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LA 

FESTA 

VEINS del Carnpello, benvolguts amics.
Després d'un any d'eventualitats, dies 

bons i dies roins, o menys bons, de treball 
i problemes, ve de nou la Festa Major per 
als campellers: «ja ve Santa Teresa!!�. La 
nostra denominació de la Festa Major del 
poble que li dediquem a la Mare de Déu deis 
Desemparats. 

.! • 

No hem segut mai els campellers amants de les nostres coses -sempre les hem criticat-. Pero 
el pas deis anys ens fa veure i reconéixer la grandesa deis avantpa:ssats, d'allo que hem perdut, d'allo 
que hem deixat en el camí, deis esfor9os de fer poble i, per que-no dir-ho també, d'haver deixat 
de ser barri o partida rural i ser un poble que naix d 'eixes quatre partides rurals tan alacantines com 
van ser i són Fabraquer, Aigües Baixes, El Campello i Baranyes que conformen part de la Comarca 
de l 'Alacantí o Camp d' Alacant. 

Nosaltres no tenim fronteres ni divisions, tenim la capacitat de conviure amb gent vinguda de 
totes les nacions i nacionalitats de la península i de fora d'ella, no som ni races ni etnies, ens uneix 
la mar, el sol, la terra, la for9a d'entendre la vida i la mort, la for9a d'entendre que «entre tots ho 
farem tot�, frase que sempre m'ha agradat escriure perque guarda la fortalesa d'un món somniat que 
no sé si es conseguira pero farem tot el possible. 

Que les meues paraules servisquen de reflexió a tots i que l'esperit d'aquells que vivim i treba
llem en aquesta terra siga el més feli9 i alegre, en particular en aquestes Pestes Majors de Moros 
i Cristians del Campello, i que les guerres entre els bandols servisquen per a una pau, amistat i ale
gria entre tots els vei'ns del nostre poble. 
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StiJUtacJO t
PresideJJ 

del 

Des d'aquest.a Junta Festera de Moros i Cris
tians del Campello, em plau saludar i convidar 
de tot cor, en nom meu i de la propia Junta, to
tes les persones que els fa goig la festa, a que 
vinguen a viure-la amb nosaltres. 

Colze amb colze, una colla de festers ha fet 
avanc;ar la faena una camaIJada endavant, per tal 
d'afermar aquesta nostra festa. Tot i aixo, el ca
mí és llarg i el cor farcit de mol tes il .lusions, com 
són el castell, l'entrada, el desembarcament... 
És per ac;o, que no hem de perdre mai les ganes 
de materialitzar allo que ara és tan sois desig. 

Sense més, vos desitge que passeu unes fes
tes inoblidables i les visqueu fil per randa. 

Adéu i fins l'any vinent. 

Josep Antoni Ramírez i Navarro 
El president 

JOSEP ANTONI RAMÍREZ I NAVARRO 
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L 'Ambaixada del Campello 

VICENT BERENGUER va naixer l'any 1955 a Ban
yeres de Mariola (l' Alcoia). Ha publicat poemes a 
les revistes de literatura «Don Guido» (Alacant) i «Re
duccions» (Vic); ha col.laborat amb entrevistes a «El 
Temps» i «Saó». Becat al Pla de Promoció Literaria, 
1982 de la Diputació de Valencia, amb Converd'Er

geb. Va ser indos a l'antologia «6 poetes 83» (Bar
celona, 1983), edicions deis premis Amadeu Oller, 
amb el quadem Les Marines. Guanyador del Vlle Pre
mi de Poesía Vila d'Alaquas, amb Guants de Macam,

Ed. El Cingle, 1985. Finalista al premi «Senyoriu 
d 'Ausias March,. 1983 i guanyador del mateix pre
mi en 1985 amb Carmívora e/s llavis. Home-orques
tra de les sospitoses Edicions de la Guerra. Assabo
ridor de la lírica portuguesa, ha traduit entre d 'altres 
l'Eugénio Andrade (Materia Solar, Gregal Poesía. 
Valencia, 1987). De bell antuvi s'engresca amb el 
seguici d'Orfeu, atansant-se com a bon il.luminat, a 
les hurnitoses penyores de la nit. És un deis cancer
bers impol.luts d'Els Dimarts Literaris d'Arana. 

* * *

Pero d'entre tates les seues obres, n'apareix 
una que no sol estar a les biografies deis seus poe
maris, pero que és, al cap i la fi, la que més ens 
pertoca, aixo és, l'Ambaixada del Campello. 
Aquesta no és la primera vegada que ix publica
da al nostre llibre� de festes, any arrere ja hi ha 
aparegut, pero sí que és la primera que es fa tal 
com va ser escrita. A�o és, sense cap canvi de 
mots, canvi fet per a facilitar la comprensió, o 
la mateixa referencia als pirates que podia plan
tejar equívocs i invitar a l'anacronisme. A la nos
tra ambaixada els pirates són, ni més ni menys, 
els moros cridats Pirates Berberiscos, i no la 
imatge mediatitzada per les pel.lícules de Holly
wood, festes d'altres pobles, etc ... 
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VICENT BERENGUER 

Amb a�o, tan sois volem fer una crida als 
festers, perque se n'adonen del que tenim entre 
les mans. Aquesta ambaixada és la veritable joia 
de la: nostra festa, i cal llegir-la de tant en tant, 
i parar bé l 'orella quan els ambaixadors comen
cen la lluita. 

QUE US FA<;A GOIG 
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AMBAIXADA DEL CAMPELLO 

Entre valencians i pirates 

(Toe d'atenció de les trompetes de gue
rra -per la banda de música-. El sen
tinella valencia és a «la torre»). 

SENTINELLA V ALENCIÁ: 

Els pirates han ancorat al port! 
Han arribat els pirates! 
Vilatants del Campello, 
ciutadans de tata condició: 
hem de fer front a l' enemic 
que en nom de falses promeses 
posara el nostre poble en perill. 
Vingueu envanits a fer pinya! 

(Els festers del bandol cristia criden: 
«Fara els pirates, fara, a la mar!»). 

(L'ambaixador pirata s 'hi acosta, acom
panyat del seu bandol, després d'un al
tre toe d'atenció de trompetes de gue
rra que trenquen els crits dels cris
tians). 

AMBAIXADOR PIRATA: 

El salat Ponent aparella 
la brava gent d'aquesta mar, 
heroica de tants trumfos de riba 
a riba sotmesa amb el sabre 
menat per mans de sang i vela. 
Hui el profit veem en l'illa 
de terra rica i tranquil.la, 
somni dWcil que altres naus 
pagaren amb crescuda fe. 
Llei de mar és: hui Jliberts, 
dema esd.i.us si no cadavers. 

(Fa una pausa i avan9a unes passes cap 
a la torre). 

El tresor capital que tarda 
ja es guanyara amb la memoria 
i l'auda9 estela forjada 
en el ferro de Barbarroja. 

¡Oh terres amb tanta promesa! 
¡Salut a l'antiga palmera! 
Replegarem la fruita d'or 
amb l'estendard de mitja Huna 
que bé honora tot cabdill 
de Tanger a la turca terra. 
Que son amics de cor salat 
i dol9 aroma d'odalisques 

Descmbarcamcnt al Clot de l'Illot. 

amb els ulls de jasmí encesos, 
que per ells fem tals desitjos. 

(L'ambaixador s'acosta més a la torre, 

SENTINELLA V ALENCIÁ: 

Alto, qui" em crida? 

on roman el sentinella valencia). AMBAIXADOR PIRATA: 
Ja veig ven�uda l'alta torre 
pel foe que han plorat les armes 
amb la Hum de milanta bregues 
que la lluna han afamada. 
Quan hom demana una treva, 
guarnits d 'unes mans ensagnades 
la baga del coll hem posada 
en el tou i temorencs poble. 
¡Vinguen les poderoses perles! 
I qui ha estat castell d'astúcia 
haura bon rival amb nosaltres; 
esmolats pel sol de la guerra 
s'acreix més la color pirata 
i tots mesuren coll en forca. 
¡Per Dragut, que és gran, que 

[m'inspire! 
hui és la meu la veu seua, 
ell menara la nostra for9a 
com ens ha encoratjat tothora 
en tot el dornini de terres 
o mars on arriba el vent.
No hem anal mai de bell fondo,
per les raons de mar anem
on les nostres naus fan govem
i diuen quina és la llei.

(Cap al sentinella valencia, diu:) 
¡Ah de la torre! 

Homens de la mar 
disposats a enraonar; 
coneguts d'orient a oecident 
com a seguidors de Dragut 
i tan gloriosos com Salab Rais. 

SENTINELLA V ALENCIÁ.: 

Tal és Alí com Camalí... 
¿Quines intencions vos duen acf? 

AMBAIXADOR PIRATA: 

Saludar els vostres govemants 
i parlamentar com ho fan els cavallers 
anuncieu-me. 

SENTINELLA V ALENCIÁ.: 

Ja veig el vostre llautó. 
Boca que traga fel 
no pot llan9ar mel. 

AMBAIXADOR PIRA TA: 

Sentinella! 
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Compliu vostra obligació 
i no en parlem més: 
Qui no e coita raons 
escoltara el bastó. 

SENTINELLA V ALENCIÁ: 

Aixo és dir-li a u poc i ben dit... 
Ací arriba -el nostre arnbaixador. 

AMBAlXAOOR V ALENCIÁ: 

Que la Creu vos empare, rnissatger, 
si requeriu la nostra pau. 
Benvingut als dominis del Campello. 

AMBAIXAOOR PIRATA: 

En el nom sagrat d'Ala, 
el Déu misericordiós, 
adalíl de la nostra flota, 
pau i salut vos desitge, 
bona fortuna i honors. 

AMBAIXADOR V ALENCIÁ: 
Expliqueu la causa 
que vos ha dut ací. 

AMBAIXADOR PIRATA: 

L 'afany venturós ens veleja 
on la pluja és generosa 
i s'agermana de reialmes 
quan els pobles rompen fronteres 
i valiment nostre demanen 
de torr�s, ports, palaus i hortes. 

A oferir-vos vine !'armada: 
vigoroses galeres, fustes, 
galiots i experts homens 
avesats a Uuites fatals 
en que han defensat corones 
a la nostra causa fidels. 
Som habitants d'aquesta mar 
que adjunta grecs, catalans, 
berbers, francs o napolitans, 
marina gent que amb fortuna 
en l'escut nostre s'arrecera. 
Som navegants fets a mudar, 
accepteu el bescanvi nostre: 
vos oferim una armada 
que guia la Mediterrania, 
vos demanem prodig botí, 
considereu-ho l 'aranzel 
tal que despenen els prudents. 
Ja n'hem tingut tractes amb altres, 
germans són de terres vei:nes: 
Orpesa, Castelló, Cullera, 
Peníscola, Palma, Valencia, 
han acceptat un fur sensat. 
Vostra és ara la paraula 
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que de bon juí amerada 
bé vetlara per vostra casa. 

AMBAIXADOR V ALENCIÁ: 

Crues paraules m'afalaguen 
en la vostra clara ambaixada: 
habils propostes i enganys 
no doblegaran el Campello. 

Continueu sent gent tossuda 
que malviviu de la gatada, 
teniu el ganivet convicte 
de delictes que esperen castic. 
Vos he vist en la gosadia 
del noble soldat que no sou. 

Trempa el mar la vostra llengua 
de melindros que no convencen. 
Si cansats esteu de galera 
i abordatges perillosos, 
ací trobareu pau i terres, 
un Regne honest que es governa, 
amb Valencia sobirana, 
fidel als furs del gran reí Jaume. 
Tenim faena, bons costums 
que acullen tot foraster 
i un bel! idioma que ens canta 
i l'enteniment espavila, 
ben avingudes en la pau 
i no tolerem perdularis 
ni cabiles de mal seient. 
No vegeu en mon parlament 
ni bonior ni covardia, 
sabrem tallar les mans hostils 
que voten confiscar-nos I'ordre. 
Cedir, ni un eixem volem 
davant proposits de vilesa, 
perque lo mal entra per Iliures 
i, adolorit, ix per onces. 

A Valencia, nostra patria, 
ens han promés for9a ballesters, 
soldats a cavall i queviures; 
no acovarden mai sagetes, 
ni calaveres ni argúcies, 
són fletxes d'aigua contra torres 
de renovada esperan9a. 
Tal és la conhort que ens anima 
per gavines al cel escrita. 
A barata de tal escarni, 
resistencia valerosa 
ferma i segura com la teda; 
90 és consell de la prudencia. 

AMBAIXADOR PIRA TA: 
Dubte si és convenient 
mostrar tanta abundor d'orgull, 
teniu el Regne dividit, 
ben clevillat per les enveges 
i sacsejat pel con traban. 

La cremada deis nostres sabres 
va nafrar la Vila, Calp, Xabia ... 
la notícia va espantar, 
el perill el teniu a prop. 
Tothora hi ha tra1dors 
que mudaren el colp de fal9 
envers la seductora mar, 
pero, si voleu guerra, vinga'n! 
Propici sempre als bregats, 
posarem el destí en joc. 
Espereu-nos amb creus o llanees, 
que duem el foc a les dents. 
Poble d'insensats pescadors! 
cal repensar-ne el resulta! 
que encara es pot esmenar: 
la tragica fi deis tossuts 
per un dolent consell venuts. 

AMBAIXADOR VALENCIÁ: 

Hi ha qui llepa en la boca 
i es mossega en la cua. 
Tal són les vostres amenaces, 
pero ¿que fareu de la flota? 
¿són soldats, famolencs sicaris? 
Carnissers venuts a preu fet. 

¿Quina casta de gent és eixa? 
¿Quin cervell guia gent tan cega? 
Pensar convindria millor 
a pacificar nostra mar; 
la mar pels pescadors, la terra 
pels homens de bondat provada 
que s'agerrnanen per l'ofici 
en faenes de terra i mar. 
Llauradors, mariners, fusters, 
tots han de bregar com un puny. 
Al Fabraquer i al Ramellat 
i a tot paratge campc!Jer 
defensarem la nostra llei. 

AMBAIXADOR PIRATA: 

La fatxenda VOS traira 
i prompte trobareu la pena 
a l'entaulat més indolent, 
si no tasteu abaos el sabre 
que de fe! i encesa sang 
eixugara els vostres llavis 
que templen massa temeraris 
la nostra roda de fortuna. 
Ja que preferiu honorar 
records inútils d'almogaver: 
¡Moriu, pobres desventurats! 
Trompes de guerra obriran 
!'alta flama deis bons pirates, 
que dobleguen si no capolen 
vostra vana il.lusió. 
Pagareu dones i donzelles, 
i adolescents i fadrins 
que seran cara de les subhastes 



a lo ciuut5 rob afamades. 
Pacte o cadcno, decidiu! 

A.'IBALXADOR VALE'-CIÁ: 

Cap IHnatge de campellen 
no ha tingut el U� al coll, 
i no hcm de ser-hi nosaltres. 
Confiero amb les 00$tres forces 
i tenim la clara cr� 
que del Vinalopó al Xúquer 
acudiran soldats a temps. 
lfuseu les veles i vogueu 
al paradí_s del qual canteu, 
que no volem desarrelats 
ni tramposos mercaders d'homens 
cegats pel vi, l'or i la tírria. 
Sí bo no preneu mon consell, 
trobareu el foc i I'acer; 
� és la darrera paraula, 
puix qui recull el bandoler 
díns de poc temps no té graner. 

MffiAIXAOOR PIRA TA: 

Ausaes que sou atrevits 
i sabrem fer-vos-ho pagar; 
pel cel que guia els pirates 
que besareu prompte la pols. 

AMBAIXAOOR V ALENCIÁ: 

Que cspereu? apresseu les trapes, 
ens defensarem a peu i a cavall 

AMBAIXADOR PIRATA: 

Si no n 'heu aprés, 
encomaneu-vos a Déu. 

AMBA.IXAOOR V ALENCIÁ: 

Dient-ho tu, 
com si ho diguera 
la xata de Fmestrat. 
No ens acovardix la xusma. 

(L'ambaixador pirata es dirigeix cap a 
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el seu bando!, desembeina el sabre i 
l'enlaira ame�r). 

AMBAIXADOR PI
R

ATA: 

Germans en Ala! 
Germans de la mar! 
Soldadesca, a les armes! 
Que coneguen la malícia del turc, 
la torre sera nostra! 

AMBAIXADOR V ALENCIÁ: 

Mare de Déu dels Desemparats, 
feu socors a la gent opresa. 
Visea la Mare de Déu! 
Visea el Poble Valencia! 
Visea el Campello! 

(La banda de música toca un himne 
convenient i, bé Uuiten capitans i am
baixadors d'un i altre bando!, o se'n 
van disparant). 

-FI-

AMBAIXADA DEL CAMPELLO 

Entre valencians i pirates 

(L'ambauador valencia, acompanyat 
del seu bando! s'acosta al castell; toe 
d'atenció de les trompetes; el senti
nella és al castell, ocupat pel bando! 
moro). 

AMBAJXAOOR V ALENCIÁ: 

Ahir van caure els meus valents, 
que en lluita a cara o creu 
!'anima van donar a Déu 
i el cos a mal contendent. 
Reblídes per núvols de cendre 
hem víst la nostra rica terra, 
l'agra1t mare mar de sempre 
í la casa on ens van naixer. 

Campellers, que encara víbreu! 
l'esperan�a al puny durem sempre! 

L'altiva palmera que plora 
i la trista desfeta clama 
vínguda d'aquesta mar d'enveges, 
haura de ser el testimoni 
de la nostra brega segura, 
que contra tot dubte i pena 
al jardf perdut dura pau 
i justfcia pels ingrats. 

Castell any 86. 

Serem persístents com les ones 
retallant día i nit la platja; 
serem tempestar que rosega 
tota duresa en la penya 
per tal d'obrir portes al mar. 
Així, la nit del frad!s 

en que sois murmurem infamies 
es tornara foc marcial 
i reverdira l'ametler 
sobre aquest pedregar eixut 
al qua! més ens arrailem, 
tan abraonats com l'espart 
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a la terra que coneix íntimament. 
Cansats vilatants del Campello! 
Amunt el cor, avant l'acer, 
no és cap Hercules el turc, 
i el gran brumit de les armes 
és l 'himne amb que vencerem 
bé al mar, o bé a l'arena. 
Eixa és la fe i la flama 
que deixarem als fills deis füls. 

Hereus de sang valenciana 
venim a redimir I 'afront 
que vol ara agenoUar-nos 
davanl de tal bandositat 
que devasta lot cel i terra. 
No hem de témer caure esclaus, 
ni més acovardits condoldre-se'n, 
perque els socors serem nosaltres 
i el brac de la Mare de Déu 
dirigint el clam que ressona 
al Vincle, a la Condomina, 
a Alacanl, encesa de fúria, 
al Xarco i Benimagrell, 
on ens ajuntarem en pinya 
pa'reballar el turc al mar; 
lluny per sempre del costal nostre 
I 'exlorsionador i el pirata 
que vol governar amb malicia. 

(L'ambaixador valencia s'aproxima 
fins al peu del castell, davant mateix del 
sentinella pirata). 

-Sentinella!

SENTINELLA PIRATA: 

¿Qui viu? 

AMBAIXADOR VALENCIA: 

Valencia, patria meua. 

SENTINELLA PIRA TA: 

¿Que preteneu, 
quines intencions vos duen ací! 

AMBAIXADOR V ALENCIÁ: 

No t'estranyes, vencedor, 
i crida el teu ambaixador 
per tal que tinga a bé escoltar-me. 

(El senlinella fa un senyal amb el brac, 
ix l'ambaixador pirata). 

AMBAIXADOR PIRATA: 

Que Ala vos guarde, 
i vos conhorte. 

AMBAIXADOR V ALENCIÁ: 

Bon jorn vos dóne Déu, 
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i que siga sempre al costal nostre, 
davant el periJI, davant la injusticia ... 

AMBAIXADOR PIRATA: 

Molt m'estranya la vostra traca 
¿a quin interés respon la visita? 
Sou altiu de vindre ací, 
pero feu ús de la paraula 
i acabarem quan de n'ans, 
que moltes raons acurten el dia. 

AMBAIXADOR V ALENCIÁ: 

No et pregaré que t'acontentes 
amb la gloria aconseguida 
pel cami fet en la baralla, 
ja que bravejar et veig d'orgull 
i domines el meu alcasser 
que als teus seguidors dóna sostre; 
gust que t'alabe i desaprove 
perque el meu poble no es conforma 
ni minsament cedira mai 
el sol que vós heu aturat 
en el mal temps de la flaquesa. 

Hem acabat, sí, pero amb l'anim 
ben alt i els peus ben posats a terra. 
No ha hi riu que no tinga eixida ni va
lent que no s'empenyore 
quant sent tanta amor pel que perd. 
La ferida no consentida 
el meu poble emmalalteix 
que no troba día en repos 
ni empar on poder calmar-se 
davant tanta ruina i perdua. 

Nosallres, que honor sentim, 
tomarem la miseria vida 
i hissarem les nostres barres 

. de roig i groe per sempre nobles 
al castell que preneu injustament, 
per bé que amb sabuda fama 
fruit d'un esto! de mala historia 
arreu del món forca cantada. 
Pero haura d'arribar el día 
en que deixareu la meua patria, 
potser només aixo vos salve, 
que se'n vagen tots els pirates 
a la terra que els va fer naixer, 
als vaixells on es feren homens 
sota el record de Barba-roja. 

Bon temps ara és per partir 
enlfa de les tites nostrades, 
o reconsiderar el fur
que altres gents tostemps han ben vist.
Aixo o l'encontre sangnant
al qua! menara la cobdícia
coro a fi de la teua gloria.

La flamarada deis soldats 
esta ben forta i decidida: 

fer front a la vida tot dret 
i mai no viure agenollat. 

El desdeny a la por és ciar 
i és ciar l'afany del meu poble. 
Digueu aixo al cabdill vostre; 
talment són els valencians, 
i mil perills o amenaces 
no minvaran mai el Campello, 
no podreu fer-nos cap a arrere; 
respenseu, per tant, que fareu. 

AMBAIXADOR PIRATA: 

Ha, ha, ha, ha. Somriu. 
Sentiments forca francs els vostres, 
aguerrides intencions, 
quimeres de gloria huida, 
perque és la raó de les armes 
qui ens ha cenyit la corona 
sobre la viJa disputada, 
on hui s'embellixen palmeres 
i rics llimoners per nosaltres, 
singulars sobirans i amos 
que amorosits pe! Campello 
no projectem abandonar-lo 
ni perdre'I per vana amenaca; 
orgull nos dóna la victoria, 
i vassallatge deureu sempre 
als noms de Dragul i Salah-Rais. 
Bon consell vos convé encara 
si més desastres no voleu: 
conveu les nafres que teniu 
amb paciencia de sant, 
invoqueu pietat protetica 
i el cos trobara conhort. 
El desfet poble que dueu 
arrossega l'amarg dolor 
d'haver perdut el seu blasó 
i carn de la propia carn 
que ara doblega 1' esquena 
i fa feixuga la batalla. 
De lluny hem vingut a �ria 
i ha valgut fer-se al mar. 
Endemés, tindra altre trumfo 
si hi ha segures dos voltes, 
ja que mesurar l'antull vostre 
no amainara els pirates; 
si en una ocasió, 
amb créixens, varo véncer de sobres 
¿no vos desfarem en una altra? 
No vulgueu ser el guanyador 
i somniar en vella gloria 
que val més perdre que més perdre. 
Prudencia sempre és amiga, 
l'atorrollament enemic. 
Alceu el camp i a refer-vos 
que la nova 11ei heu d'admetre, 
aixo és per mal que vos coste, 
encara que no vos convinga. 



AMBAIXADOR V ALENCIÁ: 

L'\inica possible refeta 
és rentar la sang i !'ofensa 
amb més sang i a mort, si cal, 
i a pe! salvament de la vila 
que en mans com les vostres, Déu sap 
on devallara la miseria. 
Saps que per ben sentat que estigues, 
que no pots caure mai no ho digues. 
El foc escopit per les armes 
que embrutaren cal9 i arena 
ja mai obriran més clevills 
sobre homens ni terra cuita. 
No coneixereu vassallatge 
ni poder sobre campellers; 
de la ratlla de Guardamar 
a Sal ses hi ha l' alerta 
de barrar el pas i la gana 
a veles de llen9 recremat, 
tal com veig que acabareu ara. 
Hem encés ja el nostre nervi, 
que no és cap antull ni bram, 
sinó la dignitat d'un poble 
que recuperara la pla9a 
a que mai no hem abdicat. 

AMBAIXADOR PIRATA: 

Parlar sense trellat és facil, 
també pujar irreals torres, 
pero el bac pot ser instructiu, 
i, a més, la tercera pedra; 
tot per tastar l'amarg baladre 
i voler collir 1' esbarzer. 
La maror ha de sufocar 
el vostre anim exaltat 
i si no la meua guardia 
VOS dura a !'ocas del temps: 
la darrera nit deis valents, 
els que creuen ser-ho tan sois 
pero no ho han po�t mostrar. 
Mariners experts i soldats 
enforits vos esperaran 
per a defensar el profit 
de la piratería gosada. 
Als valencians de la Creu 
els toca ja cal�r les veles, 
que més val ser cap de sardina 
que no la cua tlel pagell. 

AMBAIXADOR V ALENCIÁ: 

Bé sé jo que ho pagareu 
i prompte sera, per ventura; 
besareu la terra fangosa 
de la sang deis vostres si car is. 
Des d'acf no hi ha cansera 
quan cal desfer-vos el mal somni 
oit d'alguna caragola 
que desitjava espantar-vos. 

Prepareu espases i fletxes, 
que la pólvora és banyada, 
la vostra, de tanta mentida: 
fantasies i ambaixades 
no són més que altres alardos, 
mai es sap si és gros el nap 
fins que s'ha descobert el cap. 
Encomaneu-vos al profeta 
i feu-li els ritus sectaris 
que acostumeu a fer sempre, 
perque hui el plor sera llarg 
per a eixugar-lo entre faixes 
o cobrir-lo amb el barret.
Tenim la confian9& alta,
ja nos arriben els refor9os
de Mutxamel i Cabrafi,
Busot i Homes de Xixí,
i els gemecs es tornen crit
a la guerra i la revolta.

AMBAIXADOR PIRATA: 

Si voleu guerra, la tindreu, 
si voleu sang, en tastareu, 
si voleu hissar la senyera 
sera com a mortalla vostra, 
si voleu furtar-nos la pla9a 
no voreu més el trenc de l'alba. 
Som i serem els sobirans 
per damunt quisvulla monarca, 
príncep o sulta o califa. 
Coratge no faltara 
per tal de tallar-vos el pas 
i anegar-vos la llengua 
que ja cansa i em mareja 
d'oir-vos romansos cremats. 
Aneu directes a morir, 
ja vau caure i el cos pesa, 
admireu l'últim sol de hui 
si és que preferiu l'encontre, 
i cenyiu-vos ben fort l'espasa 
que trobareu pedra de marbre 
amerada de vivor mora 
que evitara desfer la historia. 

AMBAIXADOR V ALENCIÁ: 

Qui cau i s'al9a no ha caigut; 
i nosaltres ni hem caigut 
ni demanem cap de les llastimes. 
Ben veritable és la for9a 
i ben veritable és l'anim, 
com segura ja és l'ajuda 
deis que van derrocar Al-Azrak, 
els alcoians, entre més valencians 
que prompte tindreu davant. 

AMBAIXADOR PIRA TA: 

Soldats i guardies descal9ats, 
ni un ni mil, no espanten. 

Veniu tots, vingueu-ne molts 
que tots ho pagareu car. 

AMBAIXADOR V ALENCIÁ: 

Espereu-nos amb canons, 
amb fones o amb espases, 
ja parlarem d'arrogancia ... 

AMBAIXADOR PIRA TA: 

Veig que prompte sera, 
i m'alegre ... , 
ja em cansa tantes raons, 
la mar vos rentara les llagrirnes. 

AMBAIXADOR V ALENCIÁ: 

La Mare de Déu deis Desemparats val! 
Campellers que bé la voleu: 
Sus i a la carrega! 

AMBAIXADOR PIRATA: 

Vos esperem. 
Tomarem a ser vencedors. 
Germans turcs i moros granadins, 
berbers i morisma de cor valerós, 
que les armes responguen! 

(La banda de música toca l 'himne con
venient, hi ha una lluita a espasa entre 
capitans i ambaixadors d'un i altre ban
do!, o bé se'n van disparant). 

-F 1-

Vicent Berenguer Micó 

Banyeres de Mariola, 29-9-85 
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ORDRE D'EIXIDA 

TERCIO DE FLANDES 
Banda de música: CANY ADA DE BIAR 
P�a: «Tercio de Flandes del Campello,. (P.D.). 
Autor: Antonio Carrillos Colomina. 

CRISTIANS DEL CAMPELLO 
Banda de música: BANDETA DE LA VILA 
Pe9a: «Preparats». 
Autor: Antonio Carillos Colomina. 

JAUME I 
Banda de música: ASSOCIACIÓ MUSICAL 

VALENCIANA 
Pe�a: «Capitanía Cides,. (M.C.). 
Autor: Antonio Carrillos Colomina. 

ELS MARINOS 
Banda de música: UNIÓ MUSICAL DE BUSOT 
Pe�: «El Tío Ramón» (P.D.). 
Autor: Salva i Olcina. 

CAVALLERS DE CONQUESTA 
Banda de música: CAROLINES (Alacant) 
Pe�a: «Víctor» (M.C.). 
Autor: José F. Molina Pérez. 

ELS MASERS 
Banda de música: COSTA BLANCA 
Pe9a: «Edward» (P.D.). 
Autor: Juan J. Pérez. 
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Aprovechamos la oportunidad que se nos brinda para desear a cada uno de vo
sotros, festeros o no, que las próximas fiestas de Moros y Cristianos sean inol
vidables para todos; que las viváis y disfrutéis al máximo. 

Nosotros pondremos de nuestra parte todo el calor, ilusión y alegría para 
que estas fiestas salgan lo mejor posible. 

Ambaixador: EDUARDO JUAN ESPLÁ 
Abanderada: NOEMI JUAN SOLER 



Cristiana 

Por segunda vez nuestra comparsa TERCIO DE FLANDES, tiene el honor
de representar a todo el bando cristiano, y nosotros el orgullo de ostentar el car

go de capitanes. 

Esta responsabilidad nos ha llevado un año cargado de ilusiones, esperan
zas, así como a un duro trabajo y alegría, con el único fin de hacerlo lo mejor 

posible. 

Esta ilusión se verá agrandada si contamos con la ayuda y la participación 

de todos vosotros, los festeros. 

Desearos, finalmente, que estas fiestas que vamos a vivir juntos sirvan para 

que unamos todos nuestros esfuerzos en conseguir sentirnos satisfechos de nuestro 

pueblo. 

¡BUENAS FIESTAS A TODOS! 

Capita: EMILIO GARCÍA 
Capitana: LOLI BELTRÁN 

19 



TERCIO DE FLANDES

Quisiera en estas páginas, ha
cer resaltar algo de la Historia es
pañola en Flandes, su nombre de 
Flandes en flamenco es Vlaenderen 
y significa tierra sumergida. 

Era un territorio que se exten
día desde el paso de Calais hasta el 
río Escalda, en el centro occiden
tal de Europa, fue fundado en el año 
862, perteneciendo a la corona de 
Francia. En el año 1007 el Conde 
de Flandes lo adquirió en feudo 
(Gante, las islas de Walcheren, Ba
veland, Brujas, etc.). 

Siempre estuvo regido por Con
des hasta que por casamiento de 
Margarita con Felipe, duque de Bor
goña en 1384 ejercieron la sobera
nía los duques de este feudo fran
cés. Durante la soberanía de Carlos 
El Temerario llegó a ser Flandes el 
país más industriado, próspero, ri
co y poblado de Europa. 

María de Borgoña, hija de Car
los llevó a su matrimonio con el em

perador Maximiliano I de Austria 
en 1477 los restos de los dominios 
de su padre y entre ellos Flandes. 
Al casarse hijo y heredero Felipe El 
Hermoso, con doña Juana de Cas
tilla (La Loca) hija de los Reyes Ca
tólicos, transmitió la soberanía de 
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Flandes a Carlos I de España y V 
de Alemania. 

Quien tras algunas batallas, 
amplió sus dominios, durante este 

período de tiempo, se le dio el nom
bre de Países Bajos a las 17 pro
vincias que comprendía, integrados 
principalmente por las actuales Bél
gica y Holanda. Las 7 provincias 
septentrionales se sublevaron y cons
tituyeron la República de las Pro
vincias Unidas ayudada y recono
cida por Francia e Inglaterra en 
1596. 

Este acontecimiento dio paso a 
que en España se fundasen varios 

La Comparsa Tercio de Flandes.

batallones o tercios para mantener 
el dominio de los territorios fuera 
de España. 

Felipe II, cansado ya de tanta 
guerra a tan larga distancia, cedió 
a su hija Isabel Clara Eugenia, des
posada con el archiduque de Aus
tria Alberto, los Países Bajos. Feli
pe lli continuó la guerra en Aan
des para sostener a su hermana, pe
ro hubo de firmar la Tregua de doce 
años, que de hecho, equivalía al re
conocimiento de las Provincias Uni
das de Holanda. 

Durante el reinado de Felipe IV 
expiró la Tregua y murió en 1621 



�in hijo\ el archiduque Albcno, de
cidido panidario de la paz. Por lo 

que aún viviendo Clara Eugenia, 
�paña tuvo de nuevo que interve
nir en Flandes. A la muene de la 
Infanta el Rey Felipe IV, nombró 
u gobernador y pro iguió la gue

rra.

Poco después reducidos los 
dominios españoles por la paz de 
Westfalia en 1648 y las conquistas 
de Luis XIV de Francia, se mantu
vo a duras penas el dominio sobre 
Flandes, hasta que por los Tratados 
de Utrecht en 1713 y Rastadt en 
1714, pusieron fin a la Guerra de 
Sucesión española, pasando parte de 
estos territorios al poder de Austria, 
otro anexionados por Napoleón a 
Francia, otros por el Congreso de 

Viena a Holanda y otros aprove
chándose de la Revolución Francesa 
al reino de Bélgica. 

Comparsa 

Tercio de Flandes 

TERCIO DE FLANDES 

La comparsa Tercio de Flandes 
se fundó el año 1983 por un grupo 
de ilusionados amigos, para apor
tar nuestro granito de arena a la 

grandeza y brillantez que merecen 
nuestras fiestas mayores. Nuestra 
comparsa pasó a engrosar •EL FI
LAES-CRISTIANES•, adoptando 
una singular forma de desfilar, que 
fue acogida con especial cariño por 
nuestro querido pueblo, actualmente 
la forma tradicional de desfilar que 
nos caracteriza. 

Con tan sólo 4 años de existen
cia nos correspondió el gran honor 
de ser la CAPIT ANIA CRISTIA
NA durante el año 1986, con 50 

componentes y un presupuesto de 
2.000.000 de ptas. presentamos al 
pueblo de El Campello nuestra Ca
pitanía, fue la culminación de una 
trayectoria corta pero llena de am
bición. Participaron en nuestra ca
pitanía más-de 300 personas, nos 

acompañó con gran brillantez y co
lorido la sección 1 � y 2 � de la 
COMPARSA TERCIO DE FLAN
DES DE PETREL una comparsa 
con más de 70 años de antigüedad, 
realizamos durante este año un ac
to emotivo y singular, el hermana
miento entre nuestras comparsas. 

Pasan los años y nuestra com
parsa se afianza dentro de nuestras 
fiestas, se alcanza un alto grado de 
compenetración y convivencia y du
rante este año de 1992 repetimos 

nuevamente CAPIT ANIA, estamos 
viviendo unos días muy emotivos 
sobre todo por el honor de repre
sentar a todos nuestros compañeros 
cristianos, a los cuales y aprove
chando estas líneas queremos agra
decerlas sinceramente el apoyo reci
bido, para que la capitanía represen
tativa de todos los cristianos tenga 
la brillantez y grandeza que nues
tras fiestas merecen, con un presu
puesto de 3.500.000 ptas. y 60 com
ponentes, afrontamos esta nueva 
CAPIT ANIA con una ilusión tre
menda, queremos introducir nue
vos cambios en nuestra forma de 
desfilar, estrenaremos nuevo traje 
para los desfiles oficiales, confec
cionado íntegramente por miembros 
de nuestra comparsa, ubicaremos 
nuestra barraca con libre consumi
ción (como todos los años), para to
das las personas que deseamos que 
nos visiten. 

La Comparsa TERCIO DE 
FLANDES quiere transmitir al pue
blo de El Campello y en especial a 
nuestro Ayuntamiento, el gran es
fuerzo que todas las comparsas es
tamos realizando para continuar año 
tras año nuestras queridas fiestas, 
unas fiestas que dan brillantez y 
realce a nuestro pueblo y que nues
tro Ayuntamiento tiene la obligación 
de sentirse solidario con ellas y 
aportar en la medida de sus posibi
lidades las ayudas necesarias para 
entre todos lograr unas fiestas de ca
tegoría especial. 

Queremos aprovechar esta opor
tunidad para expresar a todos nues
tros compañeros festeros y a todo 
el pueblo en general la expresión de 
nuestros mejores deseos de felici
dad y alegría en estas fiestas que ya 
estamos viviendo. 

¡FELICES FIESTAS! 
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CRISTIANS DEL CAMPELLO 

La comparsa va ser fundada l'any 1983 per 
una colla d'amics, entre els quals podem nomenar: 

-Francisco Armengol i Ruzafa «Paco el Bo-
llo».

-Juan A. Planelles i Buades «Manchenca».
-Antonio Ferrer i Brotons «Toni el Mataor».
-Antonio Ramos i Baeza «El Nap».
-Francisco Alavés i García «Paco Vinasia».
-fose Soto i Pérez «Pepe El Pont».
-Emilio Soto i Pérez «Emilio El Pont».
-Francisco Sebafián Tero! «Paco la Mua».
-fose E. Vaello i Lledó «Pepe Milio».
-Juan A. Soto i García «El Nene».
-Ramón Mira i Bertomeu «Ramón Joma».
-Altres que han causat baixa pe_r varies cir-

cumstancies.

En l'actualitat, a més deis socis fundadors 
'

s'han afegít a les nostres files: 

-José Rafael Baeza i Ripoll.
-Juan José Armengol i Soto.
-Juan Hernández i Fuentes.
-Rafael Fabra i Córdoba.
-Francisco Climent i Soto.
-Felipe Pérez i Esquitino.
-Vicente José Llopis i Soto.
-Vicente Llopis i Urios.
-Bruno Martínez i Simoni.

Tots acompanyats per les seues esposes no-
vies i fills. ' 
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La nostra barraca es va plantar al carrer Jordi 
Juan. 

El nostre pressupost és d' 1.500.000 pessetes 
si fa no fa. 

La nostra primera capitanía fou l'any 1988. 
Sent elegits els següents carrecs: 

Cap ita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rowald Lobo 
Capitana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gisla Lobo 

I els carrecs d' Ambaixador i Banderera van 
estar representats per: 

Ambaixador . . . . . . . . . . . . . . Antonio Mas 
Banderera . . . . . . . . . . . . . . . Dominica Sala 

La nostra comparsa compta amb 5 filades: 
2 d'homens, 2 de dones i l de xiquets. 

Com a caps d'esquadra tenim: 
-Antonio Ferrer i Brotons.
-Juan Antonio Soto i García.
-Dominica Sala i López.
-Mary Lourdes Llopis i Soto.
-Míriam Planelles i Felipe.

¿Que ens uneix als Cristians del Carnpello �r

a seguir any rere any fent festes de Moros i Cns

tians? 
• no soisl. Una gran amistat entre els soc1s,

els dies de festa sinó també durant la res-
' 

ta de l'any. 
2. Una gran il.lusió perque les nostres festes

es superen cada any. 

... 



3. TrebaJlar tot l'any per a aconseguir el nos
tre objectiu: finan\ar les festes.

4. Reunir-nos en ocasions per a celebrar dies
assenyaJats.

5. Organitzar activitats.

6. Gaudir uns dies de música, pólvora, entra
des, menjars, begudes i alegria.

7. Unir-nos a tots els festers del Campello,
perque les nostres festes siguen les mi
llors.

Octubre ja és ací, i com cada any, la compar
sa Cristians del Campello destija a tot el poble i 
als visitants que durant aquestos dies ens acompan
yen: PASSEN BONES FESTES DE MOROS I 
CRJSTIANS 1992!! 

Durant tot l'any, hem esperat amb il.lusió i 
entusiasme !'arribada d'aquest dies per poder go
jar, oblidant els problemes de tots els dies i dei
xant el mal humor a un costat. 

Aquestes festes són de risa i diversió, per aixo: 
Avant, que només són quatre dies!! 

Ja sabeu on trobar-nos i, siga l'hora que siga, 
hi trobareu la porta oberta. V os esperem per a com
partir !'alegria amb amics com vosaltres. I FEU 
MEMORIA: LES FESTES NOMÉS DUREN 
QUATRE DIES I LES HEM DE GAUDIR TOTS 
AMB ALEGRIA I BON HUMOR. 
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EN JAUME 1 

Una vegada més i com va sent tradicional, ens tro
bem sota el garro fer de I' Amerador, que en aquest da
rrers temps sembla ser la nostra musa. Enguany, i que 
no siga precedent, serem més seriosos del que us te
nim acostumats, ja que així ens ho ha demanat la Junta 
Festera a totes les comparses. De més a més, aquestes 
festes seran especials per a nosaltres, car la comparsa 
fara deu anys que puja per l'Avinguda de la Generali
tat, i ja és hora que fem cinc centirns de la nostra historia. 

Tot comen9A el 1981, quan una colJa d'amics de 
tota la vida, que sempre haviem eixit a la festa, passa
rem a formar parte de la comparsa deis «Miradors» (en
cara ens preguntem com va ser aixo), pero per sort no 
hi vam durar. Parlarem de tomar a ewr ... les festes 
sois es viuen quan hom és dins ... , el malei"t cuquet fes
ter. No calien més enraonaments, havíem de buscar 
amics, germans, cosins ... per a formar, almenys, dues 
esquadres, una de xíes i l'altra de xiques. 

La veritat és que al comencament no volíem calfar
nos rnassa el cap i pensarem de formar una filada per 
a entrar al Kordofan, car era la comparsa deis nostres 
germans majors i amics, i també, perque no reconéixer
ho, ens agradava més el moro. Pero, en aquells anys 
els de Kordofan no estaven per a moltes revoliques, i 
ens donaren carabasses. Per ou i molla, !'única solució 
va ser fundar una comparsa, i a�o és: EN JAUME l. 
Total, la conseqüencia logica i esclafadora de les ma
terna.tiques, ja que com fins ara el nombre de compar
ses mores ha estat major que les cristianes, ens va tocar 
fer de cristians. 

En aquel! temps, quasi tots els xíes de la comparsa 
eren a la «mili», per tant, les xiques van haver de dur 

endavant la comparsa. Comen9Arem per anar a Alacant 
a teles, perque les nostres mares cosiren els vestits dis
senyats per nosaltres amb l 'ajuda de revistes de nóvies, 
per als vestits de dona i del «Capitán Trueno-, per al 
vestit deis homes. 

Per molt que vam desitjar fugir del martiri de l'agu
lla, no vam poder. Calia brodar l'estendard de la com
parsa i ja ens plantavem en la darrera setrnana i vespra 
de les festes del 82. Se'n van encarregar tres o quatre 
de les més sabudetes i encara així unes van anar a veu
re la vaca i escoltar el pregó, i les altres van anar com 
a descosides amb l'agulla. Eren les qúake de la ves
prada, ja sois havíem de vestir-nos i fer la primera 
entrada. 

Plantarem la primera barraca al carrer Major, a 
l'antic taller mecanic de motos. lmagineu la faena que 



"ªm fcr-hi pcr a netejar-lo. Un cap de setmana darrere 
d'altrc, plens de greix, pols i teranyines. És acf on els 
poc xic queja ha\'ien fet la •mili• van ser capacos 
de derno trar la seua capacita! de treball per una com
par a que ara per ara era tot bolquers. 

Érem una autentica colla, i esperem ser-ho enca
ra, de festers amb trellat. Que ens calia un aparell de 
música? Un soci posava el seu. Hui que mengem? Tots 
a sa casa per llaunes i companatge. Ens hem quedat curts 
de menjar? Anem a veure els Veterans que han fet una 
torrada de botifarres i Uonganisses, i de segur que ens 
conviden. 

Aquesta va ser la nostra primera etapa, amb mol
tes il.lusions pero amb pocs diners per a pagar la ban
da de música, amb molta empenta pero amb obstacles 
que ens han costal molt votar. Gent que entra, gent que 
ix, conflictes ... Que no ens fa mal a tothom l'eixida 
deis queixals de l'enteniment? 

I amb aquei.xa lín.ia de creixement ens va arribar 
l'hora de la capitanía, on van assolir la majoria d'edat. 
Un any amb moltes il.lusions i també de molts es for-
9os on un bon grapat de festers, uns des d'altres com
parses i altres des de l'anonimat, s'incorporaren al nostre 
projecte. La Capitanía, la vam fer front amb for9a co-

ratge, la forca que dóna la irresponsable joventut per 
a lluitar en aventures impossibles, pero, tot i aixo, la 
bona faena aconseguida ens va fer votar, cridar, riure 
i vessar molles ll?tgrimes. Tant se valen, a cls diners 
quan hi ha coses més redones que cls duros!! 

Així passa el temps, cada any un repte, i cada rep
te una superació col.lectiva. L'última faena, de la qual 
ens sentim orgullosos, és d'haver portal endavant el de
sig de tindre un vestít propi i identificatiu de la com
parsa, i alhora acomplir els preceptes marcats pel 
reglament de la Junta Festera. Tots fent pinya, venent 
rifes i sacrificant un major plaer a la barraca, ens per
meté que el vestit no costara un xavo de la butxaca. El 
secret: faena, faena i més faena (i també, cal dir-ho, 
les facilitats de pagament que els dissenyadors alcoians, 
Alejandro Soler i Paqui, ens van fer). 

La recompensa de la faena ben feta és veure com 
altre gent vol compartir i fer costat a la festa forrnant 
part de la nostra comparsa. I així apareixen 15 amics 
de tota la vida, amb clara influencia cristiana, car ha
vien segut part deis Cristians del Campello i del rna
teix Jaume I, que per rnajoria havien decidit entrar com 
a filada arnb nosaltres. Ells es van batejar com a Al
mogavers per una clara consciencia barcelonista Ga s'hi 
veien vindre aleshores els exits esportius) i també per 
assumir el fet historie nacional. Després d'un any d'ex
periencia, la filada ha estat un exit, i a90 ha fet que pa
tiren molt a l'hora de negar-se a l'entrada de més gent 
dins de la filada, ja que ells no voleo créixer més (si 
remei no posen 4 fadrins que encara queden). Els Al
mogavers, per aixo, es qualifiquen de filada mixta, en 
la qua! les dones tallen el bacallar del control estricte 
de l'administració. Pero !'honor deis mascles queda res
titu1t amb el super-cuiner Paco «El Mataoflt i el bon beu
re i menjar de la resta deis homes. Tot i aixo, com 
sempre s'ha d'anar endavant, enguany oferiran al Cam-

• pello i part de l 'estranger al saber fer del seu cap d 'es
quadra. Qui l 'agarre per a ell! !

Arnb aquesta capacitat de fer la festa que té Jaume
I, ens la bufa que uns ens qualifiquen de jovenalla sen
se trellat que gaudim fent mal, ja que la nostra veritat
és vista des d'un prisma molt diferent al d'ells. Consi
derem que si el fester és conscient en un 90% d'allo
que té entre les mans, invitara a la gent que seu a les
cadires a fruir de les mateixes sensacions que ell sent.
És per aixo, que hem de ser festers tot l'any, rebre el
suport de tot el poble, perque per damunt de tot creem,
i creuen, en nosaltres.

SALUT, MOLT I BON BEURE JAUME I 

Histories d'En Jaume I 

Diuen que quan el Rei En Jaume anava amb el seu 
exercit a conquerir la ciutat de Valencia, entre ell, els 
soldats i la gent que volia veure un reí de prop van fer 
tanta polseguera, que tota aquella pols va pujar i pujar 
¡ es va enclastar al cel, fonnant una mena de núvol clar, 
que alguns anomenen la Via Uctia í els catalans i els 
valencians en diem El Camí del Reí En Jaume. 
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ELS MARINOS 

El por qué de la comparsa 
«Els Marinos» 

Nosotros, la comparsa «Els Ma
rinos», quisiéramos explicar en po
cas palabras como nos fundamos, 
pues bien, allá por el año 1983 pen
samos en crear una comparsa y des
pués de ver que El Campello es un 
pueblo marítimo, con esa torre vigía 
de nuestras costas y esos «Banyets de 
la Reina• que demuestra la importan
cia de nuestro mar en tiempos anti
guos, decidimos que al pueblo le 
hacía falta una comparsa que repre
sentase en la fiesta de «moros i cris
tians• lo que siempre había sido la 
mayoría de los campelleros, un pue
blo de marinos, navegantes y pesca
dores. 

La gente de la Comparsa «Els 
Marinos», no hacemos fiesta para his
toriadores sino para gente sencilla co
mo nosotros, gente que solamente pre
tende divertirse con fantasía e ilusión. 

El porqué de nuestros trajes 

Al hablar de nuestros trajes que-
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remos dejar bien claro que sabemos 
que la vestimenta que llevamos no es 
ni de 1200 ni de 1400, pero nosotros 
lo que pretendemos es que el desfile 
sea de lo más vistoso posible, que no 
haya repetición de trajes en las com
parsas cristianas, que no nos puedan 
confundir con ninguna otra y lo más 
importante es que la gente cuando nos 
vea diga: «Mira, per ahí venen Els 
Marinos». 

En nuestra comparsa cada cier
to tiempo se van haciendo «filas» di
ferentes sin salirse de la línea de 
nuestros trajes, con el fin de que el 
pueblo vea variación en nuestra com
parsa. 

Este año, las niñas de antes mu
jeres ahora, formarán una nueva «fi
la» que lucirá un bonito traje diseñado
Y confeccionado en nuestra comparsa
que esperamos que guste a la gente.

La retreta 

, La retreta es uno de los actos que
mas gusta a la gente de nuestra com-

parsa, lo único que desearíamos es 
que hubiese un poco más de orden a 
la hora de realizar el acto ya que mu
chas veces nuestras ilusiones se ven 
frustradas por culpa del desmadre de 
algunos festeros, cosa que no bene
ficia en nada a la fiesta. 

«Nanos abans, fadrins ara» 

Uno de lus orgullos que tenemos 
en nuestra cornpar�a es poder ir ob
servando como los «nanos» de antes 
que apenas sobrepasaban un metro de 
altura, ahora son «fadrins» que se 
acercan a los dos metros. 

Nuestra mayor ilusión sería que 

los hijos de estos «nanos• de antes, 
luzcan el traje con el que empezaron 
a desfilar sus padres y abuelos en el 
año 1984. 

Entrevista xiquets 

«Els Marinos» hemos querido ha
cer un pequeño homenaje desde es
tas páginas a nuestros «xiquets•, por 



1\) cual una tanlc de verano pudimos 
reunir a unos poco (por que como 
ya sabemo en e tas fechas el que no 
�tá de vacaciones está de acampada) 
y les hicímos una seri de preguntas 
sobre la «nostra festa•. 

A la primera que entrevistamos 

fue Lorena, una niña de 11 años, es 
rubia y muy fotogénica, cuando le 
preguntamos sobre lo que más le gus
ta de la fiesta nos dijo que el desfile 
y sobre todo desempeñar el papel de 
cabo en la escuadra ya que cuando 
apenas tenía dos años le gustaba di
rigir a los mayores, Lorena nos dice 
que espera ser dentro de unos años 
abanderada o capitana. 

La segunda niña fue Patri de 11 
años, es corro una chinita, parece que 
su cara sea de porcelana, ella nos 
cuenta que lo que más le gusta son 
los desfiles, pero el que no le gusta 
es el de la mañana ya que a esas ho
ras prefiere dormir o simplemente 
descansar. También le gusta la retreta 
y «ballar» en la barraca. 

El tercero que entrevistamos fue 
José Juan de 11 años, dice que lo que 
más le gusta es la retreta y la barra
ca, coincide con Patri en que el des
file de la mañana se debería suprimir, 
ya que él también prefiere descansar 
para poder aguantar despierto por la 
noche. Desde aquí queremos darle un 
pequeño saludo a su hermana Inma 
y decirle que qué pena que no hayas 
podido venir a la entrevista (pero alé
grate, sales en las fotos). 

La cuarta fue Rosa, de 11 años, 
es una «xiqueta molt �nica i té uns 
ulls blaus que parlen ells mateixs", 
dice que le gusta el desfile de la tar
de y que su mayor ilusión sería ha
cer las veces de cabo de escuadra, la 
retreta le gusta mucho y el desfile de 
la mañana ya se sabe; a dormir! ... 

El quinto fue Paco, de 11 años, 
nos comentó que no le gusta mucho 
el desfile fonnal porque tiene que ir 
serio, prefiere la retreta y jugar en la 
barraca con sus amigos. 

La sexta fue Telma, de 9 años, 
es una niña que se explica muy bien 
para su edad, ella dijo que le gusta 
la retreta porque desfila más infor
mal, le gusta bailar en la barraca y 
como no, le gustaría ser la mejor ca
bo de escuadra. 

La siguiente fue Ana, una de las 

más pequeñas del grupo, ella nos di
jo que lo que más le gusta es salir en 
el desfile y saludar a la gente (el año 
anterior se pasó todo el desfile salu
dando y mandando besos a todo el 
mundo), si no cambia, que ¡ojalá no 
lo haga!, el día de mañana podrá ser 
una buena abanderada, Ana continúa 
diciendo que le gusta la retreta pero 
no le gusta que cuando desfile haya 
porquería por los suelos. 

Por último, nuestro querido «Bo
llet» de 5 años. Al preguntarle que si 
este año va a salir a desfilar, nos di
jo que no, que se iba a quedar en casa 
rompiendo las cosas de su hermana 
aprovechando que todos se van al 
desfile. Después de reímos un buen 
rato, nos dice que era mentira y que 
sí iba a salir en el desfile dirigiendo 
a los demás niños. El «Bollet» es un 
bicho malo que revoluciona a toda la 
barraca. 

Cuando les preguntamos a todos 
si les gustaría ahorrar de su paga se
manal para ser capitanes nos contes
taron a coro que sí y que es su gran 
sueño. Desde aquí los animamos a 
que puedan cumplir lo que quieren 
«No son els nanos lo mes bonic de 
la festa?» ... 

La Comparsa «Els Marinos» vos 
desitja unes bones festes i vos convi
da a que passeu una estona agrada
ble bevent i ballant amb nosaltres a 
la nostra barraca. 

Ah!, i no vos té que costar un 
quinzet. 
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CAV ALLERS DE CONQUESTA 

Des d'aquesta tribuna que se'ns ofereix, vo- barraca Els Qui Faltaven, que arnb el temps ha anat 
lem fer una miqueta d'hístoria de tota la nostra tra- creixent en socis i participant en les �ues feste� que 
jectoria fins arribar a poder consolidar, amb moltes es celebren al Campello, ¡ant per la Mare de ;Déu 
ganes, la nostra estimada comparsa. del Carme coro per Santa Teresa. 

L'any 1982 es forma per una c!OÍla.d'��c� 1� .· -._ L'aJÍy..,_1985 un reduit grup de la barraca. co-
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men�?l a participar en les f C-'ites de Moros i Cris
tians, dcsfilant amb la nostra ensenya i nom du
rant tres anys, continu'ilat trencada l'any de la 
terrible desgr?lcia, que assol� el nostre poble per 
tes festes de Santa Teresa, per a després ja no tor
nar a empendre el treball per dificultats internes 
de t'associació. 

Com, realment, els de la barraca estem molt 
involucrats en la festa i amb moltes ganes de 
participar-hj, es sol.lici� de nou l'ingrés de la nos
tra comparsa a la Junta Festera, la qua), i arnb el 
vist-i-plau de les comparses, ens va tornar a ad
metre aquest any de 1992. 

Hem treballat molt per dur a bon port laja di
fícil faena que ens hem imposat, pero arnb l'ajuda 
de tots els nostres socis, que ja són més de 40, es
perem poder representar amb la major digrutat una 
«nova• comparsa cristiana en les festes de Santa 
Teresa. 

Ja hem participat en les festes del Mig Any, 
en les quals la nostra presencia es va fer notar, no 
tan sois per la il.lusió que terum per participar, si
nó perque la marxa que tenim, volem compartir
la amb tot el poble. Ens va paréixer estupenda l'or
garutzació de tots els acles programats, tant els 
que es celebren al Col.legi Rafael Altamira com 
les cercaviles, a les quals vam assistir amb molla 
gana. 

Volem demanar que se'ns perdone els xico
tets errors en els quals podem caure en aquest 
retoro a la festa, abó com agrair públicament el 
recolcament que hem tingut de totes les compar
ses i de la Junta Festera. 

Ens hem sentit veritablement mimats amb la 
seua col.laboració i ajuda en aquestos difícils me
sos passats, amb tota l'organització interna que du 
la forrnació d 'una nova comparsa. 

Esperem, dones, integrar-nos totalment des 
d'aquest tan nomenat any 1992 i que aquest siga 
defirutivament el comencament d'un molt llarg ca
mí, ja que comptem amb gent molt jove dins de 
la nostra comparsa, que esperem arrelen en la fes
ta igual com nosaltres, els ja més «madurets•. 

No cal dir res més, sois agrair per davant el 
calorós acolliment que esperem del nostre poble. 

GRÁCIES I VISCA LA FESTA!! 

La Directiva 

ELS CA V ALLERS 

DE CONQUESTA 

Paisanos y visitantes 

amigos todos festeros, 

gentes de otras galaxias, 

que aquí llegáis tan contentos, 

permitid que sin clarines 

-de otra forma no sabemos

y como recién llegados,

a todos nos presentemos

«Els Cavallers de Conquesta»

somos; eso dice el pregonero.

Y bien dice pues lo somos,

aunque después ... ¡ya veremos!

eramos «els qui faltaven»•.

Ahora está el cupo completo.

Jesús Gabaldón 
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ELS MASERS 

La historia 

Hace 16 años, en El Cam
pello, se reunieron un grupo de 
amigos con ganas de divertirse 
y de practicar directamente en 
las fiestas de Santa Teresa. A 
consecuencia de ésto se formó 
una nueva comparsa: «Els Ma
sers». 

El nombre surgió debido a 
que se quería enseñar al públi
co algo típico, algo referente al 
campo, algo que nos hiciera re
cordar las costumbres de nues
tros abuelos. 

La comparsa cristiana Els 
Masers se fundó el 10 de octu
bre de 1976. Por esas fechas se 
mostraron al público por prime
ra vez, utilizando ropas de sus 
abuelos, que pensaron, eran las 
adecuadas por su similitud a lo 
que ellos querían representar. El 
pueblo lo aceptó con agrado y 
desde entonces la comparsa no ha 
parado de crecer. 

De los primeros fundadores 
del principio se ha pasado a los 
87 componentes actuaJes. Fran
cisca Ferrer, Conchi Masiá y Pa
co Hernández, son los únicos que 
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quedan en la comparsa de los pri
meros 25 fundadores. 

En el año 1981 fue elegida 
por el Ayuntamiento para ir al 
desfile provincial de las Hogue
ras de San Juan, como represen
tantes del pueblo del Campello. 

En 1985, año que por prime
ra vez en El Campello se elegía 
capitanía mora y cristiana, Els 
Masers sale representando a la 
capitanía cristiana. Los capitanes 
fueron Carmina Planelles y Ce
ledonio Ruiz. En representación 
de la capitanía mora fueron ele
gidos Bis Veterans. 

En 1991 tuvieron otra vez la 
oportunidad de repetir la expe
riencia y desfilar como capitanía 
cristiana, junto con la capitanía 
mora representada por Meixe
met. Los capitanes fueron en es
ta ocasión, Manolo Tendero y 

Francisca Ferrer; el embajador 
fue David Caler y Juanita lvorra 
la abanderada. 

Desde la primera vez que
desfilaron Els Masers hasta aho
ra, se ha ido sufriendo una trans
formación a causa del continuo
crecimiento de la comparsa. A

los dos o tres años del primer 
desfile se fueron formando fila
das más decentes y empezamos 
a confeccionar nuestros propios 
trajes. Conforme han pasado los 
años, los trajes son más ricos en 
detalles y más elegantes, lejos ya 
de los improvisados y rudimen
tarios trajes del principio. 

Els Masers se rige por unos 
estatutos independientes a los de 
la junta festera. La organización 
es llevada a cabo por la Junta Di
rectiva elegida democráticamente 
entre todos los socios. El actual 
presidente es Marita Verdú; vi
cepresidente Juanita Ivorra; Fran
cisco Limonchi como tesorero y 
José Caler, Francisca Ferrer y 
M� Reyes los vocales. Esta Jun
ta Directiva organiza reuniones. 
Cada primer lunes de cada mes, 
las reuniones de la junta festera. 

La comparsa tiene por cos
tumbre la participación plena en 
todos los festivales carnavaleros, 
como las retretas y las fiestas pa
tronales de la Virgen del Car
men. Al igual que los trajes de 

maseras los disfraces utilizados 
' 

, 

en las retretas son en su mayona

de confección propia. 



Es también conocida nuestra 
rradiciomJ oostumbre de OOii ipf 31 
una vaquíJla con la que nos di
,·ertimos durante la fie ta, y 
transcurriendo un tiempo, se sa
crifica para que todos los socios 
se reunan para comérsela en una 
cena y una comida. 

Con todo ésto, la participa
ción de E1s Ma.sers no sólo se ha 
limitado a los días de fiesta, la 
comparsa cuenta en su haber con 
la organización de la Cabalgata 
de Reyes de 1991 y la barra de 
Mig Any en el C.P. «Rafael AJ
tarnfra,. en colaboración con la 
capitanía mora. También organi
zamos un torneo de fútbol-sala y 
la barra de presentación de capi
tanías del año pasado. 

Agradecemos al Iltmo. 
Ayuntanúento del CampelJo por 
la subvención de bandas y por 
la colaboración que han demos
trado. 

Todos los años, la Compar
sa Els Masers trabaja mucho pa
ra poder seguir adelante e intenta 
que todo salga lo mejor posible 
y pasen todos unas felices fiestas. 

Saluda 

Llenos de ilusión y entusias
mo afrontamos un año más nues
tras queridas fiestas patronales en 
honor a Santa Teresa de Jesús y 
a Nuestra Sra. de los Desampara
dos. 

Es de esperar que con la 
grandeza e importancia que están 
cobrando nuestras fiestas podr� 
mos entusiasmar a los visitantes, 
que cada año en mayor número 
se acercan a nuestra localidad pa
ra disfrutar de los desfiles y ca
balgatas, y a nuestros vecinos que 
al fin y al cabo son los jueces que 
con sus aplausos valoran el tra
bajo de todo el año, lleno de afa
nosa tarea y tesón innato. 

Por todo ello deseamos que 
el pueblo entero y los amigos 
vengan a visitarlo en estas fechas 
pasen unas divertidas, felices y 
entrañables fiestas. 

¡Felices fiestas a todos 
ELS MASERS 

DEL CAMPELLO! 
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ORDRE D'EIXIDA 

ELS PACOS
Banda de música: LA ALIANZA, de Mutxamel 
Peca: «Els Pacos,.. 

ELS POLLOSOS
Banda de música: SANTA CECILIA, de Rojals. 
P�a: «Juan jo,.. 
Autor: Francisco Esteve Pastor. 

KORDOFAN
Banda de música: LOS CHICUELOS, d'Agost, 

acompanyada per l'Escola de Dol�ainers del 
Campello. 

Peca: «Xavier el Coixo•. 
Autor: Joan G. Iborra, J.R. Pascual i «La Xafiga,.. 

ELS VETERANS
Banda de música: ADZENETA, d'Albaida 
Peca: «El President» 
Autor: Miquel Picó i Biosca 

ELS MARROCS
Banda de música: EL DELIRIO, de Gorga 
Peca: «Siseo" 
Autor: Daniel Ferrero i Silvaje 

NON BEBEC
Banda de música: De Rojals 
Peca: «Jamalajam,. 
Autor: I. Ferrándiz 

AIN KARIM
Banda de música: LA AURORA, de Sella 
Pei;a: «Als ligeros». 
Autor: P.J. Francés San Juan 

MEIXEMET
Banda de música: LA PAZ, de Sant Joan d' Alacant

Peca: «RamfeP.. 
Autor: Miquel Picó i Biosca. 
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J a fa molts anys que sóc fester i des del vuitanta 
sóc Paco.

Encara no sabÍem que era ser capitania i enguany 
tenim la sort i el privilegi de representar a les hostes 
mores per les festes d'octubre. Les festes que espe
rem i preparem cada any amb tanta il.lusió. 

Jo seré l'ambaixador moro i espere representar 
el meu carrec el millor possible, jo ho donaré tot, 
per a mi és un honor poder dir l'Ambaixada mora. 

La Comparsa «Els Pacos», com una mena d'olírn
piada, ve preparant ja fa uns anys aquesta capitania 
i espera superar les marques establertes per altres ca
pitanies d'anys arrere i rnillorar les festes. 

Només em queda, com és típic en les saluta
cions festeres, desitjar a tot el poble unes «BONES 
PESTES». 

Josep Alexandre 

P er fi ha arribat l' any de la CAPIT ANIA DELS
PACOS, i a mi m 'ha tocat representar-los com a aban
derada. 

Per mi no ha de quedar, ganes me'n sobren per 
passar-ho bé disfrutant d'aquestes festes, de les quals 
forme part ja fa tan de temps que ni me'n recorde. 

Espere poder complir (si el cos ho aguanta). 
La marxa ha de ser gran! 
Des de la meua comparsa vos die: «Hem espe

rat molts anys per a ser representants deis moros en 
aquesta festa». 

Aquest és l'any de la Olimpíada de Barc�lo�a, 
l'Expo de Sevilla i, com no, de la nostra cap1tania. 
No podía ésser d'altra manera! 

Enguany, desitge que tots acabem contents; be
veu, menjeu, canteu i balleu al voltant del poble que 

per aquestes dates estara de «gom a go�, en espera 

de la benvolguda festa.

PACOS del Campello i FESTERS tots: ALAJJA· 
BALA. 

M� carrne
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Ambaixador: JOSEP ALEIXANDRE PALOMARES I PLANELLES 

Abanderada: M� CARME PALOMARES I PLANELLES 



Hola! Sóc Patrícia, una festera que va comen�ar 
l 'any 80 en la comparsa «Els Pacos,. i, que enguany,
té l'orgull de representar la Capitanía Mora.

Espere que vos trobeu amb for�a per a gaudir 
d'aquestes festes de Moros i Cristians del Campello; 
unes lestes de pólvora, música, diversió, colpets, molt 
de somni i bon menjar. 

Esteu tots convidats a compartir amb mi aques
tos meravellosos dies. Espere que tingueu un bon re
cord nostre, una salutació a tot el poble del Campello 
i visitants. 

Patricia 

Aquestes festes són les meues, les meues i les de 
la comparsa ELS PACOS. Els que ern coneixeu sa
beu que tots els anys faig un desbarat: perd el ba
rret, la gil.taba, el cap i, fins i tot, m'oblide de des
filar, sempre la mateixa. Pero en aquesta ocasió m'he 
compromés a portar-me bé i estar a tots els llocs a 
!'hora assenyalada. 

Amb tot el que he dit, no he d'oblidar els meus 
companys, els quals van propo ar en el seu dia que 
jo fóra el seu Capita per les festes de 1992, per la 
qual cosa em sent profundament honrat. 

I poques coses ja cal dir, només desitjar de tot 
cor, a tots vosaltres, que les festes d'enguany vos fa
cen goig i vos divertisquen com mai. 

Una forta abra�ada a tots els festers i al poble 
del Campello. 

P.D. Més que un amic, un admirador.
vostre Capita,

Xavier 

Capita: XA VIER RUZAFA I ALBEROLA 
Capitana: PATRÍCIA RAMOS I PÉREZ 
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ELS PACOS 

Per l'any 1964, al poble del 
Campello una colla d'amics es 
van posar d' acord en fundar la 
comparsa dels Pacos amb la in
tenció d'engrandir la festa. Ells 
foren: José'Pastor Santonja «Pe
pe la Coveta», Francisco Varó 
Montoro «Paco el Macoc», An
tonio Planelles Blanes «Toni Jau
me», Manuel Alemany «Manolo 
Cope� ... entre d'altres. Amb 
l 'esfor� de tots es va aconseguir
integrar aquesta comparsa d'una
manera plena dins la festa del po
ble del Campello.

Els records que jo  t inc 
d'aquell temps estan difuminats 
per la meua infantessa i els colps 
de bidó que pegava el Macoc per 
marcar el nostre ritme. Forma
ren la comparsa als seus inicis 67 
membres, els quals pagaven de 
quota 50 pessetes (d'aquells 
temps) i 25 pessetes el més fa
drins. Manolo Copet va ser el 
primer Cap d'Esquadra que va 
marcar el meu pas, després li va 
seguir Pepito la Coveta. Vam 
agradar tan que la nostra parti
cipació en la festa no es limita al

terme, sinó que vam ser convi
dats a la desfilada Provincial 
d' Alacant, a les festes de Santa 
Pola ... etc. Pero la comparsa va 
fer aigua quan les persones que 
treballaven per ella es cansaren 
de fer-ho i no va aparéixer cap 
relleu. Aquesta va ser la raó d'es
tar uns anys sense fer la festa. 
Tot i aixo, el temps passa i els 
que abans eren els xiquets deis 
Pacos no oblidaven la seva com
parsa i l' any 1979 es van deci
dir a traure-la altra volta al ca
rrer. Aquells xiquets, ara hó
mens, eren Paco Cañadas, Paco 
Rata, José Manuel Marco, Joa
quim Tomas i Salvador Chol
vis ... i uns quants més. A mi tan 
sols em quedava finalitzar «la 
mili» i posar-me, ara passats els 
anys, al cap de la comparsa a
marcar el pas qÚe jo havia aprés 
a colps de bidó. 

Aquesta gent, un grup que
no fem deu, havia marcat la seua
faena amb la voluntat d'arribar

a la primera capitanía, tasca ben

acomplida després d'esperar �e�
ze anys, temps que fa cruíXlf



el més valent, temps que fa cau
re el mé ben plantat. És per a�o 
que la comparsa necessita un re
lleu perque la historia no es re
petisca dues voltes i la festa con
tinue cada vegada millor amb 
idees noves i nova saba. 

I per acabar amb bon peu 
enguany, després de les Olimpía
des i l'Expo, encara faltem no
saltres: Capitanía Pacos-92. Con
videm, ara mateix, tots els fes
ters i forasters a que participen 
d'aquesta nostra festa, en el meu 
nom í el de la comparsa. 

Toni Planelles 

Com tots sabem: 

Per a matxos i borratxos 

ELS PACOS. 

,-----------------_-_-__ -:,.-... -... --:.,:.,;.,:;.�:::--:::-x::;;;;;;;;;;:¡; -
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ELS POLLOSOS

Recordeu encara aquell «FILL D'UN BOU, 
FILL D'UNA VACA ... », que sonava al so d'un 
tabalet i una dol�aina, al pas d'una gran colla de 
jóvens que, vestits amb una gil.taba i una que 
altra carabassa, agarrats a una corda ens deixa
vem caure al tro d'una canonada. 

Eren molts, en aquells ternps, ELS POLLO
SOS que desfilaven. Eren els anys 70. 

Alguns d'aquests pollosos van deixar de ser
ho per a passar a ser moros rnés adinerats. Al
tres es van cristianitzar. 

Amb el pas del ternps, les intencions de rnan
tindre en peu ELS POLLOSOS han segut rnol
tes, pero la desorganització d'aquests i la pressió 
per part de la Junta Festera de realitzar una des
filada d'acord amb el gust popular i de com es 
suposa que ha de ser la festa de Moros ¡ Cris
tians, han portal a la quasi desaparició d'aques
ta tan antiga i coneguda comparsa. 

Per aquesta raó i davant la impossibilitat de
formar mé� comparses mores, un grup de pollo-
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sos decidixen formar una «fila» d'altra compar

sa per poder integrar-se en aquest «tipus de fes

ta». Es crea, aleshores, «MOROS DE l'ANIM

ALÁ» (any 1989), amb 12 membres, en princi

pi, arribant a ser prop de 30 per a les festes de 

Mig Any de 1990. 

Després del Mig Any de 1991, la Junta Fes

tera, en Assemblea General, decidix negar la par

ticipació de la comparsa ELS POLLOSOS en la 

festa. 

Aquesta circurnstancia, junt arnb el males

tar general en la nostra «fila» provocada per la

quasi nul.la presa de decisions en els assumptes 

de la comparsa a la qual pertanyíem i per tant

en la festa, proposarern fer-nos carrec de la con

denada a desaparéixer comparsa ELS POLLÜ

SOS. 

Aixo s 'unia al nostre interés de mantiiltlre
. . 

' t va iniciar
viva e1xa comparsa que a tants 1es ers 

en la festa de Moros i Cristians. 
d • apro

AqueSta proposta va ser accepta a 1 



vada per l' Assemblea General el 

dia 20 de maig de 1991. 

Des d'eixe dia, hem inten

tat estar, com a comparsa, a }'al
tura de les demés i seguirem mi

llorant. 

Mig Any 1992 

Retreta octubre 1991 

Aquest any som prop de 60 

festers els qui formem la com

parsa ELS POLLOSOS, (sense 
comptar els xiquets), amb un ob

jetiu per al proper any: la Capi

tanía Mora. 

Esperem tirar endavant, 
amb l'única finalitat d'engrandir 
i animar cada vegada més, aques
tes les nostres festes de Moros i 

Cristians. 

JA MOS BEUREM!! 
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KORDOFAN

1979 

Amb molta precipitació, qua
si a última hora, un grup de xico
nes en edat de meréixer contrau
el virus de la festa i, cremant per
la febre octubrenca, tremolant
d'iJ.lusió i de gana de gresca, aga
rren, van i diuen:

-Anem a eixir de mores.
-De mores?
-Sí, de mores. És que hi

passa alguna c9sa?
-No res, no res. De mores ...

Ep ... I amb quin nom?
-El nom? A veurc, el nom ...

Dueu-me un mapa d'Africa. Aha
ha! Mireu, ací, al Nord: Kordofan.

-Oh, que bonic!
-Oi que sí?
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-1 els nostres moros?
-Ja vindran, ja vindran. Ho

veureu.
Aqueix podría haver sigut el

comen�ament de la nostra compar
sa. Ja sabem que la cosa va suc
ce� de manera més, diguem, col.
leg1ada. D'aixo poden donar fe
Mari Trini, M� José Galvañ Mª
José Lled?, Núria, Maria del M�,A_na Mana, Lola, Marisa, Marise, Anabel, Luisa, Marian, Menchu, Susi i Finita.

1980 

. Contagiats de la mateixa malaltia, excitats els sentits per l'olor
�e les feromones i la pru'ija quel es�en�da gana de gresca, consequencia de la infecció,. produeix,

un altre grup, aquesta vegada d"oo
mens (en edat de ser merescuts?),
pren, salta i diu:

-Ens han tocat la fibra sensible.
Que fa un grup de mores sense
moros? Consentirem en quedar
nos a la vora de la desfilada aplau
dint com si f órem hurnils i enve
josos espectadors?

I tots a una cridaren:
-No! Hi anem a eixir de mo

ros! De moros de Kordofan!
I de la mateixa manera col.le

giada abans al.ludida, arreplegaren
el «petate» Juan, Mario, José�
fael Basilio Enúlio Vicente Luis,
Tortl, Mall� i Calv;t, entre altres.

-Iep, mestre!, quejo les mans
buides no sé on ficar-les quan tot-



hom em mira. He vist que a al

tres pobles desfilen amb espases, 
trabucs o coses així. 

-Bé, bé. Anfrem a la Vila i

els demanarem als Pollosos les es
pingardes. 

1981 

-Ja tenim colors que ens re
presenten: marró i bebe Ara ne
cessitem les nostres propies espin
gardes i un estendard que treura 
a la desfilada. 

-Un camell! Posem-hi un
camell daurat sobre fons marró 
per a l 'estendard. 

-Moltes gepes té aixo, col.
lega. Deixem-lo en dromedari. 

-Ben bé, dromedari. 1 les es
pingardes? 

-Bona pregunta. Anem tots
a la fusteria del carrer Major, 
tallem-ne sobre el model deis Po
llosos «vileros,. i, amb paper de vi
dre i paciencia, cadascú que s'en 
fa,;a la seua. El metall el trobarem 
a Alcoi, segur. 

-1 el gallet?

-Un clau del cinc.

-1 a la punta, que hi posem?

tor s'ha fet un tal! en una_ma. S'hi 
posa suc de llimó per desinfectar 
la ferida i, de la coentor, pega un 
bot i munta a una teulada. 

-A la punta? Un clau del set. Era digne de veure botant i 

1982 

Mar arbrada en aquest any. 
Friccions produ

.
ides per diversos 

motius fa que el col.lectiu es sec
cione. N'ixen dos grups: uns s'in
tegren als Marrocs i altres a Jau
me l. 

1983 

Tenim la barraca darrere l'es
glesia. En el zenit de la marxa, el 
cura fa la seua aparició i, amb mú
sica de trona, tria un grup de «vo
luntaris» per a l'arranjament de les 
sacres imagens. I com pesaven, 
caram! Per si aixo n'era poc, Héc-

cridant de casa en casa. Encara no 
sabem si els sostres se'n ressen
tirien. 

1985 

Nova mar de fons desvía 
}'arribada a bon port. Enguany 
Kordofan ha fet un notable canvi 
d'efectius. Molts n'han eixit i 
molts hi han entrat, pero el nom
bre es manté. La comparsa se
gueix viva i amb anims renovats. 

1988 

La filada Sarrams s'uneix a 
Kordofan. Ja som més, i, per que 
no?, rniHors. 

1991 

Més kordofans i kordofins. 
La filada Quecama augmenta el 
nombre de components. 

1992 

L 'any mag1c, el deis graos 
projectes i el de les mesures per 
a retallar la despesa pública. Qui 
pot endevinar com ens tractara el 
destf? 

Pel moment us desitgem a 
tots bona festa i, no cal dir, que 
sigueu benvinguts a les nostres ba
rraques si decidiu regalar-nos amb 
la vostra companyia. 
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ELS VETERANS 

D E nou arribe sempre les dates de fer l 'escrit de la comparsa per al llibret, com sempre i tants com som a la meuacomparsa ningú se'n recorda d'escriure alguna cosa.
Tot l'any bregant amb loteries, rifes, quotes i reunions per apoder arribar a tindre un pressupost digne que ens ajude a !'horade fer les nostres festes.

Molts estan farts de tan de bregar, pero conforme s'apropa elmes d'octubre pareix que ens obliden de tots els esfor�os que anemfent día a dia, i que dir quan arriben les últimes hores per a plantarla barraca, recollir els vestits, esperar els músics ...
Pareix que no ha costat res arribar fins ací. Només em quedadesitjar-vos a tots els festers i al poble en general unes bones festesi esperar que cada any haja més col.laboració i les festes isquenmillor. 

Josep Palomares i Giner 



AMIGOS. Campelleros, gentes de cualquier lugar, en este 

92 Los Tuareg os deseamos FELICIDAD. 

Como filá de solera tuvimos que soportar las críticas y desde

nes que despierta el querer colaborar. 

Desde que llegamos al lugar (en mil noveciento ochenta y seis), 

defendemos en las fiestas la hermandad. 

Con las puertas abiertas para el que se quiera refrescar. 

Las FIESTAS, escaparate bestial para el sentir popular. 

Se desbordan sentimientos, se viven sin desmayar. 

Unos beben como locos, otros hablan sin parar. 

Los festeros nos envuelven, estruendos, colorido sin igual. 

CAMPELLEROS, de verdad, no cerréis vuestras puertas, sa-
lid a participar, compartir en estos días los desfiles, mascletás, cual

quier acto cultural. 

Bueno, amigos, recordad lo que nos hace grande de verdad. 
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ELS MARROCS

Estimats festers i amics que llegiu el nostre 
llibret de festes: m'han demanat que fa9a un re
sum de la «historia» de la nostra comparsa. És 
difícil, sobretot, que siga breu i que no us avo
rrixca. Dones bé, anem alla ... 

La Comparsa Marrocs va comen9ar a des
filar l'any 1982. Vam fer la barraca al Cinema 
Carrillo i eixe any, com altres posteriors, vam 
!logar els vestits. Erem un xicotet grup de gent,
uns que proveníem d'altres comparses, d'altres
que debutaven eixe any amb ganes de fer festa.

Van passar els anys i el 86 ens va tocar ficar
nos en un bon sarau: la capitanía. Van ser els 
Capitans Marian Lledó i Paco Tendero. Ens van 

fer els vestits nous i ens vam embolicar «la manta 
al coll» (i encara cree que estem embolicats!). 

Ara ja som quatre filades, 1 dues de dones i 
dues d'homens i hem criat, i vaja si hem criat; 
en tenim de totes les edats, batxillers, de prima
ria, de parvulari i de bolquerets també ... 



Hem tingut de tot, moments bons, moments 

no tan bons. Recordem tanta gent, que ha fet i 

fa tant per la comparsa, que no vull anomenar

los perque em faltaria pagina ... I a aquells que 

dia a dia lluiten perque la comparsa seguixca 

avant: .. Que si la lotería, que si els vestits, que 

si la barraca, que si la banda, els pressupostos ... 

Tot per la festa! la festa és la que ens du. 

Bé i sembla que no han passat els anys i mi
ra, hem arribat al 92. 

Un record a tots i gracies pel vostre anirn, 

i el vostre suport i per estar aquí i per viure la 

festa. 

Salutacions als altres germans de les com

parses. 

A gaudir de les nostres festes. 

Festers, el carrer és nostre. 

Marrocs-92 
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NON ... BÉBEC 

HO HEM ACONSEGUIT: JA 
TENIM CASAL FESTER PROPI! 

Sí, enguany sí. Ho hem aconse
guit: ja tenim Casal Fester propi. 

I, aquí queda aixo, al centre del 
poble. I per a més «inri» al carrer per 
antonomasia: el carrer Major. 

Ens ha costal decidir-nos, pero 
després de molt d'anys de pegar-Ji vol
tes, hem anal endavant. Amb sacrifi
ci, pero amb il.lusió, amb convicció i 
amb solidaritat. 

S'ha cregut el moment oportú i el 
lloc adequat. Si hem encertat o no, el 
temps ho d.irll. De moment s'ha com
plit el desig del bon fester: tindre un 
indret aillat, ensostrat i amb bancal al 
darrer. Malauradament, uns quants, de 
moment, no han cregut o no han po
gut afegir-se al projecte. Peró no hem 
d'oblidar que des de sempre hem anal 
d'emprats. Per tant, donem-li temps al 
temps i mantenim l'harmonia que ens 
caracteritza. Hem de seguir tots ple
gats. 

Evolució o involució? 

Sense voler se'ns en va la vista en
rrere. Que lluny ... , i que prop, queden 
els temps aquells deis Pollosos, quan 
el carrer, era la barraca de tots i la «pi
leta• la barra de qualsevol bar. No te
nint de res érem els amos del món. 

Era un altra manera de viure la fes
ta. Tots fadrins, sense cap mena de 
compromís; sense tindre, necessaria
ment, que quedar bé amb ningú. La lli-
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bertat, la joia, la joventut en suma, ens 
sobreeixia. 

Pero aixo aplega el moment que 
cansa i, per festes del 79, es decideix 
queja és hora de tenir un lloc on po
der menjar, beure i estar arreplegats. 
Fou la genesi de !'actual barraca, ales
hores ubicada en un solar de la plai;eta 
«La Soledat,., avui en día continuació 
del carrer Altamira. 

L'any següent ens translladem al 
local de Vicent el Vitxo, al carrer Tri
nitat i, dos anys després, el 83, se 
n'anem als baixos deis germans Tiriti, 
Juan i Vicente, al carrer Brotons Po
veda, on encara som enguany. 

Com ha passat el temps ... D'estar 
pegant bacs pel carrer, a tindre un Ca
sal Fester propi. Com han volat els 
anys ... De no tindre que donar comp
tes a ningú, a cuidar la imatge i que
dar bé amb uns i altres. Que si els 
dinars, que si les desfilades, que si 
l'ofrena. En fi, de la manera que anem, 
no tardara molt en qué les dones en
tren i ens facen anar ben uniformadets 
i en «perfecta formació• cap als actes, 
diguern-ne «oficials,., com fan eixes 
comparse que tots sabem. 

Agra"iment 

Tot i l'adquisició de la casa del ca-

rre 
gu 

ag 
el 
dr 
CÍ• 
rr: 
Cl 

h1 

SI 

q1 

u 

u 

11 



rrer Major, com des de fadeu anys, se
guim al mate(x lloc: Ca Tiriti. 

Mai tindrem prou paraules per 
agnür a la familia Carratala Planelles 
el que han fet per nosaltres. Mai po
dra oblidar «Non ... Bébec» les aten
cions rebudes pels Tiriti. Mai s'esbo
rrara del nostre record els moments vis
cuts en aquell lloc ... tan nostre. 

Gracies, moltes gracies, pel que 
heu fet tant desinteressadament; per 
suportar-nos, any rere any, sense una 
queixa. Gracies. 

Nova Junta Directiva 

Encara que «Non ... Bébec» som 
una barraca assemblearia, s'ha donat 
un colp de timó i hem fet fora l 'Anda
lús i la resta de directius. Ja estava bé. 

Ara s'ha fet carrec de la presiden
cia Francesc Sánchez i Juan, «Paco el 
Xavo». Amb ell, de vice, Vicent Boix 
«Vicentin el del Vincle»; de secretan, 
Jaume Alavés «Jaume Lluna»; i Rafel 
Sala «Rafelet>o, J. Manuel Veiga «Pi
ta», J. Manuel Lloret «Cargan era» i J. 
Antoni Ramírez «L'Andalús», com a 
vocals. 

No hi eren més a la reunió (tot hi 
ha que dir-ho). 

Casal Fester 

Continuant el nostre esperit avant
guardista ens cap l'orgull d'ésser la pri
mera comparsa amb Casal Fester pro
pi. Com ho hem vingut fent amb les sa
marretes, la mascota, el cartell llumi
nós i, en fi, encetant les festes una 
setmana abaos de la data oficial, i te
nint la barraca oberta a tothom. Xe! en 
poques paraules, seguim sent els mi
llors. 

Poc després de festes de I 'any pas
sat sorgeix l'assumpte i per desembre 
(del 91) tanquem el tracte amb la pro
pietat i adquirim la casa assenyalada 
amb el número 11 del carrer Major. 

L'esdeveniment ha estat possible 
grades a l'esfor� economic de la ma
joria de socis que, amb lloable solida
ritat han fet el sacrifici perque fóra 
realitat l 'aspiració col.lectiva. Pero, no 
seríem justos si ens oblidarem deis al
tres membres; deis queja no són amb 
nosaltres; de dones i xiquets, que han 

fet possible la continuitat. Ara, tampoc 
és just que qui vinga ho fa�a amb les 
mateixes condicions. 

Nova �poca 

Amb nova directiva i nou Casal 
Fester hem de parlar, per collons, 
d'una nova etapa. 

Cal un contacte més a sovint en
tre components de la barraca. N'hi ha 
d'aquells que tant sois es veuen per 
fesles. 

S'ha de donar major protagoiúsme 
als menuts i a les dones. Fer-los sen
tir, encara que no siguen socis, que són 
imprescindibles dins l'organigrama fes
ter. Ho hem de fer ja o poi ser dema 
siga tard. Els jóvens se'n van per no 
haver-los sabut retindre; les més de ve
gades se senten extranys; sense cap res
ponsabilitat ningú no poi sentir-se neces
sari. I hem d'entendre que ho som tots. 

El futur és nostre. Tenim els mil
jans i no podem deixar passar l'opor
tunital o tant sois ens quedara penedir
nos-en. 

Alboranl l 'horitzó es pot endevi
nar el relleu d'Itaca (eixe lloc ulopic 
que tots esperem lrobar un dia). 

És ... , deu ser, l'inici d'una Nova 
Epoca. 

Bo, ens acomiadem sense haver 
parlal del 92. Bon senyal. 

Molt bones fesles! companys 
companyes. I a seguir l'exemple. 
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AÍN-KARIM 

De prés de quasi l O anys de 
camí, hui hcm de dctcnir e l  
tcmp una estona pcr mirar cap 
arrere i adomu-no de tot el que 
cns hem trobat al anys pa sats, 
que pcr a nosaltre quedara sem
pre en el record. Un record, que 
tot siga dit, va comcn�ar en 
1983, quan el vcinat mésjovc del 
carrer Valencia i del carrcrs 
deis voltants dccidiren juntar-se 
pcr fer la festa un poc més gran. 

Com en tots cls comen�a
ments, hcm de dir que «eretll pocs 
pero bons•, pero ara el nombre 
de comporents creix tots els any 
cosa que ens acontenta, perque 
estem certs que a la gent li agra
da estar amb nosaltres. 

Si per alguna cosa ens hem 
caracteritzat i si haguérem de 
definir-nos d'al . • . guna maiieta. en.s 
indinem per ser una colla d"anücs 

pcr a la qual les diferencies, so
bre tot, i le diferMcies en ge
nera 1, no te nen cap sentit dins 

d ·una festa on el gran i el me· 
nut. d ríe i el mcnys ric i to!

aqudl que 'ho proposc un p<>C,
pot pa�·ar-ho b�. 

om que el� pare bategcn 

cls !>CUS fills i cls amo el lla·

guts i les finque . no ahre no

anhvem a er meny i pcr bu •

car un nom vam anar molt lluny'
• · uc a 1 rael. 

n1 mé n1 meny , q 
h' ha un 

Moh prop de Jcru5íllcrn, , 1 

• na Al -KA· 
poble que s anomc ,.c.

. h • l rl'ua pablaClll
RIM que �• u1 a .- , ti,
00 és tot.almcnt musulmaflil• 1 

va ser seglc� arrere. 

No fa molt. i a títol ¡pee�
. rprende en a5 

uc, en vam � llo \'Í· 
bentar·OOS �eª! �tp.i�t. 
via una famfha d A� ->-n é,. 

bcm .el JlJLn• 

perb com tots 
un mocador•. 



Portar avant una comparsa 
no ha sigut una faena facil pero 
sí agraida, per tal que tot esfor� 
es concreta en uns fets i per a fer
ho possible hem barrejat volun
tat, una mica de paciencia i mol
tes, moltes ganes de festa. Més 
que mai ho vam demostrar fa dos 
anys, representant el bandol mo
ro com a capitania. No ens co
rrespon a nosaltres tirar-nos flors, 
ja que estem certs que amb uns 
capitans d'excepció com Tonyi 
i David, i una abanderada i un 
ambaixador que no foren com 
Mari Fe i Alfonso, era impossi
ble que la cosa no anara bé. 

En 9 anys hem rodat pel po
ble. El primer local el vam tenir 
al carrer Sant Lluís, després el 
Cine Carrillo ens serví de fonda 
i els últims anys al carrer Con
vent, on de moment estero molt 
bé, tot i que a )'hora de menjar 
hem de fer més d'un miracle per 
a seure tots a la taula, pero no 
hi ha cap problema perque del 12 
al 15 d'octubre menjar, desfilar, 
baJlar o beure és tota una matei
xa faena i l 'ordre no té cap im
portancia. 

Encara que estem certs que 
anem a perdre la batalla, no ens 
farem arrere i un any més llui
tarem amb totes les nostres for-

ces. Esperem el glorios moment 
en que el cristia crida dalt la 
torreta: 

Els moros • han ancorat al 
port!! 

Vos esperem a tots. 

I esteu certs que anirem a 
visitar-vos. 

Aín-Karim 
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MEIXEMET 

Els orígens de la nostra comparsa sorgiren 
de la unió d'un grup d'amics amb ganes de 
passar-ho bé i gaudir de la festa, desfilant des 
de l'any 1964. Aquest no pareix un període de 
temps llarg, pero cree que és el suficient per a 
acreditar la nostra majoria d'edat participativa. 

Aquells que iniciaren la marxa d'aquesta 
comparsa, tenien per davant un futur incert. 

Ha segut necessari el pas del temps per acon
seguir impactar recuperant, amb els socis exis
tents, el lloc que sempre ens ha correspost dins 
de l 'organització de la festa de «Moros i Cris
tians». 

El nom de la comparsa sorgí una vesprada 
que estaven reunits un grup de la comparsa al 
casino i al llambregar un llibre que hi havia van 
descubrir que existía una tribu arab denominada 
«MEIXEMET» i així adoptaren el seu nom i així 
van naixer com a comparsa l'any 1974. 

L 'encert d 'aquest acord de formar compar
sa s'ha vist corroborat pel temps permetent-nos 

així la celebració deis actes festers sempre amb 
l'optimisme d'haver aconseguit per a la nostra 
comparsa una estabilitat. 

Dés de I' any 197 4 s 'ha instal.lat la bar raca 
en varis llocs que en 1981 Vicent «El Rata» ens 
va cedir desinteressadament el seu local en A vin
guda de la Generalitat on hem estat molt bé i així 
hem pogut tindre veritablement una barraca de 
festes on ens reunim, sopero, i fins i tot tenim 
un conjunt músico-vocal amb el qual cantero, ba
llem i podem ser artistes per uns moments, l'arn-
bient no decau. 

Les pretensions que tenim són aconseguir un

local en el quaI puguem tindre el nostre casal,

on jmguem deixar els vestits de festes
. 
i on pu

guem reunir-nos i tenir-ho tot centrahtzat. 

Els vestits de festa de la comparsa són de

d. ats pel nos-
la nostra propietat, han estat 1sseny 

tres components i ens troben amb ells p0sats corn

si portarem una segona pell. . , 1 
t intencio, ª 

Existeix en el fons de la nos ra 



dcci�ió que s'integren en la nostra comparsa la 
gcnt que és jovc i que viu la festa, així mateix 
és cert que el fester, en general, durant tot l'any 
es dcsenten de tot alto que es referix a la festa, 
i que en el miltor deis casos pot acudir a alguna 
de les juntes que se celebren durant tot l'any. 

Així que des d'aquestes pagines vull expres
sar a tots els nous socis de la comparsa els mi
llors destijos perque les fes tes de 1992 su posen, 
a més del bateig com a festers, l'encontre amb 
una associació d'amics que és alto que en el fons 
haurien de ser les comparses. 

Durant l'any 1991, hem tingut l'honor de ser 
capitania i tots els nostres esfon;os s'uniren per
que tot fóra com em realitat va resultar, una ex
plosió de música i color. Puc dir des d 'aquestes 
pagines que han segut els actes més meravello
sos que hem viscut en tota la nosta historia fes
tera, no existeix res que puga igualar-ho. 

Pepita Giner i Vicent «El Pastoret,. com a 
capitans, van saber estar en el lloc que els co
rresponia i des d'aquestes pagines volem desco
brir-nos davant d'ells, per la seua humanitat i 
captinern;a davant els personatges que represen
taven, vivint en cada moment el seu «rol•. 

Per la meua part vull «aplaudir• la gestió de 
la «FEDERACIÓ JUNTA FESTERA DE MO
ROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO,. i de la 
nostra propia comparsa en el desplegament de 
les distintes unitats fonnades per «boato» de la 
capitanía .. MOROS DE MEIXEMET» i a la seua 
organit.zació , ja que han deixat el llistó molt alt, 
desitjant a les noves capitanies molt d'exit i que 
puguen viure les festes al maxim com les hem 
pogut víure nosaltres, amb emoció i alegria. 

Ara ha passat un any més i ja se'ns anuncia 
la proxirrútat de les nostres festes Majors de Mo
ros i Cristians, i esperem con tots els anys el mo
ment tan emocionant, que restret per la impa
ciencia tots els festers es posaran els vestits de 
Moros o Cristians iniciant-se així el, tantes ve
gades repetit, ritual que precedeix L'ENTRADA. 

Des d' aquestes línies volem saludar tots els 
festers del Campello i animar-los per a que se
guisquen per allo que tant ens ha costat per a po
der tenir unes «FESTES GRANS,.. 

Un any nou i unes festes, les festes de «MO
ROS I CRISTIANS,. del Campello, en les que 
tot s'ompli de música i color, de l'olor de la pól
vora i el so de les marxes mores i cristianes, tan
tes vegades repetides. 

Vicente T. Ródenas i Albero la 
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Ens falta un capita 

VA SER EL NOSTRE CAPITA 

Potser q11e hi haja molta gent q11e no entenga la !'as
sió per la nostra festa, i aq11est no era el cas de V,cent 
•EL PASTORET•. Va ser per a la festa treballador incan
sable i tenaf, q11e no coneg11é el descoratge.

Vivía i ens feia viure la/esta, i qui de veritat el conei
xfem sabem q11e ha segut aixf, ja a la salutació del /libret 
de Jestes de l'any passat ho va subscriure: 

•Des de la mer,a infancia he seglll /ester, organitzant,
promocionant i vivint la festa, primer a la Vi/a en el ban
do/ crisria i després al Campe/lo integral en la comparsa 
Moros de Meixemet». 

Sempre tenia solucions per a tot a/lo q11e esta va rela
cional amb la festa, els problemes de barraca, buscar cui
ners, portar el parament de la mina si falta11a, i on més 
ho va demostrar va a ser en / 'organització de la capitanía 
de 1991 de la qua/ va ser capitii. 

Va elegir ser capita de «Moros de Meixemet» perque 
era /ester, i no li sabia greu ni / 'esforf ni la tenacitat. 

També sabia que al seu costal estova Teresa, que el 
recoluiva en tot, li confeccionava els ,·estits i fins a l'úl
tim detall, per a ella 101 estarn bé; era per a engrandir 
la festa de Moros i Cristians amb els se1u amics. 

Sempre va demostrar uns m/ors humans molt forts i
en ell es reunien les condicions adequades per a fer-u roler 
pe/ qui el coneixia, pels amics, membres de la comparsa 
i de la comunitat /estera. 

Després se 'ns ha anat i tots els components de la com
parsa ens hem quedat sense una cosa de nosaltres matei:c 
se 'ns ha anat amb e/1 una part de la nostra rida q11e com: 
partfem. 

El van conéixer com un amic, com un company i rnn 
tindre /'honor que representara la nostra comparsa «Mo
ros de Mei:cemet• en la primera capitanía de la nostra his
toria /estera, i sabem q11e en cada moment, quan ens 

A VICENT 

Te 'n recordes Vi cent? 
Quan, ara fa vin-i-set anys, desfilarem vestits de pi

rates amb aq11ells vestits tan bonics que ens van dti:car 
els reis del teu poble. Els carrers sense asfaltar; amb molt 
poca música? 

-Quan llogavem els vestits, que tu mai et prova,•es
i quan anaves a po�ar-t� ·�. sempre et falta,·a alguna pera 
o les sobares et venien x1cotetes i ei:cies amb espardenyes.

-Qua�, després, te11fem el vestit e11 propietat, pero
sempre obbdaves alguna cosa. 

-Quan portaves els plars, els gors, les o/les del teu
quarter, per completar els que teniem. 

-:-º"ª" donaves els suggeriments per a preparar els 
men1ars. 
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\lestim, quan esriguem reunits, quan desjilem i en cada mo
me111 de la nostra festa de Moros i Cristians. el/ esrara 
al nostre costal com sempre ha estat. 

Vicente T. Ródenas i Albtrolo 
Comparsa Moros de Mei.ftmtt 

-Quan sempre que tenies hores 1/iures per a portar
el teu camionet i trasllatúir ror el que feia falta per pla11-
tar la barraca on menjarlem. balladem, i ens riurfem men
tre duraren les festes. 

-Quan vas decidir ser el copita de /'any 1991.
-Quan la teua dona i les amigues et feien, amb gran

il.lusió, els vestits que mosrraries als desfiles de la ca· 
pitania. 

-Quan es va fer la presentació en mig del car.rer de
la Genera/itat. 

-Quan desfilaves pels c:arrers, ara ja, amb molta mú
sica i amb els carrus asfaltats. 

Una cosa ,ru/1 dir-te, Vicent; 
La vida passa, pero eú records queden. 

Tuesa Sánchtr. Marco



Eras para mf, y otros muchos, de los más gran
des fesreros de El Campello y de La Vi/a. 

Tú me decías el año pasado: 

¡CH/QUIUO! ¡anímate que el ario que viene te 
toca a ti ser el capirón! y ahora me has dejado solo, 
te has ido. 

Desde estas líneas quiero dedicane un sencillo 
y cariñoso homenaje, de mi pan e y de todos los /es
teros que re han querido, porque fuiste una gran per
sona y un gran festero. 

Deseo que, a/11 donde tú estés sigas disfrutando 
de la fiesta y nos sigas ayudando a tenerte siempre 
presente en esta gran fiesta que es la de El Campe
/lo. Tu labor para la fiesta ha sido y será por siem
pre reconocida por todos estos fes teros que te cono
dan y que no te olvidan, tú te entregaste a la.fiesta 
con cuerpo y alma, dándole todo y por eso y porque 
eras una gran persona no te olvidaremos. 

Emilio Garcfa 
•El Vi/ero»

······-······································································-·········································································· ........

Sens dubte, a vegades ens parem a pensar que 
és la festa i que es instufx a fer-la perque voler que 
la festa siga un goig, una satisfacció, una neces
sitat, és part de la persona i de la cultura d'un 
poble. 

Ara bé, és molt imponant que la festa siga una 
convivencia mútua per a poder realitzar tot allo que 
«ens dónala gana» en convivencia, humanitat, har
monía i amistar, durant tot l'any, és ad on es veuen 
els festers de debo, els qui dia a dia, setmana a set
marza, es reuneixen per a realitZtZr tot alto que és la 
festa, treballar junts en tot moment sense horari ni 
problemes particulars. 

La «gent de tro i menjadora de calent» són e/s 
qui perduren per a sempre, i són l'exemple vital a 
qui tots e/s festers haurien d'assemb/ar- se. Alesho
res es podria dir que són «festers de collons»,fer festa 
i viure-la. Aix( era el nostre amic Vicent «El Pasto
ret», un exemple /ester sense cap distinció més que 

fer festa, siga com siga, i cada vegada millor. Vi
cent, el fester bo no t'oblidara mai i sempre et re
cordarem, allí on hi hajafesta tu sempre estaras arnb 
nosaltres. 

Si és de veres que existeix un Déu i sap reconéi
xer un bonfester, pense que a tu et rzomenara, sens 
dubte «President de la Junta Festera del Cel». 

Un /ester, 

L'A11dal1ís 
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CA V ALCADA DE REIS

E\ 6 de gener té una nit que 

sempre posa \' ai a\ cor de\s xiquet�, 
fms i tot als que no ho són tant. Es 
per ai;o que, any rere any, \a Junta 
Festera de Moros i Cristians de\ 
Campe\\o rea\itza \a Cavalcada de 
Ses Magestats E\s Reis d'Orient, 
enguany amb \a co\.\aboració de 
les capitanies 92, Pacos i Tercio de 
Flandes. 

Una setmana abans s'insta\a al 
soterrani de l'edifici cultural un ser
vei de recollida on tot el món, per 
una quantitat simbolica, va poder 
deixar els regals, perque Ses Ma
gestats els lliuraren als qui estaven 
adrer;ats. 

Els Reis Mags amb el seu vai
xell van fer terra a les 7 de la ves
prada al Moll pesquer del Campello 

i, sota la mirada embacorada dels 
més petits, pujaren a les carrosses 
per a recórrer els principals carrers 
del poble entre besades i caramels 
al vent. Arribats a la plar;a de l 'Es
glés ia ens e spera va l' es t re l l a  
d'Orient, feta de  coets, donant-nos 
la benvinguda. Després de cremar
la, entrárem dins l 'Església, on ca-

dascú esperava el moment de ser 
nomenat per la megafonia

0

i així fer
se amb el regal. 

Si fa o no fa, lliurant regals 
se 'ns van fer les 11 de la nit, pero 
malgrat ar;o i altres problemes que 
van eixir, paga la pena complir la 
il.lusió deis més menuts. 

MIG ANY 

Pe\ mes de mari¡:, que no fa Mig Any, ja es tre
ba\lava per a dur endavant el que ve sent tradicional 
«Concurs Infantil de Dibuix Fester•, per ser el guan• 
yador portada del nostre llibret de ma de Mig Any. 
Faena en la qua\ van col.laborar tots e\s col.legis pú
blics del poble. 

Primer premi (segona etapa; 6e a Se) 

L'e\ecció deis dibuixos guanyadors ens va d 
d t t • • ur 
e cap o a �na mt, Ja que e\s xiquets cada vegada 

�stan més dms de la festa, coneix.en les comparses 
1 no falten detalls graciosos que fan que cadascuna 
de les obres puguen ser les elegides. 

Al final ens van decidir per: 

Primer premi (primera etapa; ler a Se) 
Sc_rgi Baeza i Gine.r, quart curs, Co\.legi «ElVmde». 

Segon prcmi 
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Viccnt Alavés i Baeza segons curs C 1 1 de Barraques•. ' • 0 • egi «Pla 

Lluís F. Jimnez i Va\divic o, sete curs, Col.legi 
«R. Altamira•. 

Segon premi 
Marius Garcia i Fuensanta, vuite curs, Col.legi 
«R. Altamira•. 
Divendres 8 de maig, a les 21 hores, un quart 

d'hora més tard o més prompte, comenr;a el campio
nat de Jocs de Taula. Campionat que supera, any ª
any, la participació, pero com cal dir-ho tot, del ban
do! cristia competeix més gent que del bando! moro,
malgrat ser més nombrases les fües d'aquest. Hem 
de reconeixer que entre els festers, com en totes les
bones famílies, hi ha xorir;os, ja que van faltar ª la
finalització deis jocs fitxes cartes taulers i alguna 

que altra taula. ' ' 
. El dia 9 es desperta amb les competicions espa�
tlves per als xiquets amb una participació molt bal·
xa, potser per \'hora o pel !loe, tot i aixo aque5I fe'_



no ha passat per alt a la Junta Festera i es pensa po
sar remei fent un acte més atractiu per als xiquets. 

El que va ser un autentic triomf, és l'aplec de 
paelles. Ací, l'assistencia deis festers a l'acte desborda 
totes les previsions de la junta, sent l'ambient d'allo 
més agermanador. Cadascuna de les comparses te
nia llesta la paella i els ingredients, així com dues 
taules i quaranta cadires. Tan sois els calia posar-hi 

la gracia. 

Després de menjar, fins al comem;:ament de les 
competicions esportives deis majors, uns anaren a fer
se el café i la xarrada, d'altres jugaren a les cartes 
i no falta qui va pegar una becadeta a la rnateixa tau
la, ja que la nit es presentava for9a moi,uda. De l'es
port deis majors, millor no fer comentaris, perque 
tot i estar molt ben organitzat, després del nuvolet 
de l'aperitiu, el vi del menjar i la mistela del café, 
la majoria deis festers estaven massa «contents». La 
junta festera té la voluntat de modificar aquest acte, 
donant-li un caracter més expansiu. 

A les 22 hores, sopar de «Sobaquillo». Mostra 
per part de les comparses del seu art culinari. Poc 
després i per baixar el menjar: la tradicional Orquestra 
Montecarlo, que ja és un membre més d'aquestes fes
tes de Mig Any. Des d 'ací els agrai"m el ha ver-nos 
fet gaudir de tantes bones nits. 

Acabada una nit esgotadora per a molts, que no 
van tindre ni temps per a dormir, a les vuit del rnatí 
del diumenge comen9ava altra volta el sarau, amb la 
despertada i el volteig de campanes. Com el cos no 
suporta tot, a les deu van fer parada i fonda a la pla-
9a de l'EsgJésia, on estava muntada la paradeta de 
la Coca i Vi, per als festers i músics, pero sembla 

que vam donar d'esmor9M a tot el poble i part de l'es
tranger, inclús va haver d'aquell/a que va dinar i 
sopar coca, a jutjar com anava de carregat/ada de tro-
9os. La Junta Festera en reunió de tots els represen
tants de les comparses va decidir al respecte, que per 
a anys vinents aquest acte sera suprimit, car perilla 
la integritat física deis festers encarregats de repartir 
la coca. 

Ja tan sois restava l'entradeta de Moros i Cris
tians on tots van cremar la poca pólvora que encara 
quedava. El Mig Any té por finalitat aplegar els que 
durant tot l'any, dilluns darrere dilluns, acudeixen 
a les reunions de la Junta Festera, els que treballen 
a la seua comparsa i, el qui, per figures o per ba
cores, només sap de la festa quan escolta la mú
sica. 

AJ cap i a la ti, és l'excusa perfecta per reunir-nos 
tots. 
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PRESENTACIÓ DE CAPITANIES

Enguany les capitanies mora i cristiana es pre
sentaren com ja és habitual a l'escenari de l'avingu
da de la Generalitat i a la pla,;a de l' Ajuntament, 
després de l' actuació de la Coral Crevillentina, la des
füada dels estendarts de les comparses iniciaren la
presentació dels nous capitans Xavier Ruzafa i Al
berola i Patricia Ramos i Perez del bando\ moro; Emi
lio Garcia i Loli Beltran del bando\ cristia; que junt
als ambaixador i banderera mora Alexandre Paloma
Res i M� Carme Palomares; ambaixador i bande
rera cristiana Eduardo Juan Espla i Noemi Juan Soler 
representen a tota la festa i festers. '

. Entregant les espases i despedint als anteriors ca
p1tans que ara són historia de la nostra festa, tingué
rem un record especial que va ser present.

Cada any la presentació va convertint-se en l'inic· 
de la festa en majúscules. Faltes algunes, volunta�
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molta a la fi: festa i ganes de matinada del desem
barcament.
Moltes gracies a: 

• Floristeria Tere. 
• Associació Musical del Campello L' Avam;.
• Col.legi «Rafael Altamira».
• Club Nautic. 
• Rector del Campello. 
• Cometers en Domingo Aznar i Tro i En Jau-

me Lledó. 
• Restaurant «La Peña».
• Cellers «El Pla". 
• Tots els foms del Campello.
• Pryca. 
• Teresa Lledó i Buades.

. La seua col.laboració ha fet possible la realitza
c1ó dels diferents actes al \larg de l'any 1992.



Record a Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) 

A IXÓ deis «Moros i Cristians» és una festa que, segons sembla, té 
el seu origen a Alcoi, o, almenys, des d'Alcoi s'ha estes a totes les 

comarques del sud del País Valencia, i a moltes altres queja no són del sud. 
Sant Jordi, el gran patró de mitja Europa cavalleresca, va intervenir perso
nalment en la conquista d' Alcoi, donant, és ciar, la victoria als exercits cris
tians. Alcoi ha estat sempre una ciutat fabril i un deis pocs punts valencians 
on la «revolució industrial» va prosperar. La rnajoria deis pobles on el model 
festiu d' Alcoi ha arrelat són, avui, pobles industrials. Queda per fer la socio
geografia de l'espectacle, que consisteix, paradigmaticament, en un simula
ere de batalla, amb trons de trabuc i recitats de desafiament, i amb una erup
ció preciosa de menjars, begudes i disfresses. 

Les «comparses» no filen massa prim, en materia d'autenticitat historica. 
De fet, no es tracta de «reconstruir» una determinada batalla medieval, sinó 
de divertir-se. La fantasía de les indumentaries sobrepassa els límits de I 'ana
cronisme, i sovint s'escampa pels cantons més sorprenentment exotics ... Aixo 
si: sempre hi ha un «capita moro» i un «capita cristia», que soleo discutir en 
versos castellans, habitualment escrits per un mestre d'escola de la localitat. 
La resta és unjoc mig teatral, on la pólvora i les fanfarres duen el protagonis
me. Diuen que són unes festes «interclassistes», pero jo no m'ho acabo de 
creure. Al capdavall, sempre guanyen els cristians, abm algun ajut celestial. 
Cada poble té el seu. De tot aixo, ara, a les universitats, en diuen «barroc 
efimer». D'alguna manera, ja és «barroc», i, de més a més, és «efimer» perqe 
dura quatre dies, o tres, o dos. El «barriquisme», en les maximes exacerba
cions, és actual. Pero ¿que vol dir ser «barroc», avui? I ho són. I tant! 

(Yeure el País Valencia, pags. 149 a 151) 
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Premis cartells guanyadors del concurs infantil 

MIG ANY 1992 



Associació Musical El Campello 

Seria excessiu demanar a un poble com el 
nostre, jove com és la festa de Moros i Cristians, 
una maduresa festera com la de les festes d'Al
coi, la Vila o altres; pero aixo no vol dir que no
saltres no siguem capa9os d'arribar a tindre un 
ambient f ester autentic i propi. Sí, dar que sí que 
podem, tot i aixo no pódem millorar i engrandir 
la nostra festa si ens quedem mirant-nos el me
lic. Hem d'alc;ar el cap i obrir els ulls cap a l'ex
periencia i la sabiduria en la festa. En el nostre 
interés per rnillorar hem de qüestionar-nos co
ses tan elementals com: ¿On resideix l'esplen
dor i la magnanirnitat de la festa? En les entrades 
(tots d'acord). ¿Quins són els elements que gau
deixen de més atenció en les entrades? Els fes
ters i els músics; els festers perque Uuixen uns 
meravellosos vestits transpuen més enlla de la 
fantasía del públic; i la música perque amb el seu 
ritme i color dóna sentit a tot l' entramat que el 
públic veu. 

Resumint, allo que volem fer és aconsellar 
als festers recomanant-los que no busquen «xa
rangues» de 10 ó 15 músics per a les entrades, 
perque fa pobra una festa de Moros i Cristians, 
primer pel resultat musical, que és ridícul, des
prés per la propia estetica, que queda malmesa 

davant un col.lectiu tan ínfim. No s'hauria de 
pennetre, de fet, que aquestes coses ocorregue
ren pel bé de la festa, i més si és gent que crema 
els diners menjant i bevent: no és lícit ni diges
tiu. 

Tampoc és lícit exigir a ningú que contrae
te una banda de 60 places; pero sí que contracte 
una banda de 30 places, que és molt digna ja per 
a fer l'entrada. Penseu en aixo, els festers, quan 
tingueu que traure comptes i sapiueu valorar el 
que és millor, si una banda de música presenta
ble o quatre cubates fastigosos. 

I sempre arnb la intenció de ser rnillors en 
tot i en la festa, us diern fms ben prornte, agraint 
a la Junta Festera de Moros i Cristians la invita
ció per a participar en aquest «Llibret» i desit
gem a tot el poble del Campello 

MOLT BONES FESTES!! 
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A<;Ü NO- TÉ NOM 
Mots presos de l'arab en valencia en tenim un

fum: 

Plantes: albercoc, arras, carxofa. 
Regadiu: séquia, sénia. 
Casa i cuina: gerra, rajola, setrill. 
Química: alcohol, quitra, sucre. 
Comer�: arrova, tarifa, zero. 
Milícia: alferes, almirall, almogaver. 
Vents: garbí, llebeig, xaloc. 

És per tot a�o, que no hem de caure en la ni
ciesa de perdre tota una serie de paraules que cons
titueixen part de la formació del nostre lexic catala. 
Si el que estem fent és vestir-nos, més o menys, 
com ho feen els moros i, de més a més, tenim dins 
la nostra llengua els noms arabs amb que es deno
minen totes les peces que formen el vestit. Per que 
no fem servir aquest mots? Dones, endavant. 

l. Fés: m. «mena d 'aixada tirant a cavec», de
l'arab hispanic as «cavec d'eixercolar», arab 
classic á's «destral». Amb aquesta ferramen
ta es van marcar els límits d'una ciutat, a la qual 
li va donar nom, Fes. Que, de retruc, li va donar 
el seu nom al casquet tronco-nic de feltre o roba, 
ordinariarnent vermell, amb una llarga borla bla
va, usat per diversos pobles arabs i pels turcs, i 
que es fabrica en aqueixa ciutat. 

2. Camisa: f. del llatí tarda camisia, mot em
parentat arnb l'alt-alemany antic hemidi (avui, 
hemá), anglés antic cernes; el mot apareix estes des 
del bell principi de l'Edat Mitjana en una serie de 
llengües europees occidentals i circummediterra
nies -germanic, celtic, i poc més tard llatí i grec, 
i fins arab-. És una pe�a de vestit interior, gene
ralment de tela prima i de forma folgada, que arriba 
des del coll fins més avall de la cintura. 

3. Jopetí: m. Junt amb gipó, jupó i l'antic al
juba, noms de vestits que constitueixen una sola 
família etimologica, provinent de l'arab gúbba i 
la seva variant gíbba. Pe�a de vestit sense mane
gues, que abriga el cos per darnunt la camisa. 

4. Faixa: m. del llatí fascia .cbena, faixa»,
«sostenidor de pit, derivat de Fascis». Pe'-a de ro
ba molt més llarga que ampla, que serveix per a 
cenyir el cos per la cintura donant-li dues o més 
voltes, siga per a estrényer el cos, siga per a sub
jectar els cal'-ons o altres peces de vestit. 

5. Saragüells: m. de l'arab Sarauíl, plural de
sirual «pantalons molt arnples,., «cal�otets", mot 
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d'origen iraní (cf. persa sa/uar J sauar, propiamen�, 
.ccoberta de la cuixa»). Cal'-ons arnples que no arn
ben més avall deis genolls; els portaven els llaura
dors de la part meridional de Catalunya i de 101 
el País Valencia. 

Santi Molina i Romero 
Cap-94 
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Quasi trenta anys: un viatge en el temps 

Per la avinguda del Doctor Fleming ja han passat 
els «Pirates•, els «Vikingos• i les «Zíngares•. La ban
da de música, la seua última fracció, deixa, allunyant
se 'n, el seu lloc a un bidó damunt un carro que, savia
ment colpejat, marca el ritme als «Pacos•. 

Pero, que és aixo? On i quan estic? L'últim que 
em recorde és que m'havia fet proposit d'escriure al
gunes pagines per al Llibre de Festes, i que, al cel, vaig 
veure el lluminós somriure de la lluna en quart min
vant i els burlescos ullets deis titil.lants estels. 

Encara hi ha llum ara; calcule que seran les sis o 
les set de la vesprada. 

El «Macoc- passa davant meu i, atonit, llig als seus 
ulls la satisfacció. Quasi li sent dir: «aquí va una com
parsa bona de veres». 

Al meu costal intercepte una conversació: 

-¡Hombre! Mi querido «Al-Alfakf•. Comprobarás 
que, aparte de saludarte, me sé de sobra tus pinitos li
terarios. 

-Hombre, no me descubras, no me descubras ...

Un d'ells té un periodic sota el bra9. Amb certa 
insolencia Ji busque la data a peu de cap9alera: diven
dres 16 d'octubre de 1964. El més jove dels dos, 
adonant-se del meu atreviment, projecta cap a mi una 
mirada de severa denúncia i jo li replique amb gest de 
reconeixement de culpa. Sense dir paraula comence a 
caminar en el sentit de la desfilada, mentre em note ob
servat pels meus assaltats. Consulte el meu rellotge di
gital: 24.07, divindres; pero a poc a poc s'esborra la 
pantalla i m'apareix una nova data: 16. 10, devendres. 
Entretant m'arriba una altra conversació i, mogut per 
la curiositat, em pare per a sentir-la: 

-No, don Tomás, no quiero discutir lo correcto
del calificativo que ha empleado, pero conside�e us�ed 
que si a nuestras fiestas les aplicamos la denommac1ón 
de cívico-religiosas, podríamos estar menospreciando 
su auténtico origen: el de la celebración del santoral, 
y, sin quererlo su significación pagana. 

El corregit és un home d'aspecte intel.lectual, front 
ample i bigoti fi. 

-Entiendo que eso es querer ir más allá de la ló
gica, con el debido respeto. Cfricas han de ser en tan
to y en cuanto se desarrollen con la participación de 

ciudadanos de pro, hijos de la «Cívita» que de marco 
sirve. Religiosas, todo lo que su fervor autorice. 

-Mi querido Va/cárcel, permítame indicarle que
sus consideraciones en cuanto a la etimología de la ex
presión son totalmente acertadas, pero en boca del in
culto pudiera parecer una invitación al abandono de 
la/e. 

M'aclaparen els raonaments i preferesc eludir-los. 
Tanmateix, tot mirant la desfilada, cree entendre'n que, 
d'ara endavant, la festa sera alguna cosa més que «Bai
lables interpretados por acreditados conjuntos músico
vocales», «Bellas y distinguidas señoritas de la locali
dad postulando por sus calles en celebración de la fiesta 
de la flor», solemnes processons, caralsols, besamans 
i farfutalles de les autoritats locals. 

No acabe d'entendre que esta passant-me, pero per 
una estranya causa s6c testimoni dels albors de l'actual 
festa campellera. Note incertitud i por davant d'aques
ta situació, i al mateix temps em complau. 

Intuesc que el meu viatge sera llarg i decidesc as
sociar a les dates els fets més representatius. 

El diurnenge 16 d 'octubre de 1966 una nova com
parsa fa el seu debut: «Marinos». Roda de timó i anco
ra componen el seu emblema, que orgulloses escorten 
una filada masculina i una altra femenina. La vaca, «Pe
pa Bandera• a voltes, bateig ocasional per respecte a 
la prohibició govemativa, segueix sent, fins ara, un deis 
plats forts de la festa campellera. 

En 1968 i 1969, sengles col.lectius de jóvens fes
ters s'incorporen a la desfilada. El segon d'ells sera 
«Moros de Meixemet» en 1974, i el primer, «Veterans» 
en 1977. Ambdós segueixen vius avui en dia, renovant
se a poc a poc amb saba nova. 

En la guerra de coets borratxos, un imprudent en
jaquetat, desoint els advertiments, s'intema al carrer 
Trinitat a les quatre de la matinada. Per l'altre extrem 
ix sois un imprudent. Reclama va el pagament de laja
queta cremada, pero la comissió ja Ji havia aconsellat 
que utilitzara una altra ruta. N'era president, alesho
res, Rafael Moñino, i vocals, eterns i inalterables, Pe
pe «El Pont•, Pepe «Tonico» i Manolo «Copet». 

El colorit i la fantasia que la indumentaria mora 
admet fa que cada any siga major el nombre d'aficio-
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esters de Mutxamel són assalnats a aquesta moda.: col legues campellers que tats, d'octubre en octu re\�ren a·rrendament o préstec.els sol.liciten els seus ves t 
rant la decada deis setanta són importats els «Po-Du ue acull tot aquell qui, per a la desfilada,llo�os•� grup q ·1 1 ba El merit d'aquesta maltractavaJa ab11lat amb g•. • ª. • e 11 hem fet la insda comparsa cons1ste1x en qu en e a 

trucció la majoria deis actuals festers. Va comptar ent�e 

les seues files, com a person�tg�s il.lustres, am� el t•�Agustinet «el Panaero• i el V1can Samuel, ambdos, pe 
desgracia, ja desapareguts. 

En 1976 veu la llum la comparsa «Massers». El nom 
«masovers• no sonava molt catolic per les nostres t�
rres. La seua ambició, aconseguir, arnb to�a natural!
tat, un grup uniforme de companys per la indumenta
ria habitual del passat de l'horta. 

En 1979 un manoll de senyoretes dóna vida a la 
nostra actual «Moros de Kordofan». La culpa del seu nom la va tindre un atles de geografia mundial. Colors marró i beix destacaven a !'uniforme. Junt a mantell, cordó i espingarda, les identificaven. 

En aquest mateix any, una colla d'amics fa esclatar el panorama fester amb una barraca que en 1984 sera la comparsa «Non Bébec», tot un luxe d'anima-ció. 
En 1980 ja es parla de «Gran Desfilada de Comparses» dins el programa d'actes. Hi són presents tots els factors, sois falta )'empenta que fa�a anar els engranatges de la vida. 
L 'empenta arriba, potser, en 1981, sent president («Portant-veu•, deia ell) de la «Coordinadora de Festes» Vicent Baeza i Buades, una nit del mes d'agost als locals provisionals de l'Ajuntament. Acf fou utilitzada la terminología escaient. Ja s'hi parla de «Desfilada de Comparses Mores i Cristianes•, de «Diana» i de «Retreta». L'expressió «Festes Majors• va prendre el reUeu a la «Pestes Patronals». 

En 1982 naix la denominació «Entrada de Moros i Cristians». Fou adoptat el terme «Entraeta» per a par lar d'una desfilada informal, matutina i lúdica, pero utilitzant part de la indumentaria de la desfilada anterior. 
«Jaume l•, farta de moros, crida «Desperta, ferro!», i apareix esplendidament sobre els carrers festius del Campello. Ciar que, per compensar, no va faltar una nova creació deis fidels de la mitja Huna: «Marrocs». 
En 1983 desfila per primera vegada «Aín Karim». Algú va voler identificar el seu nom amb el d 'una comunitat jueva, pero ells volien ser moros i moros són. 1984 va ser un any prodig en grups festers. Naixen «Moros Abassides», «Cristians del Campello» i «Tercio de Flandes•. Per si encara no n'hi ha prou, renaixen«Marinos». 

En 1985 apareix la «Junta Festera de Moros¡ Cris-
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tians•. Ja hi ha dues «Entrades», «Alardo. i le ponents «Ambaixades•. Sera l'últim any d'el��rres.
Reina de Festes o Festera Mayor, deixant el carnció _de 
re a les Capitanies Mores i Cristianes. P lhu. 

En 1987 la discutida "Alerta en la Torre» !la E . n�a 1Campello a la pnmera plana de la premsa amb el ma-laurat accident que v_a postrar uns per sempre ¡ altr durant algun temps. Es la pagina negra de la nostra hi:� toria festera, que va sembrar el dol també a la germana població de Mutxamel. 
1988, poblat per sis comparses cristianes i deu mores, després d 'aprovar l 'assignatura pendent del desembarcament a la Illeta, deixa ciar que l 'octubre campeller té un «benvingut• per a tot aquell qui s' estime compartir les nostres, des d'aleshores i fins sempre, FESTESDE MOROS I CRISTIANS. 
En el record de tots restaran comparses que no han 

arribat als nostres dies, cas de «Templaris,., «Cavallers del Cid,., «Hassi Messaoud,., «Estudiants,., «Pirates-, etc. Encara que sempre sabrem mantenir l'espectativa per una reaparició, com ens podran confinnar a hores d'ara «Pacos,., «Marins» i «Pollosos,., entre altres. 
Ja en 199 I; veig que la desfilada és protagonitzada per nou comparses mores i cinc cristianes,_ descompensació que, de cap manera, no resta lluunent als 

actes. 
En aquest punt, amb tota l'acceleració �ue el re

corregut per la festa portava, se'm va endolcu el pala
dar de pensar que el meu prox.im pas ha�ri� de _ser ca� 
al futur. Quan em disposava a arribar a 1 obJectm, algu 
em va donar una palmada a J'esquena i exclama: 

-Amigatxo, vius com vols! No cal que et gites per 

a dormir, eh? 
Vaig caure de colp del camí al que em suposava. 

Vaig notar el bra9 humit just al Lloc on reposa va la m�ua 
boca. El paper esborrallat jeia enfront de mi; un gin
tonic a mitges i un cendrer ple, amb la cendra sencera 
d'un cigarret consumit sense fumar-lo. 

• ¡ eues últi-A l 'esquerra, la meua dona repet1a es s 
mes paraules i jo la mirava anorreat: 

• h?-No cal que et gites per a dormtr, e 
, bo d' mentre busVaig murmurar un apegalos « n ia» confinnava cava al meu entom alguna prova que em 111,_- en les pe· que no ho havia somiat tot, com succe1x 

cules. 
1 • del pati, coEl sol, al9ant-se darrere de la ge 0s1a 

mem,ava a ferir-me els ulls. 
l meu voltanlSilenciós, vaíg mirar estupefacte e . regun-i, retopant amb el paper esborrallat, em vaig P tar: 

? -Que carall escric jo ara per al Llibre de festes. 
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PROGRAMA D' ACTES 

29 d'agost, di�abte 

21'00 h.: Presentació de Capitans, Ambaixadors ¡ Ban
dereres, a l'avinguda de la Generalitat. 

24'00 h.: Revetla a la pla� del Mercat. 

27 de setembre, diumenge 

10'00 h.: Volta ciclista, organitzat pel Club Ciclista del 
Campello; eixida des de l'avinguda de la Generali
tat, arribada a la meta a les 12'20 hores. 

1 d'octubre, dijous 

17'30 h.: •Pepa Bandera,. per als xiquets al carrer Jordi 
Juan. 

2 d'octubre, divendres 

18'30 h.: -Gymkhana,. ciclista pels xiquets al carrer 
Major. 

3 d'octubre, dissabte 

17'30 h.: «Pepa Bandera• per als xiquets al carrer Jordi 
Juan. 

19'30 h.: Festival infantil de l'escola de dances «L'Ex
tat:xa,. a la pla9a de l 'Església. 

4 d'octubre, diumenge 
17'30 h.: «Pepa Bandera,. per als xiquets al carrer Jordi 

Juan. 

5 d'octubre, dilluns 
17'30 h.: «Pepa Bandera• per als xiquets al carrer Jordi

Juan. 

6 d'octubre, dimarts 

17'30 h.: Jocs per als xiquets al carrer Major. 

7 d'octubre, dimecres 

17'30 h.: .-Pepa Bandera• per als xiquets al carrer Jordi 
Juan. 

19'00 h.: Teatre pels xiquets, a la pla93 de l'Església. 

8 d'octubre, dijous 

Día de la Tercera Edat 

10'00 h.: Trofeu de Petanca, entre les Associacions de 
Jubilats de Sant Joan, d'Alacant i del Campello. 

13'00 h.: Vi de Honor al Saló Social. 

16'00 h.: Final del Trofeu de Petanca i lliurameot de 
trofeus. 

20'00 h.: Presentació de la Reina, les Dames, l'Avi ¡ 
l'Ávia Major, acompanyats per la banda de música. 

21 '00 h.: Espectacle de balls populars amb motiu del día 
9 d'Octubre, Diada del País Valencia. 

9 d'octubre, divendres 

Diada del País Valencia 

9'00 h.: Despertada amb dol9aines i tabals i volteig de 
campanes. 
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12'00 h.: Pn>CC só cívica amb el Penó de Conq�esta ¡ d�n
� popular. Al mateix tcmps, a la scu d�I Vmc�e, lllu•

ramcnt de mcdalles als campions de I Olímpiada de
la Tercera Edat i vi de la terra. 

l3'00 h.: Mascletada a la playa de l 'Ajuntament.

l4'00 h.: •Aplcc d'Olleta• a les barraques. 
19'00 h.: Conccrt de Música Festera a carrec de 1 'Asso·
, ciació Musical «L'Avany• del Campello, a la playa

de l'Església.

11 d'octubre, di�menge

21'00 h.: Inauguració de l'enllumenat artístic deis carrers
del Campello. 

22'00 h.: Cercavila acompanyant el Pregoner de les Fes
tes 92, des de l' Ajuntament tins a la playa de l'Es·
glésia. 

23'00 h.: Pregó de Pestes, albades i solla de globus des
de la plac;:a de l'Església. 

24'00 h.: Cant de la Salve i gojos tradicionals, en honor
de la Mare de Deu deis Desemparats. 

12 d'octubre, dilluns 

4'00 h.: Aplec de festers als campaments de les Capita·
nies al Clot de l'Illot.

5'00 h.: Comenc;:ament del tiroteig i focs.
7'00 h.: Embarcament de les tropes mores al moll pes·

quer.
8'00 h.: Arribada de les mores a la platja i lluita.
8'30 h.: Alerta a la torre de la Illeta.
9'00 h.: Pujada de les comparses des de la torre de la

Illeta fins a l'Ajuntament. Recepció de les capitanies.
11 '00 h.: Missa en honor de la patrona de la Guardia Ci·

vil, la Mare de Déu del Pilar.
12'00 h.: Entrada de Bandes de Música. Recorregut de

la Processó. 
19'00 h.: Entrada CRISTIANS-MOROS.
23'00 h.: Revetla a la pla�a de l'Església.

13 d'octubre, dimarts 

9'00 h.: Diana.
11 '00 h.: Alardo Moro. 
12'00 h.: Ambaixada Mora. 
19'00 h.: Entrada MOROS-CRISTIANS. 
23'00 h.: Revetla a la pla,;:a de l'Església. 
24'00 h.: Presa deis carrers per part de les co .

els músics. . mparses 1 

14 d'octubre, dimecres 

9'00 h,: Diana. 
11 '00 h.: Miss_a presidida pe! Sr. Vicari General de la z na, Francisco Cases. 0-

12'00 h.: Ambaíxada Cristiana. 
12'30 h.: Entradete «informal• al pas d • ., e Cf1Stl<1, 
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20'00 h.: Retreta.
23'00 h.: Revetla a la playa d e I Església.
15 d'octubre, dijous

9'00 h.: Despertada amb do! • 
d . yarners • e cornetes I tambors I labalcte . • rs 'b 

11 '00 h.: Missa coocelebrada p . ªnda
1 d 1 

, residida 1 nera e a Zona. pe Sr. Vica . 
12'30 h.: Ofrena de flors ¡ fruits a I 

ºGe.
Desemparats. a Mare de Déu de 

14'00 h.: Gran mascletada.
k

20'00 
_
h.: Solemníssima Processó de la T1t�lar de la Parroquia, Santa Tere 

no5ira �atrona ¡
ran de costum. • sa de Jesus. liine.

23'00 h.: Gran castell de focs artificials 
23'30 h.: Revetla a la playa de l'Esglési�.



PROGRAMA DE ACTOS 

29 de agosto, sábado 

21 '00 h.: Presentación de Capitanes, Embajadores y 
Abanderadas, en la Avda. de la Generalitat. 

24'00 h.: Verbena en la pla�a del Mercat. 

27 de septiembre, domingo 

10'00 h.: Vuelta ciclista. Organiza el Club Cicljsta del 
Campello; salida en Avda. de la Generalitat, llegada 
a meta a las 12'20 horas. 

1 de octubre, jueves 

17'30 h.: «Pepa Bandera• para niños en el carrer Jordi 
Juan. 

2 de octubre, viernes 

18'30 h.: «Gymkhana» ciclista para niños en el carrer 
Major. 

3 de octubre, sábado 

17'30 h.: «Pepa Bandera. para niños en el carrer Jordi 
Juan. 

19'30 h.: Festival infantil de la escuela de danzas «l'Es
tatxa» en la pla�a de J'Església. 

4 de octubre, domingo 

17'30 h.: «Pepa Bandera» para niños en el carrer Jordi 
Juan. 

5 de octubre, lunes 
17'30 h.: «Pepa Bandera» para niños en el carrer Jordi 

Juan. 

6 de octubre, martes 

17'30 h.: Juegos infantiles en el carrer Major. 

7 de octubre, miércoles 

17'30 h.: «Pepa Bandera• para niños en el carrer Jordi 
Juan. 

19'00 h.: Teatro para niños en la pla�a de l'Església. 

8 de octubre, jueves 

Día de la Tercera Edad 

10'00 h.: Trofeo de Petanca, entre las Asociaciones de 
Jubilados de Sant Joan, Alacant y del Campello. 

13'00 h.: «Vi de la terra. en el Salón Social. 

16'00 h.: Final del Torneo de Petanca y entrega de 
trofeos. 

20'00 h.: Presentación de la Reina, Damas, Abuela y 
Abuelo Mayor, acompañados de la banda de música. 

21'00 h.: Espectáculo de bailes populares con motivo del 
día 9 de Octubre, Diada del País Valencia. 

9 de octubre, viernes 

Diada del País Valencia 

9'00 h.: «Despená,. con dulzaina y tabales, revolteo de 
campanas. 

U'OO h.: Procesión cívica del 9 de octubre, Diada del País 
Valencill y dansll popular. A la misma hora, en la se
de del Vincle, entrega de medallas a los campeones 
de la Olimpiada de la Tercera Edad y vino de honor. 

13'00 h.: «Mascletá• en la pla�a de l'Ajuntament. 

14'00 h.: «Aplec d'Olleta» en las distintas barracas. 

19'00 h.: Concierto de Música Festera a cargo de la As-
sociació Musical «L'Avan�• del Campello, en la pla
�a de l'Església. 
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11 de octubre, domingo

21'00 h.: Encendido del alumbrado artístico.

. - do al pregonero de las
22'00 h.: «Cercav1la• acompanan 

fiestas 92' desde 1' A juntament hasta la pla�a de l Es-

glésia. 

23'00 h.: Pregón de fiestas, alborada, suelta de globos,

«albaes• ... 

24'00 h.: Canto de la Salve y Gozos tradicionales, en ho

nor a la Patrona del Campello. 

12 de octubre, lunes

4'00 h.: «Aplec de festers• en el campamento de las ca-

pitanías en el Clot de l'lllot. 
5'00 h.: Inicio de la arcabucería y fuegos. 
7'00 h.: Embarque de las tropas moras en el puerto.· 
8'00 h.: Llegada de las tropas moras a la playa y lucha. 
8'30 h.: Alerta en la torre de la llleta. 
9'00 h.: Subida de las comparsas desde la torre de la 

Illeta hasta l'Ajuntament, con la recepción de capi
tanías. 

11'00 h.: Misa en honor de la patrona de la Guardia Ci
vil, la Virgen del Pilar. 

12'00 h.: Entrada de Bandas de Música. Recorrido de la 
procesión. 

19'00 h.: Entrada CRISTIANS-MOROS. 
23'00 h.: Verbena en la pla�a de l'Església. 

13 de octubre, martes 

9'00 h.: Diana. 
11'00 h.: Alardo Moro. 
12'00 h.: Embajada Mora. 
19'00 h.: Entrada MOROS-CRISTIANS. 
23'00 h.: Verbena en la pla�a de l'Esglés" 
24'00 h.: Toma deis CARRERs 

ia. 
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tas bandas de ú · 
por pane de las distin-m s1ca y comparsas, 

14 de octubre, miércoles
9'00 h.: Diana. 

11'00 h.: Misa presidida 
Z d . Por el Sr y· ona, on Francisco e · 1car¡

, 
ases. o Gene 

12 00 h.: Embajada Cristia 
fa!� 

na. 
12'30 h.: Entraeta «inforrn 1 , ª•con paso . 
20 00 h.: Retreta de las disf ta CJistiano in s cornp 
23'00 h.: Verbena en la pla d , 

arsas. �a e I Església.

15 de octubre, jueves 

9'00 h.: «Despertá• con dulzainas 
cometas y tambores. ' !abales y b

anda de 

11'00 h.: Misa cancel bruda, presidida por el Sr.Vica·
rio General de Zona. 

12'30 h.: Ofrenda de flores y frutos a la Marc de Déu
deis Dcscmparats. 

14'00 h.: Gran •masclctá•. 
20'00 h.: Solemní ima Procc ión de nu tra Patr� Y T�

tular de la Parroquia. Santa Teresa de Jcsú1. luncra· 

rio de costumbre. 
23'00 h.: Gran castillo de fuego ar1i1icíalc,.

23'30 h.: Vcrbcria en la pla�a de !'faglé ía. 



HORARIO 

DE 

CULTOS 

A partir del día 3 de octubre, comjenza el Novenario a nuestra Patrona, la MADRE DE LOS DESAM
PARADOS. 

Todas las tardes, a las 7'00 horas, rezo del Santo Rosario, Novena, Santa Misa y Canto de la Salve. 

DOMINGO, día 11 

9'30 h.: Santa Misa. 
10'30 h.: Santa Misa. 
12'30 h.: Santa Misa. 

A las 12'00 de la noche: Gran Alborada, con canto de la Salve y de los Gozos tradicionales, en honor 
de nuestra Patrona. 

LUNES, día 12 

A las 11 '00 de la mañana: Misa en honor a la Patrona de la Guardia Civil, la VIRGEN DEL PILAR. 

A las 7'00 de la tarde: Misa rezada. 

MARTES, día 13 

A las 10'30 de la mañana: Misa rezadas 

MIERCOLES, día 14 

Festividad de Ntra. Sra. de los Desamparados 
A las 9'00 de la mañana: Misa rezada. 

A las 11 '00 de la mañana: MISA SOLEMNE. Presidida por el Sr. Vicario General de Zona, D. Fran
cisco Cases. 

JUEVES, día 15 

Festividad de Santa Teresa de Jesús 
A las 9'00 de la mañana: Misa rezada. 
A las 11 '00 de la mañana: MISA SOLEMNE CONCELEBRADA. Presidida por el Sr. Vicario Gene

ral de Zona. 
A las 12'30 de la mañana: OFRENDA DE FLORES Y FRUTOS a la Patrona, la Virgen de los De

samparados. 
A las 8'00 de la tarde: SOLEMNE PROCESION de nuestra Patrona y de la titular de la Parroquia, 

Santa Teresa de Jesús. Recorrerá el itinerario de costumbre. 

VIERNES, día 16 

A las 7'00 de la tarde: Santa Misa por los fallecidos en El Carnpello. 
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Saludo de la Parroquia

Pronto hará un año de mi llegada a la Parroquia

de Sta. Teresa de El Campello, .Y e.o este corto espa

cio de tiempo por vuestra hosp1t�hdad y bue?ª aco

gida, habéis conseguido que me sienta uno mas entre

vosotros. 
La Junta Festera, con motivo de las próximas

Fiestas Patronales, me brindó la oportunidad de lle

gar a todos vosotros por medio de este programa. Y

aunque un poco tarde, quiero agradecer a todos vues

tras atenciones y, una vez más, ponerme a vuestra

entera disposición . 

Cada año el pueblo de El Campello, al declinar

la época del verano, tiempo de descanso y, a la vez,

de intenso trabajo para muchos de vosotros, recibe

la llamada de su PATRONA, la Mare de Déu deis
Desemparats que junto a Santa Teresa, titular de la
Parroquia, canalizan la fe y devoción del pueblo. 

Estoy plenamente convencido de la fuerza de con
vocatoria que, desde su capilla, tiene la MADRE para 
congregar a todos sus hijos y devotos, estén donde 
estén. Ella reúne a familias, acortando distancias ol
vidando pequeños roces y divisiones y creand� un 
auténtico ambiente de fiesta y hermandad. 

,,. 1 

Ut��-
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... . . ' 
• ' 1 

No dejemos pasar la oportu • 
d d, 

rudad 
a estos 1as , para tener ese e que nos b. ncuentro rtn-

la MADRE que espera nuestr personal a respuesta con 
Ella se nos presenta en estas , h 

• 
. d 1 . . iec asco 

totipo e cnstmno. Son muchas 1 • llloelpr 
d , 

. . 
as Virtud � 

namos 1m1tar pero, sin lugar a duda 
es quepo. 

grandeza fue la fidelidad de cada d' � su verdadera

y así, aceptando su voluntad ca 
1
ªb., 

plan de Dios ' m 10 la histo • '
No olvidemos que también n 

na. 
osotros • 

mos ser fieles a nuestr aidentidad d . '. si quere. 
. ' d 11 

e cnstJano • 
Vlf a 10n o su amada, tenemos el d b 

s Yv1-
l , e er de camb· 
as cosas segun el plan de Dios Po 1ar 

. _ • rque no basta 
declf: «Senor, Señor. .. » -nos advi·ert 1 

, con 

E l. 
e esus e 1 vange 10-, hace falta tomar actitud n e 

l 'd 

es Y posturas 
a v1 a: «Amamos con obras y de verdad Es 

e
�

nuestra mejor respuesta. 
• .. • tasera

Pido para todos, y en especial por los 
, 

ancianos 
eniermos y los que por motivos de trabaio n 
d · , � o pue-
e� compa�1r estos_ ?1as de fiesta, la protección del 

Senor' por mterces1on de la Mare de Déu deis De
semparats. 

¡Felices Fiestas ! 
Luis Cerdá 



GRAN PENYA BARCELONISTA 

__ ...._ ____ 
El CAMPELLO

Aprofitem l'ocasió que ens ha brindat la Junta Festera de Moros i Cristians 
per a aproximar-nos a tots des d'aquesta pagina del llibret. 

Ens trobem al local situat al carrer Convent, núm. 15, local que es va inau
gurar el 4 de juliol, el qual compta amb televisió amb Canal .. Plus,., abó com 
jocs recreatius per a l'ús i gaudi de tots els socis i simpatitzants. 

Volem recordar emotivament a aquells que ens han deixat i no han pogut 
vore feta realitat la il.lusió de formar part d'una Penya Barcelonista al Campe
llo. Un record per a ells. 

l a tots els presents, animar-vos perque amb il.lusió i respecte participen
de ple en les activitats de la Penya. 

Moros, Cristians, ve'ins, a tots, sense distinció, 

BONES FESTES I FOR<;A BAR<;A! 

La Junta Directiva 

\\\\ 

Inscrita al Registre d' Associacions de la Gencralitat Valenciana amb el núm. 3.474. Sccció Primen Registre Pr""incial d' Alac:ant. 
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No eren moros del desert

«Qui coneix la terra /'estima,.,

aquest era el títol de \'article de la,Co
\la per al L\ibret de_ f estes de I any
passat. En el\ es fe1_a palesa la filo
sofia que sempre ha 1m�regnat �� ac
tivitats de la nostra enlltal, act1v1tats
excursionistes i de coneuement de la
nostra terra, la seua essencia , la seua 

gent, els seus costums i tradicions •• ,,
la seua historia. 

En arnagats indrets de les nos
tres muntanyes, fora de l'abast a ho
res d'ara, i en molts casos, del remolí
tuóstic destructor i despersonalitza
dor actual, hem trobat xicotets l\oga
rets que ens han parlat del nostre
passat, deis seus habitants, d'una epo
ca on aquesta terra era poblada per
moros pacífics i faeners, injustament
expulsats després de molts de segles
d'assentament i generacions nascudes
aquí. Uns moros que no eren arabs
del desert. Eren, com nosaltres ara,
pobladors d'una terra amb més his
toria sobre ella que la nostra propia. Poblat moro de l'Ad1.ancta a la Vall d"Alcala. (Autor: Jaumc Varó) 

Potser amb poca justícia, pero
amb malta festa, als nostres pobles,
al Campello també, es commemora

cada any el fet historie de la seua ex
pulsió amb les festes deis Moros i
Cristians, on aquests sempre acaben
guanyant segons dicta la historia. 

Pero les batalles que es parodien
no foren fets a"il\ats deis pobles on es
representen, ni es poden treure del
co�text_ general i geogratic on es pro
duiren I que abarca gairebé tot el País
Valencia. Resulta una mica contradic
tori en aquest sentit comprovar els
noms que adopten algunes campar
ses mores corresponents a \loes O tri
bus llunyans que no tenen res a veure
amb aquells que formaren part deis
fets que es commemoren: Kordofan
Meixemet, Marroes, Aín-Karim .. '.
Noms com •Moros de Laguar» val\
d� la Marina Alta i últim reduct; mo
�•s� de la península, •d' AI-Azraq» 
u�t•m cabdill d'aquesta zona i que ha�
b�ta a la Val\ d'Alcala, «de l'Adzu
vieta-, •de la Criola», 0 del «Garx• 
poblats moros deis que encara es con�serv�n restes a les nostres muntanyes haunen de ser comuns entre les nos�tres comparses. 
. Aquest \loes que hem esmentat JUnl amb a\tres, corresponen a eixo;l\ogarets en amagats indrets de lesnostres muntanyes, que recorrent-los
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la Colla amb respecte i atenció ensh� ensenyat a comprendre i estimarmes aquesta terra que trepitgem. 
;º� �da any, fidels al que sempre a s1gnificat l'excursionisme pera la_ Colla Muntanyenca, us convidem a v,�dre amb nosaltres per a conéixer I estimar més · · aquesta tena, aquest

, b I seues vallsPa1s tal com és, am es 5' • els seu 
i muntanyes els seus nu5, 
arbres, els �s homes, els seUS �
bles la seua cultura, el seu 3!1• 

' 
1 ua historia. 

seua llengua ... , a se 
¡BONES FESíf.S ! 

Colla MuntanYtpea 



L'ESTATXA 

L'fSTATXA com a grup de danses a volgut 
participar en aquest llibret de festes mostrant tra
dicions d'uns altres pobles valencians, en aquest 
cas, MORELLA (ELS PORTS), que tenen una 
dansa que esta lligada a la festa del mes d'agost, 
anomenada «DANSA DELS PELEGRINS•. 

Trenta reclutes, una colla composta gairebé a 
parts iguals per masovers, són els encarregats de 
les festes de Sant Roe; i, dones. els responsables 
d'ensenyar la «Dansa dels pelegrins» a les deu pa
relles de xiquets que recorreran ballant bona part 
deis racons de la ciutat, dissabte a la vesprada i 
diumen�e al matí. 

Els •quintos» també ho van fer de menuts; es 
van sentir estranys protagonistes d'un ritual que 
es transmet des de fa segles; d'aquí que com més 
va hom valore més les túniques marrons descolo
rides pel sol, dei.xades en arcons, amb algun cosi
tó dissimulat. Una gonella amb capellina esguitada 
de petxines que es complemeta amb un capell i bor
d6 rematat per un carabassó i un pomell de paper. 

Amb les xiquetes la tradició s'estronca, cosa 
que fa suposar que antigament no hi ballaven. 

La dansa, quasi monorítmica, té de tant en tant 
uns encreuaments coreografics i abaos o després 
d'aquests un deis pelegrins recita versos damunt 
d'una tauleta. Tot es ingenu i conserva la gracia de 

l'exclamació obligada: «Visea Sant Roe»! com a 
colofó dels versicles, encara que es tracta d'una 
crítica municipal: 

«Un poble com Morella 
diuen tan afamat 
i de casa la Vila 
un corral han deixat. 
Perque no en direu vosaltres 
que autoritats grosses han vingut 
i per a entrar en l'Ajuntament 
taulons amunt s 'han fotut. 
Jo li demane a Sant Roe 
que estes noves autoritats 
tinguen els sants collons 
de llevar eixos taulons». 
«Visea Sant Roe». 

Els quintos han repartit a ciclostil tots els ver
sos recitats pels xiquets, que no s'estan d'interpretar 
el ball durant la desfilada. 

En esta petita mostra de tradicions valencianes, 
el vostre grup L'EST ATXA, vos desitja «MOL
TA FESTA I MOLTA MARXA•. 

Bibliografia: nostres festes. 
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La mar, encara és blava! 
La mar, que ha sigut sempre font de vida, de

comer9 i d'establiment de civilitzacions, ha estat,

mijant¡;ant les múltiples accions de l'home, cada

vegada més maltractada en tots els aspectes. Con

taminació, sobrepesca, desaparició d'especies i dels

Uocs on viuen, construccions abusives al litoral són,

entre altres problemes, els que estan matant, a poc
a poc, la Mediterrania. 

El Campello no és una excepció; un dels prin
cipals problemes que esta patint, cada dia més, és
la destrucció progresiva dels seus alguers per l' ac
ció de la pesca d'arrossegament il.legal. Aquestes 
practiques furtives tenen conseqüencia directa so
bre la flota del poble que és, quasi exclusivament, 
artesanal. 

S'havia arribat a un punt on calia emprendre 
accions par a aturar la destrucció i, en la mesura 
del possible, accelerar la recuperació del recurs 
pesquer costaner. 

L'estiu del 1989 naix l'Institut d'Ecologia Li
toral i de seguida inicia el seu primer gran projec
te, l'escull artificial del Campello. Pe\ febrer de 
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1990 fou presentat el proiecte . , ... 
• • 

J l S lnlCI m1ts necesans per a dur-lo a t 
aren e]s tra 

permisos, sois mancaven les sub
e
rm

e._ Arribats el.
d 

venc1ons d ses per a finan9ar una obra de t I ernana. 
, l'h 

a envergad ro, a ora, tan necessaria Pe ura Pe 
t ' bt' , • r octubre d !' •passa s o mgue una subvenció del cin 

e anycent per part de la Comunitat Eu 
quanta Per

cinc per cent per part del Ministe
r
��a, el_ trenia.

i Pesca i el quince per cent restant 1�
1 Agricultura, aportara l'A· tament. L escull practicament ja esta JUn-

d 'Al . l 
construit 1port acant 1 so s queda fondejar-1 1 

ª 
es fara vora el 20 de setembre. 

o, 
ª qua! COsa

Tindrem, tot s'ha de dir, l'escull més 
instal.lats fins al moment a l'Estat Espan gran!. de

�
, . . . . yo ,Jaque ocupara quas1 sis mihons de metres d 

A ta rf, . , . qua rats ques supe 1c1e estara situada al llarg de 6,8 km.des del Carritxal a la Coveta Fumada ¡ amb 
l�· . �amp c1na que vana entre els 600 m al Carritxal .els 1.600 a la Coveta Fumada. 

1 

El conjunt de l'escull esta constitu'it per 350 
?1oduls de formigó de 8 m3 que pesen cadascú g 
1 4'6 tones fora i dins de l'aigua, respectivament. 

• S'ha projectat alhora que una part de l'escull ac
tue com a zona d'atracció-concentració on s'ins
tal.larán 8 moduls més grans, de 12 m3 i amb un 
pes d' 11 i 6' l tones fora i dins l'aigua. 

Ja s'han comen�at els estudis per poder com
parar la situació actual amb la produ'ida per l'es
cull; fonamentalment respecte a la recuperació 
d'especies d'interés comercial. Per altra banda s'es
tudiara la recupcració de l'alguer, la colonitza
ció dels moduls per algues i animals i molles al
tres coses de les 4ue estem segurs tindreu conei
xen�a. 

Després del llarg i, moltes vegades, difícil ca
mí recorregut amb el projecte, s'acosta no sola
ment el dia que tinguem protegida una franja im· 
portant del nostre litoral enfront de l'e.xhaurimen• 
que esta sofrint a causa de la pesca d'arrossega
ment il.legal, sinó també la possibilitat de recupe·
rar l'equilibri ecologic en aquesta zona, a més que

aprofitara com a element productor per a la pesca

artesanal del nostre litoral. Aquesta és una _iasca

de tots, d'una manera especial al Jlarg deis pruners

1 sec·anys, respectant la veda imposada en aquc� 
tor, perque si no comencem nosaltres mat_eLX

, qu;
ho fara? És el moment de les felicitacions 1 perqu 

no, també de desitjar-vos unes 
¡BONES FESTES! 

't ral
Institut d'Ecologia L• o 
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CLUB DE PILOTA VALENCIANA DEL
º 

CAMPELLO -�� 

La 91-92, una temporada historica 
per al club 

• Guardonat per la Federació Valen
ciana i per I' Ajuntament del Cam
pello

• El jugador Martínez participa a
)'Olimpíada i porta la torxa

La passada temporada 91-92 ha es
tat, sense dubte, una fita historica per 
al Club de Pilota Valenciana del Cam
pello. Als guardons atorgats per la Fe
deració Valenciana i l'Ajuntament del 
Campello, ens ha cabut !'honor que 
«Martfnez•, pilotaire de l'entitat haja 
participat a !'Olimpíada Cultural, deis 
loes Olfmpics de Barcelona '92. 

Si l'any passat comentavem el cert 
pes específic que, dins del món de la 
pilota, anava guanyant el nostre Club, 
en aquesta oportunitat hem de dir que 
enguany ha estat el de la confirmació 
de la categoria d'un club, modest en 
pressupost, pero «senyor» en quant a 
voluntat, esfor9 i estima per l'esport 
nacional del País Valencia. 

I aixo, com també déiem l'altre 
any, ha estat una tasca conjunta de ju
gadors, socis, directius, aficionats i el 
suport de l'Ajuntament del Campello 
i la Diputació d'Alacant. Gracies, en
tre tots ho podem fer tot, i ara més que 
mai. 

Insignia d'argent de la federació 

La tasca desenvolupada pel Club 
amb l'Escola de Pilota, a hores d'ara 
inclosa en les Escotes Esportives Mu
nicipals i les activitats de l'entitat fo
ren premiades per la Federació de 
Pilota Valenciana amb una lnsígnia 
d'Argent sobre Placa, un guardó que 
ens plena de la logica satisfacció, pel 
fet que a Valencia se'n recordaren de 
nosaltres. El 14 de desembre del 91, 
s'acostaren a la capital del Túria els di
rectius Mauri i Julia i, en el transcurs 
de la denominada «Gala de la Pilota•, 
el primer rebia de mans del President 
de la Federació, Victor Iñúrria, la prea
da Insígnia. En agraiment, Maurí ti do-

Martínez durant la partida 
a Barcelona 

na una reproducció de la Torre de la 
lleta, oferta per I' Ajuntament. 

Martínez, jugador olimpic 

El 5 de juny, d' enguany, la Fede
ració de Pilota Valenciana comunica a 
Josep Antoni «Martínez- i Asensi, ju
gador del nostre club i del nostre po
ble, que ha estat seleccionat per a for
mar part de l'expedició que realitzara 
partides d'exhibició a !'Olimpíada Cul
tural, una mena de demostració d' es
ports i costums autoctons, integrada als 
loes Olímpics de Barcelona '92. Si per 
a Martfnez fou un orgull estar triat en-

tre els millors pilotaires actuals del País 
Valencia; a més a més d'ésser el més 
jove; per al Club fou un honor i un al
tre motiu de satisfacció. La temporada 
no podia anar millor. 

Junt a mítiques figures, com ara 
Tonico, de Muria, el 4 de juliol, al bar
celoní barrí de Gracia, Martínez deixí 
ben alt el pavelló del Club de Pilota i 
el nom del Carnpello, entrant en 1 'his
toria del poble com el primer «olím
pic•, encara que fos en un esport d'ex
hibició. 

Pero no varen acabar ací les satis
faccions per al nostre millor pilotaire. 
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El prcsidcnt de la Fcderació

amb Mauri i Julia. 

Bélgida, la qua! cosa és tot � . • un tX.11 te nmt en compte aquest fet. L'e .' • fonnaven, Martínez, Xima Bequip et 
i Rollet. ' rengue¡

Tomejos de llargues
La
d' m��itat de llargues ha tingutprou act1V1tat, participant amb e . d. di Xlts1versos en versos tornejos, com La Nucia, Benidonn i, per damunt::tot, Mutxarnel, on guanyaren el trofeu i debutaren dos jugadors cadets, ambmolt bon rendiment. Ens referim aFrancisco Berenguer i Giner, «Siseo,. i Vicent García i Soler, «Vergueta.'. tots dos del planter del Oub. I n'eixiran més.

El 20 d'eixe mateix mes, a Josep An
toni, li va cabre l'honor d'ésser porta
dor de la Torxa Olímpica, al seu pas
pe\ Campello, camí del pebete� de l'Es
tadi de Montjuic. No es podia dema
nar més.

Xiroo, Berenguer, Mauri i Ximela (tots
del poble), fou campió.

A més a més, es jugaren el V Trofeu Diada del País Valencia, de Raspall i el V Trofeu Verge del Canne, de
Galotxa, entre altres.

n campionat de professionals

Guardó de l' Ajuntament
del Campello 

Pero, mira per on, encara no s'ha
vien acabat els motius de joia.

Arrodonint l' ex.ercici, el passat 31 
de julio\, la Corporació Municipal del
Campello acorda, per unanimitat, la
concessió d'una pla9a gravada al Club
de Pilota en reconeixement a la feina que fa en pro de\ nostre esport nacio
nal. Manuel Alcaraz i Lledó, «Mauri•
«alma rnater» de l'entitat, rep emocio
nal el guardó i agraeix la distinció. Ha
estat un just premi per a una personaque es deixa salut, ternps i diners perque la pilota tinga continu·itat.

Com l'any passat es juga al trin
quet de Benidonn, amb bo? amb_ient i
millor joc. Pasqual II (camp16 nacional)
i Ernesto, guanyaren a Juan (que es l�
siona) i Leandro. L'única nota negati
va fou l'absencia de representants mu
nicipals per a lluirar els trofeus. La pr�
sencia del diputat provincial Antoru
LLuís Carrió ens salva de quedar ma
lament.

Campionats autonómics
de xiquets

Un altre guardó de les rnateixes característiques ha estat lliurat, a tito\ personal, al pelotaire Martinez per la seuaparticipació a \'Olimpíada Cultural deBarcelona '92.

Els xiquets de l'Escola de Pilota,
com vénen fent des de fa molts d'anyshan entrat tn el Campionats Autono
rnics de Raspa!\ en trinquet, en les categories d' Alevins, lnfantils i Cadets. En la categoría mitjana van ser campions de la fasse comarcal, pero davantles \ocalitats del nord, encara ens queda molt de camí per recórrer. Tot i aixo s'estan recoUint fruits, coro desprésveurem.

Activitats al llarg de l'any Campionats autonomicsde rnajors

X trofeu Santa Teresa, 

de llargues 

A l 'hora de redactar aquestes linees no s'havia concretat el calendari
del X Trofeu «Santa Teresa• de Llar
gues, dega de l' especialitat, pero, la
fórmula de l'any passat de fer-ne dues
categories va funcionar correctament. 
El tomeig es jugara els caps de _setma•
na, a partir de mitjan seternbre 1 les fi
nals en octubre.

Si el pressupost dóna, tomaríem ª
portar a Muria, Altea ! Benidorm, és 
a dir, el rnillor de la pilota en carrer.
Els equips de la categoria segona se
ran de la comarca, com l'altre any. 

Les partirles, corn sempr�, al ca·
rrer Trinitat (darrere l'església). 

l res rnés rnoltes gracies per tot• ' • l'anYel que s'ha aconseguit enguany 1 
que ve més. 

Carnpellers, bones festes de Mo
ros i Cristians.

Farem ara una somera enumeracióde les activitats rnés irnportants dutesa terrne al llarg de l'any.
IX trofeu -Santa Teresa»

En categoria «A•, el "Muria", amb l'inefable Tonico, s'irnposa al"Campello", que juga amb el Blanc, Paco, Rollet i Martínez. En categoria«B», El "Campello", amb Martínez,

A nivel! autonomic, hem participat en el II Campionat de Trinquet perparelles, amb Martínez i el Rollet dela Vila. En Galotxa, ens hem classificats per als sernifinals, jugant-hi Martinez, Xima i Caries. Pel que fa al IXCampionat de Raspall en Carrer, s'haparticipat en la rnhima categoria, onhi eren jugadors professionals retirats. Es guanyaren dues partides, a Oliva i
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Colla de dol�ainers i tabaleters 
del Campello 

Cree interessant fer una breu historia, des de l'inici de la 
dol�aina i el tabalet al nostre poble fins a hores d'ara. 

Fou duran! el curs 1980-81, quan Toni Giner i Gomis, apro
fitant la seua estada a Valencia, per estudis, ingressa a l'escola 
de dol�ina de Blasco. Ben aviat s'assabentaren uns apassionals 
de l'esmental intrumenl. Només vindre Toni Giner de vacances 
d'estiu, i al seu xale1, ja tenim a Jaume i Basili aprenent la tecni
ca de dol�aina i a Pepe •El Bollo• fent pinets al tabalet. 

L'experiencia va durar un esliu més. La manca deis mitjants 
necessaris per al seu aprenentalge, esvaien la possibilitat de for
mar una coita de dol�ainers i tabaleters. 

No es va perdre tot, l'esperit i la il.lusió romanía. Tant a 
les Festes Majors com a les •festetes• d'amics, teniem a Basi
liet, a Jaume i a Pepe cantan! albades i can�ons del nostre país 
amb els companys de gresca, alhora que es «barallaven• amb els 
instruments. Així passaren uns anys. 

Al juliol del 90, s'organitza un curset de dol�aina dirigil per 
Lluís Pastor i un altre de tabalet a carrec de Rafe! Juan. Recorde 
les dificul1a1s per a completar les pla�es, amb un mínim de set 
per a cada di�iplina. Pero també recorde amb satisfacció la tas
ca desenvolupada en aconseguir les inscripcions exigides i l'exil 
obtingu1 al doblar-les. 

Arran deis bons resultats i amb ganes de tirar endavant, s'en
ceta un nou pcríode d'aprenentatge. S'introdueix el taba! a la per
cussió i la dol�aina, com a instrument no oficial, dios del marc 
de la nounada Escola de Música del CampeUo; malgrat l'oposi
ció de qu.i no confiava o no li agradaven -qui sap?-, les bones 
perspectives de futur. 

Torna de nou la dol�aina i el tabalet a les festes d'octubre 
d'aquest mateix any, acompanyant can�ons i albades, ai,ú com 
al •petet.- lúcid i graciós d'alguns, per no dir ... ¿?, quan fem 
la ronda. 

Va ser el 23 de desembre del 90, quan la Colla feia la seua 
primera actuació en públic, acompanyant als benvolguts «iaios• 

del Vincle. De la ma del mestre vam superar la prova, -segons 
comentaris del nostres majors-, malgrat la poca experiencia ad
quirida en tan curt pla�. Recorde co�i fóra ara, el nerviosismc 
regnant als dies previs i els anims trahquilitzadors de Uuís. ¡Xc 
quin bolet! ¡En quin compromís ens va ficar el...! 

L'any següent l'encet.1lrem amb la participació al Porra! de 
Sant Antoni a Mutxarnel, Moros i Cristians a la Ciutat d'Alcoi ... , 
etc. Fins ara han estal molts els actes i festcs on hem tocat; es 
poi dir que no parem. 

Esmentaré als •elements• que li donen vida; des del més •na
no• -parlem d'edat-, al més «iaio-. Joan Caries «Negret.-, To
ni «Buixquero,,, Rafael Vicenl •Manco•, Diego «Vilero•, Rafe( 
«Cartero•, Lluís •El Mestre-, Basili «Ferrer•, Jaume «Macoc• 
i Toni «Torsua•. 

Per acabar, vull fer un agraiment ª. totes les persones que,
al meu entendre, foren decisives per a la meua existencia. Agraisc 
l'esfor� deis qui sempre han estat al peu del canó, lluitant per 
la recuperació de la identi1a1 del País Valencia i els trets propis 
del nostre poble; la generosllat deis qui e van inscriure, només 
perque �s duguere!1 a terrne els cursets i no s • esvaira aquesta nova 
op<>rtumtal. Ag�a1_s� �a �na �asca deis carrecs públics que inter
v!ngueren en la m1c1uva, Jª s1a en la scua aprovació o per la 2ran 
aJuda_ que va suposar la continuita1 dins l'Escola de Música.
Agraisc el suport de la gent que ens anima a seguir i participa 
amb nosahres quan eix.im al carrer. 

Res més, tan sois desitjar-vos un�s bones festes i si qualla 
gaudir-les tots plegats el millor possible. ' 

La Colla de Doh;aincrs i Tabalcters del Campello 

_Ah!, un �mentari, i confie amb la vostra discreció. No ho
sé s1 ser� ventat, pero m'han dit que Pepe «el Bollo•, mitjan�ant 
els cone\xements d'elect_ronica d'un enginyer, per cert molt arnic
seu, ha mstal.lat uns m1cro-xips als forats de la seua dol�aina. 
En poques parau�es, •¡toca sense bufar!•. lmagineu-vos el bany 
que ens donara, s1 la dona el deixa baixar d 'Alcoi, aquestes festes. 
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Cofradía de Pescadores

COFRADIA 

DE 

PESCADORES 

EL CAMPELLO (Alacant) 
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La máxima aspiración de la
Cofradía de Pescadores del Cam
pello, que se fundó en abril de
1919, se hizo realidad el pasado
año al terminar la construcción del
Puerto Pesquero y el complemen
to al mismo, que es una Lonja de
ventas de pescado, se espera que
sea pronto una realidad, puesto
que, según se nos ha informado,
las obras darán comienzo en este
otoño para estar terminadas en el
próximo verano.

Al amparo del Puerto Pesque
ro y en espera de la construcción
definitiva, la Junta Directiva de la
Cofradía que preside actualmen
te, D. Francisco Bernabeu Este
ve, como Patrón Mayor, puso en
marcha una lonja provisional en
septiembre del pasado año que

viene funcionando de � 
• 

0rnia exPe nmental de una maner . � a muy s tis,actoria, pues se ha co a.
1 . . mprobadoe gran serv1c10 que se está t d l pres.a� o a os pescadores afiliados qmenes, al vender sus captu l al. ras enesta oc 1dad, ven incrementad befi. . ossus ne 1c1os, siendo un gra 11 n or.gu o para la Cofradía ver co la Flota de bajura y artes me:�res ven compensados sus esfuer.zos, ya que no tienen que ir deam.bufando por otros lares para ofre.cer sus capturas.

Además, la Lonja se ha con.vertido en un motivo turístico degran impacto para la localidad puesto que a la hora de la subas�directa al público (cinco de la tar•de), se cuentan por cientos las per•sonas que toman parte en la mis•ma, venidos de todos los pueblos
de la comarca.

La Cofradía de Pescadores
del Campello, cuenta en la actua·
lidad con 9 moto-pesqueros Con
geladores de Gran Altura; 2 de 
Altura Fresco; 3 de Arrastre Ba·
hía; 2 de Palangre de Fondo; l de
Palangre de Superficie; 16 de
Trasmallos; 2 de Moruna Gruesa
y 56 pescadores con licencia de
pesca del «RALL». Estas embar
caciones tienen 2.142 TRB. Y
10. 7 1 O H P., además cuenta con
280 afiliados en activo y 450 ju
bilados, siendo 105 el n? de viu
das de pescadores.

Aprovechamos esta oportuni
dad que nos brinda la Junta Fes
tera de Moros i Cristianos, desea
mos a pescadores, campelleros en
general y visitantes unas felices
fiestas patronales.

G. Soler



EL VINCLE 

De nuevo un año más estamos en la pales
tra •Somos vuestros Mayores.- que con mucho 
cariño saludamos a este CampeJJo joven y diná
mico que va a celebrar sus fiestas patronales con 
su veteranía adquirida, va a demostrar a propios 
y extraños que el Carnpello es diferente. 

Un recuerdo para los que han quedado en 
el camino, pero que perduran en nuestra mente. 

Un saludo y abrazo para los que por moti
vos de salud están en sus casas pero que tam
bién los recordamos con cariño, deseando que 
pronto se incorporen a nuestras actividades. 

En el contenido de actividades realizadas por 
nuestra Ac,ociacíón en et período de 1991/1992 
podemo-, decir con orgullo que han sido satis
factoria!). La Coral ha dejado bien alto nuestro 
pabellón allá donde ha intervenido; et Grupo de 
BaiJ� Regjonales, va a más, sí tenemos en cuenta 
las edades de sus componentes; el equipo de rock, 
de películas, demostrando en la última Olimpia
da de la 3� Edad celebrada en Alicante en este 
mismo año; en remo tenemos el primer equipo 
de España, mientras no se demuestre lo contrarío. 

En la 2� Olimpíada de los Mayores celebra
da en el mes de abril en Alicante nos cupo el ho
nor de llevar Ja Antorcha Olímpica a remo desde 
El Campello hasta el puerto de Alicante. 

En esta Olimpiada hemos traído a nuestro 
casal seis medallas de oro. ¡Ahí queda eso! 

Termino deseaooo a todos los ciudadanos en 
general paséis unas felices fiestas. 

Agradecemos como siempre el calor y apo
yo que recibimos desde el Excmo. Ayuntamien
to de El Campello, así como de todas las 
entidades que nos apoyan con su desinteresada 
colaboración. 

Gracias a todos. 

José Soler Pérez «Xauxa .. 
Presidente Asociación de Jubilados y Pensionistas 

•B Vincle-
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A �ll PUEBLO EL CAMPELLO 
Desde e ta henno a Sevilla 

no olvido ni un momento 

a ese bello y hennoso pueblo 
como es, mí incomparable 

{Campello 

Campelleros ausentes, 

volvamos a nuestro pueblo 

aunque sea para unos días, 
pero, no olvidemos a El Campello. 
Con sus incomparables fiestas 
llenas de amor y color, 
con sus moros y cristianos 
y su animadísima procesión. 

Desfilan en sus comparsas 
hombres y mujeres alegres, 
con sus peques en los brazos 
para que la fiesta prospere. 

Que hennoso es ver desfilar 
a niños de tan corta edad 
intentando llevar el paso 
como todos los demás. 

A Santa Teresa le pido 
y a la Virgen de los Desamparados 
que me de mucha salud 
para poder ir todos los años. 

Clara Baeza 
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POEMES 

A LOS MOROS Y CRISTIANOS 
DE EL CAMPELW 

Son los •Moros y Cristianos• 

una conmemoración, 
de aque11os tiempos pasados 

que estuvimos dominados 

por aquel moro invasor. 

En ella se conmemoran 
de los moros la conquista, 

y al final, la reconquista, 
por los cristianos, que en buena hora, 
por su fe y amor a Cristo, 
derrotó a las huestes moras. 

A los moros y cristianos 
de El Campello me dirijo 
lo hago con regocijo 
por lo que valen y son. 

Son fantásticos, son buenos 
y gozosos los veremos 
con amor y admiración. 

Dan vistosidad y valor, 
a la fiesta campellera 
cada cual a su manera 
llenos de luz y color. 

Sus comparsas son variadas 
y tienen distintos nombres, 
y todas están formadas 
por bellas damas y hombres. 

Todos desfilan airosos 
con gran gusto y afición 
y estarnos muy orgullosos 
de que sean como son. 

Músicas que acompañando 
entonan sus melodías 
les dan un son de alegría 
mientras que van desfilando. 

Todos aplausen las fiestas 
de los �Moros y Cristianos� 
porque fiestas como estas 
¡sólo se ven una al año! 

Juan Galvañ 

MOROS Y CRISTIANOS F1 1 

EL CAMPELLO N 
El Campello, pueblo man· , . nero 
de ra1ces cnstiana y mora
todos los años en octubre
los campelleros lo conmemoran.

Al amanecer un día 

se vieron varias embarcaciones 
repletas de tripulantes 
con intención de desembarque. 

Cantaban, gritaban, luchaban, 
con un fervor sin igual 
para poder conquistar 
el inmenso litoral. 
Unos campelleros cristianos 
salieron en su defensa 
hasta que pudieron vencer 
aquella intentona mora. 

Desde entonces se celebran 
con gran cariño y devoción 
aquella gesta tan grande 
·que El Campello defendió.

Con sus maravillosos trajes
el estilo de cada comparsa
desfilan por todas sus calles
al son de una marcha mora.

Mayores, jóvenes y pequeños
los ves a todos desfilar
con sus caras sonrientes
y sin perder el compás.

Ayudemos campelleros
a que no se pierda la fiesta
ya que ésto es un regalo
con que Dios nos recompensa.

Rafael Baeza (Cartero)
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