el panegírico de Santa Teresa 
de Jesús, adaptándolo a las circunstancias 
actuales, con sus notas sentimentales de los 
ausentes en el Atlántico. (...)
La Caja de Ahorros del Sureste de España 
ofreció un concierto extraordinario en el 
que el Orfeón Stella Maris dirigido por Ruiz 
Baquero deleitó a la gran concurrencia.”
Els actes cívics, lúdics i esportius foren molt 
variats i es repartiren al llarg de tots els dies 
de festa (del 13 al 19 d’Octubre) destacant no 
solament els patrocinats per l’Excel·lentíssim 
Ajuntament del Campello, sinò també 
per entitats i empreses privades com la 
rellotgeria Ángel i la Caja de Ahorros del 
Sureste de España (CASE):

“Dia 14, Miércoles: A las 4:30 de la tarde gran 
partido de futbol disputándose el primer 
trofeo Ayuntamiento que patrocina relojería 
Angel, entre el Hércules C.F. y A.D. Campello.”
Altres actes de caràcter esportiu foren el tir 
amb corda, la cursa de cintes amb moto i la 
cursa ciclista.
I encara que no tenim més informació 
addicional, el Mestre i corresponsal del 
periòdic Información, en Jose Gomis Lledó, 
havia informat,anteriorment, que la desfilada 
de carrosses estaria formada per un total 
de 12 carrosses, mentre que la desfilada 
de comparses estaria protagonitzada per 
un total de 7 comparses, i que totes dues 
desfilarien per una enllumenada avinguda del 
Doctor Fleming:
“El alumbrado tendrá unos tres kilómetros, 
la mayor iluminación de su historia. La 
avenida del Doctor Fleming, con más de 
medio kilómetro de largo, llevará la misma 
iluminación que la Explanada de Alicante. En 
el coso multicolor desfilarán 12 carrozas y 7 
comparsas. Asistirán las reinas de las fiestas 
de Muchamiel y San Juan”.

Els Zíngaros (Foto de Cristina Marco)
Posteriorment, en la valoració final de 
les festes, que va fer el mateix Mestre i 
Corresponsal, en José Gomis Lledó,va titllar 
de “las mejores de toda su historia”, ens 
assabentem de que foren molt divertides 
i comentades, entre d’altres raons per la 
participació en la desfilada de carrosses de la 
carrossa de Sant Joan:
“El desfile multicolor tuvo la nota simpàtica 
de que en la carroza de San Juan iban su reina 
y corte de honor”.
Però també va dedicar unes paraules per 
a la desfilada de comparses que cada any 
es veien augmentades en nombre i amb la 
col·laboració inestimable de comparses de la 
comarca i de la província:
“Como dato curioso diremos que este 
año han acudido a estas fiestas más 
embarcaciones de pesca que ningún otro 
año, resaltando la presencia de pueblos 
tan lejanos como Caudete y Rafal, y los de 
la comarca, como Muchamiel, San Juan 
y Villajoyosa, mandando sus comparsas 
más representativas como prueba de 
fraternidad (...) Las comparsas, con su ritmo 
característico, pusieron, un aliciente más.”

Pel que fa a les 7 comparses participants 
no tenim constància documental de quines 
foren però tot apunta a les ja constituïdes 
comparses dels Pacos, Wikings, Marinos i 
Pirates, i alguna més de nova creació.
La majoria dels actes festius cívics i religiosos 
van comptar amb la participació de les 
bandes de música local “El Avance”, la banda 
de cornetes i tambors “Los Portuarios”, i la 
banda de música de Rafal:
“Día 15, Jueves: A las 8, misa de comunión 
general. Desfile por las calles de la población 
de la Banda de cornetas y tambores Los 
Portuarios. A las 8:30, pasacalles por la banda 
de nuestra villa “El Avance”. (...)
A última hora se nos anuncia que la laureada 
banda de música de Rafal, ganadora del 
primer premio en las pasadas fiestas de 
las Hogueras de San Juan de Alicante, 
tomarà también parte en estos festejos 
populares,(...)”
En definitiva, aquelles festes de Santa Teresa 
de 1970 amb En Jose Carratalá Navarro 
com alcalde, En Ramón Lledó Buades com 
a President de la Comissió de festes, i Na 

Asunción Esteve Ruzafa, com a 
reina de festes, foren considerades 
les millors festes de la història:
“Campello. Finalizaron las 
fiestas. Han finalizado las fiestas 
patronales en honor de la Virgen de 
los Desamparados y Santa Teresa 
de Jesús, que este año han sido las 
mejores de toda su historía, por los 
actos realizados y por la multitud 
que ha invadido las calles y plazas 
de esta villa. A ello ha contribuido, 
sin duda, el haber sido nombrada 
nuestra santa doctora de la Iglesia, 
y la Comisión de fiestas se ha 
volcado en resaltar éstas en honor 
de tan fausto acontecimiento.”
Les festes de 1971
Les festes de 1971 es celebraren 
de l’11 al 17 d’Octubre, i foren 
organitzades per una nova 
Comissió de Festes presidida per 
En Rafael Luis Varó Domenech, de 
la que formaven part en Anatole 
Alarcón Rovira (vicepresident), en 
Vicente Esteve Giner (secretari), 

en José Puchol Giner (tresorer); a més a 
més comptava amb tres delegats artístics, 
que foren na Loli Gomis Payá, en José María 
Boix Verdú i en Tomás Pérez Fenollar, i sis 
vocals (en Angel Pérez García, en Francisco 
Blat Avila, en Pedro Juan Baeza Esteve, 
en Moisés Catalá Garberí, en Francisco 
Berenguer Pérez i en Juan Armengol Ruzafa. 
La Comissió de Festes conjuntament amb 
l’Ajuntament, presidit per l’alcalde En José 
Carratalá Navarro, editaren la revista – 
programa de festes (“llibret”), on apareixien 
les diferents activitats programades, així com 
les salutacions de les diferents autoritats 
provincials i municipals, i així com diferents 
escrits o aportacions culturals, entre les que 
cal destacar l’aportació d’en Vicente Ramos, 
Cronista Oficial de la província d’Alacant. 
Com en anys anteriors, l’arribada dels firaires 
anticipaven l’eminència de les festes, ja que 
la fira i les seues atraccions, constituïen part 
fonamental de les festes per als xiquets i 
adolescents, lloc de trobada i diversió:
“Campello ya se encuentra ya en fiestas. Es 
mucha ya la animación que se ve por sus 
calles. Los feriantes ya se han instalado 
formando un gran parque de atracciones 

Les Festes d’inici dels anys 70 [Racó Cultural]
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con gran contento de la chiquillería. Música 
estridente, que molesta a algunos y atraen a 
los que desean divertirse”.
Per aquestes dates de Santa Teresa també 
s’esperava l’arribada de bona part de les 
barques de pesca de la Mar Gran (Atlàntic), 
així com dels campellers residents en altres 
ports de la Mediterrània, en especial Roses, 
Màlaga i Algesires:
“Muchas caras conocidas, ausentes durante 
mucho tiempo y que residen ahora en Rosas, 
Málaga, Algeciras y otras ciudades de la 
costa. También ha llegado una flotilla de 
pesqueros de altura, para pasar las fiestas 
en casa. (...) Este centenar de hombres que 
han venido como una representación de los 
700 que hay pescando en la costa occidental 
africana harán la fiesta por todos”
L’any 1971, els actes religiosos i cívics es 
mantenien com en anys anteriors, amb 
l’inici dels actes religiosos amb la Novena 
a la Mare de Déu dels Desemparats el dia 
5 d’Octubre,i Cant de la Salve a la Mare de 
Déu dels Desemparats el día 13 d’Octubre, 
i es concentraven als dies 15 i 16 d’Octubre; 
mentre que els actes cívics, s’iniciaven amb 
la presentació de la Reina de festes, na Maria 
del Carmen Gomis Galvañ, i tenien el seu plat 
fort amb la desfilada de carrosses o “Coso 
Multicolor”, i la desfilada de comparses, als 
dies 16 i 17 d’Octubre, respectivament.
Els actes religiosos, a més a més de la 
Novena,i el Cant de la Salve a la Mare de Déu 
dels Desemperats del dia 13 després de la 
“gran alborada”, es centraren als dies 15 i 16 
d’Octubre, festivitat de Santa Teresa i Mare 
Déu dels Desemparats, respectivament. 
El dia 15 d’Octubre, festivitat de la titular, 
Santa Teresa de Jesús, es celebrà Missa de 
comunió general, missa cantada per la Coral 
del Col·legi Salesià del Campello, Ofrena de 
flors i solemne Processó amb les imatges de 
la Patrona i la titular. I el dia 16 d’Octubre, 
festivitat de la patrona la Mare de Déu dels 
Desemparats, Missa cantada per la Coral del 
Col·legi dels Salesians, mentre que el dia 17 
d’ Octubre, la missa cantada la protagonitzà 
l’Orfeó Stella Maris, patrocinat per la Caja de 
Ahorros del Sureste de España.
Pel que fa als actes civics, lúdics i esportius, 
tingueren el seu preàmbul amb la Presentació 
de la Reina de Festes, Mari Carmen Gomis 
Galvañ, i les dames d’honor el dia 11 
d’Octubre a les 11 de la nit a la Plaça de José 
Antonio o de l’església:
“Campello: Mari Carmen Gomis Galvañ, reina 
de las fiestas. Ya estamos en vísperas de las 
fiestas patronales en honor de la Virgen de los 
Desamparados y Santa Teresa de Jesús, titular 
de la parroquía, pero antes habrá otros actos 
importantes tales como la presentación de la 
reina de las fiestas, que tendrá lugar el lunes 
día 11, a las once de la noche, en la plaza de 
José Antonio, ante un majestuoso trono que 
ha sido dirigido por el delegado artístico de 
las fiestas, don José María Boix Verdú.(...)
Por la Comisión de Fiestas, que preside Rafael 
Luis Varó Domenech, armador de pesca 
de esta localidad, ha sido elegida reina la 
señorita María del Carmen Gomis Galvañ. 
Tiene 15 años de edad y estudia sexto curso 
de Bachillerato. Es muy guapa, por lo que ha 
sido un verdadero acierto su elección, además 
de ser una campellense”.
L’acte de presentació de la Reina de Festes i 
dames d’honor, va resultar tot un èxit i es van 
donar per iniciades les festes patronals:

“Con la presentación de la Reina de las 
fiestas y su corte de honor en la plaza de José 
Antonio el lunes día 11, puede decirse que ya 
han empezado las fiestas en esta localidad. 
Ha sido un acto bellísimo, con tantas chicas 
guapas y la animación de la gente que 
aplaudió muchísimo, cuando las autoridades 
locales imponían las bandas a la señorita 
María del Carmen Gomis Galvañ y a sus 
damas de honor, señorita Julia Vaello Giner, 
Paquita Cholvis Palomares, Lolita Baeza 
Urios y Encarnita Pérez García. (...)”.
El dia 13, es realitzaria la “monumental 
alborada”, cant de la Salve a la Mare de 
Déu dels Desemparats i el pregó de festes a 
càrrec d’ En Vicente Gomis Payá:
“Día 13, Miércoles. A las 24 horas: 
Monumental Alborada, con canto de la 
Salve en honor de la Virgen, Nuestra Patrona. 
Seguidamente, se leerá el Pregón de Fiestas 
en la Plaza de José Antonio desde un balcón 
por don Vicente Gomis Payá, Maestro 
Nacional y entusiasta colaborador de 
nuestras fiestas”.
Els actes més tradicionals i populars de 
les “festes al carrer”foren els “Nanos 
i gegants”(Gigantes y cabezudos) 
acompanyats per la “dolçaina i 
tabalet”(dulzaina y tamboril), les 
tradicionals cucanyes, els “bailables”, 
els “Regocijos populares”, la cursa de 
cintes en moto a l’avinguda Calvo Sotelo 
(anteriorment es feien en bicicleta), i el joc 
o concurs de “Farolet”, “Patata”, “Granera”i 
“Resistència”:
Pel que fa als actes lúdics esportius, la 
celebració del II Trofeu Triangular Santa 
Teresa de futbol fou l’acte més destacat, en 
el que competien el C.F. Muchamiel, el C.D. 
Ilicitano i el Campello F.C.:
 També es celebrà una cursa d’atletisme per 
un circuit urbà pels carrers Calvo Sotelo, 
Doctor Fleming, Generalísimo, Plaza José 
Antonio i Eduardo Dato (actualment, 
Generalitat, Dr. Fleming, Major, Plaça 
Canalejas o església i Pal, respectivament.) 
Finalment es van celebrar la desfilada de 
carrosses i la de comparses, el dies 16 i 17 
d’Octubre, respectivament; la desfilada de 
carrosses o “Coso Multicolor”va tenir com 
a gran atracció a la Reina de Festes i Dames 
d’Honor del Campello:
“Día 16, Sábado. (...)
A las 20 horas: Grandioso desfile de Carrozas 
(...)Durante dicho desfile serán lanzados 
confettis y serpentinas, rogando al vecindario 
y personas que nos honren con su presencia, 
tomen parte activa en esta gran batalla. Este 
desfile se celebrarà en la calle del Doctor 
Fleming. (...)”
La desfilada de comparses va tenir lloc el 
dia 17 d’Octubre, Diumenge,a les 19 hores 
de la vesprada; en aquesta ocasió es va 
comptar amb l’ajuda de comparses d’altres 
localitats com Mutxamel i Cabdet, i amb les 
comparses pròpies del Campello, que eren 6: 
Pollosos, Amazones, Pirates, Vikings, Pacos i 
Campelleres:
“Día 17, Domingo. (...)
A las 19 horas: Grandioso Desfile de 
Comparsas en el que tomarán parte las 
siguientes: Templarios de Muchamiel, 
Contrabandistas de Caudete y las de 
Campello: Pollosos, Amazonas, Piratas, 
Wikingos, Pacos y Campelleras.”

En aquesta ocasió, les comparses campelleres 
de nova creació foren les Amazones i les 
Campelleres, que s’afegiren a les ja creades 
anteriorment Pacos, Pirates, Wikings i 
Pollosos.

Maria Mercedes Varó Juan vestida 
d’Amazona.
Era evident la influència de les comparses 
de les poblacions veïnes de Mutxamel i La 
Vila Joiosa, en aquest cas de Mutxamel que 
donava la seva ajuda a través de la comparsa 
dels Templaris, i del fet de l’existència de la 
creació de diferents comparses campelleres 
de forma semblant a les seues homònimes 
de Mutxamel com els Pacos, els Pirates, els 
Wikings i els Marinos.
No em vull oblidar de donar les gràcies i d’ 
agrair a Santiago Linares Albert i Susana 
Llorens de l’AMA, a Fernando Pagés Lledó 
de l’AMEC; a Asunción Soler Ruzafa, Clara 
Soler Ruzafa i Mari Paz Soler Ruzafa; a Rosa 
Esteve Ruzafa i José Vicente; a Mari Pau 
Esteve; a Lola Baeza Pérez; a Maria Antonieta, 
Cristina i Eva Marco Ruzafa i David Alavés; a 
Manuel Alemañ “Copet”i Salvador Cholvis; 
a José Blanes, Mari Angels Morant Sala, a 
Pepe Pérez, a Antonio Pérez Planelles, a Mª 
Ángeles Pérez Gosálbez, a Mari Carmen 
Terol Baeza i Vicent Baeza Buades, a Pedro 
Gomis Rubio i Mª Luisa Pérez; a Charo i 
Aurora “Poupée”Torrejón Martínez; A Maria 
Mercedes Varó Juan.
Antoni F. Sempere Gomis, Professor Gª i 
Història, IES Enric Valor del Campello.
Abril 2019.

[Racó Cultural] Antoni Francesc Sempere Gomis
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Como asociación musical nacida en nuestro pueblo, desde el año 1978 
nos sentimos muy orgullosos de participar todos los años en los actos 
que se realizan en el pueblo y nos sumamos a las demás agrupaciones 
culturales del Campello para fomentar la Cultura, en nuestro caso la 
Música, no solo en nuestro pueblo sino fuera de él, llevando el nombre 
de El Campello a los lugares en los que actuamos.
De forma tradicional apoyamos la transmisión generacional de nuestra 
cultura, la cual está muy arraigada a las Fiestas de nuestro pueblo. De 
igual modo seguimos una tradición que no queremos que desaparezca, 
y por este motivo damos mucha importancia a la labor de difusión de 
los instrumentos de púa. En esta tarea de divulgación queremos citar el 
proyecto educativo y remarcar el esfuerzo de todo el personal docente 
y no docente de la Escuela de Música del Campello y agradecerles su 
esfuerzo para que este sea un proyecto educativo accesible, inclusivo y 
de calidad, para toda la población.
Destacar el largo recorrido de la Orquesta, ya que el año pasado 
celebramos nuestro 40º Aniversario (1978 – 2018), aprovechando la 
ocasión para agradecer a todas las personas que nos han apoyado 
y acompañado a lo largo de nuestra andadura musical y a todos los 
músicos que han pasado por la Orquesta y han formado parte de ella en 
estos 40 años.
Cuarenta años en los que merecen una especial mención aquellas 
personas que fundaron la “Batiste Mut” y que a día de hoy siguen al 
pie del cañón haciendo una gran labor. Ellos son: Ramón Juan, Pepe 
Soto y Rafael Juan, a los que hay que agradecer su dedicación y buen 
hacer por la música de plectro, junto con otros compañeros que por 
diferentes razones no han podido continuar en la orquesta y algunos 
que lamentablemente ya no están. A todos os damos las GRACIAS. 
No nos olvidamos de los/las jóvenes los cuales vienen pisando fuerte y 
es importante visibilizar su tarea en pro de la música.
Mención especial a los componentes de la Orquesta que se han sumado 
a la Batiste Mut y que vienen de diferentes pueblos de la provincia y que 
con su buen hacer nos ayudan a seguir adelante con este proyecto, con 
esta tradición.
La vida nos lleva por caminos desconocidos, a nosotros nos ha unido 
la Música, esperamos que estas Fiestas unan a Campelleros, amigos y 
visitantes para disfrutar al máximo cada momento.
¡¡ Bones Festes a tots !!

[Racó Cultural] Orquesta Batiste Mut

Felices Fiestas a todos los Campelleros y Campelleras
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[Racó Cultural] Asociación Mayores El Campello

Ya ha pasado un año y de nuevo nos invitáis 
a celebrar estas Fiestas tan entrañables y 
significativas para nuestro querido pueblo:
Como presidente de la Asociación de Mayores 
y en nombre de todos nuestros socios, quiero 
felicitar a toda la Junta Directiva por la 
celebración de las Fiestas.
Vuestro trabajo es admirable. Cada año os 
superáis más y más, para disfrute de grandes 
y pequeños; “los de casa; los forasteros; los 
turistas” (que no son pocos), y así, habéis 
conseguido que estas Fiestas sean admirads 
a nivel Europeo. Todo ello, gracias a vuestra 
labor.
Solo me queda desearos que en estas Fiestas 
el tiempo nos acompañe y podamos disfrutar, 
tanto de las Entradas, las Embajadas y el 
extraordinario Desembarco.
Asimismo, nos ponemos a vuestra disposición 
para lo que necesitéis, ya que estaríamos 
encantados de contribuir con nuestro granito 
de arena en estas Grandes Fiestas de Moros y 
Cristianos 2019.
Un saludo
José Juan Gomis
Presidente de la Asociación

Asociación Mayores
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[MIC19] Moros i Cristians El Campello
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[MIC19] Gràcies a tots i totes els que feu possibles aquests moments




