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SALUTACIÓ DEL BATLLE 

�nvolg� amics del Campello: 

Arriba el mes d'octubre i amb ell la Festa que tots els campellers esperem, uns festejos deis 
que ens sabem continuadors i que s'han arrelat fortament al nostre poble, formant part del 
nostre patrimoni cultural. 

Són dies en qué ho podem deixar tot per tal de gaudir de tots els actes de diversió 1 
trobada que ens agermanaran encara més, exaltant la nostra joia I hospitalitat. fem 
partícipes en la Festa a tots aquells que ens visiten i que s'integren amb els costums 1 
tradicions que ens han llegat els nostres avantpassats. 

Vull agrair i felicitar a la Junta Festero de Moros i Cristians el seu gran esfor9, no només per 
haver millorat la Festa, sino per haver-la consolidat en aquests moments tan difícils. Conscient 
d'rn;ó, l'Ajuntament ha col.laborat económlcament perqué no es malmenen cap del seus 
actes. 

Aquest esforc; vull trasmetre'I, també, a tots els festers i veins per tal que en participen i en 
compartesquen totalment aquests dies . d'alegria col.lectiva i assaboresquen la ben

merescuda i necessario festa. 

BONES FESTES 
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JUNTA FESTERA DE 
MOROS I CRISTIANS 

EL CAMPELLO 

Junta Directiva 

President: Josep Palomares i Giner 

Vice-president: Josep Lluís González i Cuervo 

Secretaria: Mº Carmen Pérez i Manresa 

Tresorer: Antoni Calvo i Marco 

Vocals: David Alavés i Lledó 
Santi Molino i Romero 
Toni Planelles i Ramos 
Lola Casanova i Casanova 
Xelo Gomis i Gomis 

Delegats de Comparsas 

Cristians del Campe/lo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Francesc Alberola i Carrataló 
Jaume 1:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Sonia Caturla i Galvañ 
Els Marinos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Empar Soeza 
Cavallers de Conquesta: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pere Lluís Gomis I Pérez 
Els Masers: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Morito Verdú i Valero 
Tercio de Flandes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Francesca Gomis 
Els Po/lasos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Francesc J. Baeza i Vaello 
Kordofan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - Josep Lluís González i Cuervo
Els Veterans: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - Mº Carme Planelles i Ramos 
Els Marrocs: - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Antoni Uedó i Caturla 
Non Bebec: - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . V icent Guasch Juan 
Aln-Karim: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. Francesc Alberola i Carrataló
Meixemet: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . V icent T. Ródenas i Alberola
E/s Pocos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Josep Ramon Tero! i Soeza
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Salutació del President 

Vn any més arriven les 
Festes Majors del Campello, per aixó 
cal treballar de tot cor per a 
portar-les endavant i, si es pot. 
superar-nos en aquest afany. 

Com a president de la Junta 
Festero de Moros i Cristians del 
Campello vull agrair a tots els 
representants de les distintes 
comparses la faena, que dilluns 
darrere dilluns, han dedicat a la 
festa, la qual després tots els festers 
gojarem com a descosits. És per aixó, 
que ara puc afirmar que som i 
serem, més que mai, un equip que 
amb totes les alegries i disgustos que 
porten aquestes responsabilitats, tan 
sois desitja acomplir la voluntat i 
objetius comuns de tots els f esters. 

Tampoc no hem d'oblidar tetes 
aquelles entitats que han col.laborat 
tan generosament per a fer realitat 
aquest llibret, des del qual tinc 
l'oportunitat de convidar tots els 
festers i la resta de ve'ins del 
Campello a que disfruteu plenament 
de l'esforc; fet durant aquest any, el 
qual és per i per a vosaltres. 

Bones testes. 

Josep Palomares i Giner 

Josep Palomares i Giner 
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CAPITANIA 

CAPIT A: José Rafael Baeza Ripoll CAPITANA: Dominica Sala López 

�!SocJosep 
Com va! Soc Domi 

Teriim l'oportunitat de dirigir-nos a tots els festers i ál 
poble del Campello, per convidar-vos a estar amb 
nosaltres aquestes testes, en les quals tenim la sort de 
representar, junt amb la comparsa, aquesta nova 
capitanía. 

Ens veurem a la llleta! Josep i Doml 



CRISTIANA 

AMBAIXADOR: Bruno Martinez Simonin ABANDERADA: Lourdes Llopis Soto 

�nvolguts Campellers: 
Enguany ens ha sigut otorgat el privilegi de representar 

la comparsa deis Cristians del Campello en els correes 
d'Ambaixador i Abanderada, els quals esta en el nostre 
ónim exercir de la millor manera posslble. 

Des d'ací encoratgem a tots Qovens i majors) a 
participar en aquesta gran festa de Moros i Cristlans. 

Desitgem a tots: 
Bones Festes! Bruno I Mº Lourdes 
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CRISTIANS DEL CAMPELLO 

�omparsa Els Crlstians del 
Campello, una volta més té !'honor de 
representar el bóndol cristió amb aquesta 
capitanla 1.993. 

És per aixó, que volem fer una crida a 
tots els campeller I a tots aquells que ens 
visiten per aquestos dies de festa, perque 
s' integren i, així, pugam fer unes testes de 
Moros i Cristians grans, superant aquesta 
crisi de participació i col.laboració que 

..
-

-- •

---

tots, en major o menor mesura, estem 
suportant. 

Nosaltres, dins de les notres possibilitats 
intentarem representar aquesta capitania 
el millor possible, i si en alguna cosa no 
podem estar a !'altura d'altres, vos 
demanem el vostre ajut moral, jo que som 
una comparsa modesta, la qual ha pogut 
seguir endavant grócies al tipus de gent 
que la integra. 



'J 

No sois volem invitar-vos a 
que participeu en tots els 
actes que es realitzaran per 
aquests dies, sino que volem 
que vos integreu a la festa 
amb nosaltres, ja que la 
nostra aspiració major és 
compartir amb tots vosaltres 
aquests dies de capitania i 
festa que tan 
merescudament ens hem 
guanyant durant un any de 
treball molt dur. 

PARTICIPEU, GAUDIU I A PASSAR-HO BÉ !! 
Sense res més, una vegada més: 

des d'aquestes pagines, desitjar-vos amb il.lusió que fruiu la 
festa; i esperem que el nostre treball de tot un any siga del 
vostre gust. 

SALUTACIONS A TOTS 
ELS SOCIS 



JAUMEI 

�s en podlern dir: de Jaurne I tan 
sois n'hi ha una barraca!!!, pero no, ara Ja no, ni 
tan sois dues, que ja en som tres, de barraques. Ja 
som tres veus per a opinar, tres caps per a pensar, 
maldats o bondats?. 

Peró, rn;:ó és bo o dolent?. De segur que més 
d'un pensara veient-nos passar: 

"Mira-los, s'han juntat la 
tamiles ganes de menjar!'. 

Altra gent pensara: 
'on més gent, més idees'. 

1 quanta raó que tenen, perqué l'essenclal en 
la testa, i com a bon mestratge en la vida, és tenir 
un fum de gent al nostre voltant dispostes a donar 
la seua opinió, dispostes a Imaginar utopies per tal 
que la comparsa i, al mateix temps, la festa vaja 
endavant. 

Així, quan l'any vinent tingam l'honor de tornar 
a fer la capitania, podrem amb l'esforc;: de tots 
plegats oferir l'espectacle que es merelx el poble. 

Que ningú no pense en plans maqulavéllcs per 
desestabilitzar altres comparsas, car tan sois som 
gent jove, 1 en cert casos ho són tant que cal 
portar-nos agafadets de la mó o al be. 

Qui no es desbarata en patir ansias flulxes I mals 
de bragueta per al festa?. 

HISTORIES D'EN JAUME 1 

El rei En Jaume I ens conta en el Llíbre deis Fets

com sa more no decidint-se per un nom amb que 
batejar el seu fill (i de retruc la nostra comparsa), 
de quina manera ho va solucionar. "E (ma more) 
féu fer dotze candeles totes d'un pes e d'una 
granea, e féu-les encendre totes ensems 1 

, e a 
cada una més sengles2 noms deis apostols, e 
promés a Nostre Senyor que aquella que pus3 

durarla, que aquell nom hauriem nos. E duró més 
la de sent Jacme bé tres dits de troves que les 
altres'. 

FILADA EN JAUME I 

1. Ensems: al mateix temps. 
2. A cadascuna de les candelas 11 va posar en nom d'un aposto!. 

3. Pus: més. 



Ar.re o y més, els Almogovers 
e, s c· em el dio del 
desembaíco ent o lo torre de lo 
e�o. fJl1 o',.s nostres componys de 

gue o d En Joume I i lo novo 
. do de lo comparsa els 

Covo*ers de Droc, per llon<;:ar el 
guant i trometre netres de batallo 
o tots e:S moros, que per designis
híst6rícs esteu condemnots o
donar lo víct6rio o oquests cristions
devots.

Som uno filado democratice i 
per votoció, sense cap tipus de 
coocció, hem decidít augmentar 
el nombre de membres d'oquesto 
filado, omb gent que té foryo 
gano de festa. 

Lo resto segueix com sempre, 
tindrem el nostre supercuiner, som 
al moteix lloc, encaro tenim 
fadríns, pero no tinc molt ciar si 
enguony tindrem el cap 
d'esquadro espontoni, perqué 
a� semblo ser decisió d'último 
hora. 

FILADA ALMOGAVERS 

Fo uns mesos, el virus de les 
testes va transtornar els nostres 
cosos i ens va propasar de 
participar en !'aventura del seu 
colorit. 

El nostre president, fester 
incansable, ens va convidar a 
deambular pel nostre poble 
dorrere lo músico i ens va incitar o 
pagar lo nostro gresca I goudir-lo 
omb tates les conseqüéncies. 

Possots uns dies, lo il.lusió ha 
crescut entre nosoltres fins el punt 
'd'oblidar' quosi per complet tata 
invitoció económica amb rebuts, 
loteries altres 'donotius 
insignificants'. 

Solem reunir-nos 
multitudinórioment (sis deis 
vint+dos responsables) omb certa 
freqüéncio. l els pogoments de les 
quotes I de més gestions 
desopareixem dovont lo felicltot 1 
germanor de tots. 

Grócies a la verborrea del 
nostre vicepresident I grócies, 
també, o les continues repliques 
deis ossistents, oconsegulm fer 
d'uno reunió técnicament 
perfecta una tertúlia entranyoble. 

És cert que ningú no sap si el 
nostre projecte ve o se'n va, peró 
oixí s'ho creot i funcionen els 
Covallers del Droc. 

FILADA CAVALLERS DEL DRAC 

¡1
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ELSMARINOS 

�on ornbotl. Jo és hora de netejor 
els trabucs i les esposes. Als carrers es respira !'olor 
de la pólvora i en els caps deis campellers només 
esta el pensament de que estem en festes. 

En aquestes dates hl ha de deixar darrere els 
records roins, que durant un any llarg ens han 
acompanyat, 1 dedicar-se plenament á la nostra 
benvolguda festa de Moros I Cristians. També hem 
d'oblidar-nos deis rancors vells l. en aquestos dies 
de treball fester, ha d'existir una gran unió entre les 
comparses, tant mores com cristianes, si es vol 
aconseguir que d'any a any es millore en el que a 
ambit de festa es referix. 

Els 'Marinos' volgérem que arribara el día en el 
qual poguérem tindre al Campello la nostra propia 
personalitat festero i ens atrevirem a dir que la festc.i 
compeliera només es sembla a la d'Alcoi o altres 
pobles en el nom de 'Festes de Moros i Cristians en 
honor a ... .'. 

Enguany hem rebut una carta deis 'Marinos· de 
l'Olleria (Valencia), en la qual ens demanen uno 
col.loboració junt a ells en les próximas festas de 
Moros i Cristians c¡_ue a l'Olleria tenen lloc o
Setembre. A nosoltres el fet d'hover rebut eixa 
notício ens yo ompllr de satisfaccló jo que van 
poder veure que les comparsas de 'Marinos' fon el
seu paper en molts pobles de la nostra regló.

Els de terres endins consideren lógica que eixa

confrontació i lluita entre moros i cristions es fa9a en 
el seu aspecte terrestre, pero per als pobles 
costaners el més normal és que el medi marítim siga 
tingut en compte com a element fonomental. La 
mar forma part del seu ser, del seu viu(e, i no pot 
quedar marginada del seu quefer festiu. A més, des 
del punt de vista históric, tota lo influencia 
musulmana va vindre d'enlla de lo mar. 

La presencia de la mar en la festa té dos
ospectes a considerar: Per un costot, la seua
Influencia en les poblacions de !'interior i per l'altre. 
l'aspecte morí de la representacló festero en les
poblacions de la costa. 

És curiós que en els pobles de muntany� _el fet
morí exercisca fascinoció. És rara, la poblac10. qu?
no tinga la seua comparsa de mariners � ·rna�no�i
A banda de l'Olleria, nosoltres tambe te�im ttestimonl de que hi ha ·marinos' a la Vilo, Ontinyen 
Petrer, Castalia, Beniganim, Fonta�a�es, etc ... , q�:
generalment formen el bando! cnstla, enc�ra 

!t 1en algunas poblacions com Bocalrent. OntinY r·is • rs corso •Villena, hl ha 'marinos moros' o marine 

!'Interior 
Sembla com si com més et fiques cap 

ª . que 
més rep�esentació marina es _troba. Fint�i;·rs de
hui no te, va tindre la seua filada de 

ª ltant de
Colom desapareguda fa un segle, al ��avíen ja 
1.891. Antecedents prou antics a Alcol

t�
1 

festa de
que 'El Cronicón del P. Picher' relatan °

l. 7 41 ens diu: 'salieron barcos y pertrechos



(�. e es ait es 
�en•s. móqv.nes. etc .. 
recesois per o fús de's solden 1 
de'e'\SO de les foctococions o 
de's vcn:e J de guerra) mommos
d enor de 9J devOción'. 

Q\JO"l anem descobrint to es 
aquestes coses i no ícies. més 
g-on es fa el nostre agl.tl de se< 
'me ·nos· i enea o més quon hi 
ha certes persones en oquest 
pob'e. de quo!s no fa em 
menció, que vo!gueren que lo 
nostra comporsa amboro a 
desoporéixer del more fester 
d un potxe ton morítim com el 
Compello, cosa que nosaltres no 
deixarem que ocórrega. 

UNA MICA D'HISTORIA 

Les testes de Moros I Cristians 
estan basades en fets realment 
ocorreguts durant la conquesta 
de les terres esponyoles per les 
hostes mahometanes. mentres 
va durar l'ocupació i encara 
després de que �ques�a 
hoguera conclós. 1 de I expuls16 
deis moriscs, en 1.�. Es, sense 
cap dubte eixa mescla 
d'história, religió I fantasía festero 
la que hauró servit de base per 
a fer les testes de Moros 1 
Cristians que hui tenen lloc. 

Possiblement va ser per culpa 
de l'expulsió deis moriscs, quan 
va comenc;:ar a sorgir mejor 
nombre de conflictes entre 
gents que a pesar de les seues 
diferéncles de rac;:a, ��stums. 1 rellgió estlgueren conv1v1nt baIx 
el signe d'una tolerancia prou 
generalltzada. Efectivament a 
pesar deis anterlors esfor<;:5'S de 
Felip 11 ¡ de la lnqulsl�lo, els 
mudéjars espanyols cont1nuaven 

se odáctes a la seua on ·go 
fe. 1 les conversions no van ser 

es. r; s'nce es. no cessont 
a�ó de crear con ·nuos 
pmb'emes. per aixó. en 1.609. el 
rei Fe,.p III va s'gnor un decret 
d explf. "ó deis moriscs. deaet 
que va ser executat de forma 
dura i mplocable. prohíbint en 
o'guns cosos que vengueren els 
seus béns immobles abons de 
partir i obligant als pares moriscs, 
en a!tres cosos. a abandonar ad 
als seus fills menors de set anys. 

L' expulsió va durar fins 1.615 
sent causo de nombroses 
rebel.lions. creient-se que el 
nombre d'espulsats no possoria 

deis 500.00'.J el que suposa que 
encara van quedar ací un 
considerable contingent de 
morics, descontents amb el 
tracte rebut i havent simulat la 
conversió al cristianisme. 
esperant que e� alguna �e les 
freqüents rebehIons sorgIra \9
possibilitat d'una restaurac10 
musulmana, que, certament no 
va arrivar a produir-se. pero si 
ocasionaven multitud de 
rebombori I ajuda als molts 
pirates sarrains que rodaven per 
les nostres algües posant en 
alerta a les guarnicions 
costaneres de 'marinos', que 
amb molta frequéncia es veien 
sorpreses amb importants colps 
o atoes I que quan consegulen
desfer-se d'aquestes güarnicions
arrasaven poblacions I camp� 
de la costa aconsegulnt 0IxI 
productes del carnp i bestiar 
arnb el qual atendre a la s�ua 
alimentacló i també capt1us, 
que eren traslladats. a_ Alger I pels 
que més tard exigIen rescat. 

Aquests fets de pirateria 
turc-borboresca quin objectiu 
era la rapinya i el segrest de 
persones. captiveri per a obtenir 
rescat, piratería borboresco de 
les nostres costes. va durar 
procticament tira o lo conquesto 
francesa d' Alger en 1.830. 

lotes aquestes dodes ens 
donen uno gran llibertat o l'hora 
de formar comparses o dissenyar 
vestits per o elles. i no ens té que 
importar que un vestuori sigo més 
modern o més antic que o!tre jo 
que per oquests !loes costoners 
fins fo quatre dies hem estat 
lluitant omb moros i creont lo 
nostro propio i particular 
reconquesto diferent o lo de les 
zones de !'interior. 

ALS"CARRAMALERS" 

A nosoltres els 'Marinos' ens 
han commogut les primeres 
paraules del saludo de lo comisió 
de testes del 'correr la mor' 
d'enguony. jo que en elles diuen 
que ningú en aquest poble vol 
saber-se'n res d'aquestes festes 
en honor o lo Verge del Carme. 
Des d'aquestes línees voldriem 
donarlos a entendre que o l'horo 
de fer testes al 'correr la mor', 
sempre contaran. a !'hora de 
reolitzor el desfile de carrosses i 
comparses. amb la porticipacló 
de lo nostro comparsa encara 
que oltres comporses no isquen. 
jo que nosaltres tenim molta 
afecció per aquestes i farem tot 
el possible perqué moi es perden 
les festes més tradicionols i que 
més han donat a coneixer al 
Campello per altres ferres. 

•• 

Abans d' ocomiodar-nos. 
voldriem dernanar perdó als 
nostras xiquets pel que va ocórrer 
l'any passat omb les fotos, 
després de lo faena que van fer 
per tal d'eixir en les fotos no van 
traure cap foto de les que ells 
aporeixien en el !libre de testes, 
per causes alienes a lo nostra 
comparsa. Esperem que 
enguany si que isquen. 

Els 'Marinos' desitgen al Poble 
campeller unes bones i marxoses 
testes de Moros I Cristians i 
recorda o tots els campellers i 
visitants que estan convidats a 
passar per la nostra barroco per 
a disfrutar la festa amb nosaltres. 

¡1s



CAVALLERS DE CONQUESTA 

_ Va any ,;,é,. volem agralr la nova 
oportunitat que se'ns brinda de· poder 
participar en les testes de moros i cristians. 

Aquest any 1.993 constitueix el nostre segon 
any i ·si vam fer front al primer amb il.lusió i 
alegria, aquest no sera menys. 

L'any 1.982 es va formar la barraca Els Qui 
Faltaven, que en definitiva ha vingut a ser el 
bressol de la comparsa Cavallers de 
Conquesta, ja que nosaltres no voliem ser 
menys que altres i desitjavem integrar-nos 
personalment en les nostres testes de Moros 1 

Cristians. 

A comen<;:aments del segle XIII, es va 
produir la conquesta de Valencia pel rel En 
Jaume I el Conqueridor, rei de la Corona 
Catalano-aragonesa: 

Abans de comenc;ar la reconquesta del 
territori valencia per Jaume 1, ja hl havia un 
concepte relativament precís del regne de 
Valencia: era un reialme Sarraí que 
geograficament comprenla les fronteres 
septentrionals amb Catalunyo i Aragó fins la 
ratlla amb Múrcia. 

Aixó, empero, no vol dir que Jaume I tingués 
ja, d'abans de comenc;ar la reconquesta 
valenciana, una idea preconcebuda d'erigir 
els nous territoris • com un estat diferent de 

Catalunya i Aagó, ni menys encara de 
dotar-los d'un dret igualment diferent del 
catala i !'aragonés. 

Ben al contrari, el rei, agosarat pels 
problemes militars I de repoblacló, ana 
improvisant al campas de les necessitats. Pero, 
sempre amb l'ajuda de certs nobles elegits per 
a aquesta noble empresa, per la seua 
sabiduría i eficacia en la batalla. 

Forem famosos entre aquets mercenaris 
els dos cavallers, i germans, Ferran I Martí 
Garcés, coneguts amb els malnoms del 
·cavaller de la mirada trista· i el 'cavaller de 
l'espasa ardent'. Aquests guerrers destacaren
pel seu coratge i audacia en el combat, i per
la forma particular de conquerir els nous 
territoris, éssen ells mateixos partlclps directes
en la lluita. ja que a diferencia de la resta �e
cavallers. ells no enviaven primer la infanter1�
com a carn de canó per netejar el terreny -aixi
es produien veritables carnisserles per 10

desproporció entre home a cavall I home a
peu-, sino que prescindint d'ella anave� ells 
mateixos. sense lluita previa. a conquerir els
territoris musulmans. Per tot a<;:ó, toren
nomenats pel reí En Jaume 1, i des d'aleshores
així se'ls coneix:

ELS CAVALLERS DE CONQUESTA 
t' eSegon una anécdota basada en un an
f 

I 

tmanuscrit sabem llur lema, que l'hem e 
nostre: 



'Les armes no ennobleixen qui les porta, 
sino qui les porta ennoblelx les armes', 

Grades a llur actuació I a la d'altres cavallers 
valerosos, el 7 d'octubre de 1.237, En Jaume 1 

concedí a un notari celebre de l'época 
l'Escribanla de la Cort del Regne de Valencia. 

Per tetes aquestes raons ens semtim 
orgullosos de representar, encara que siga 
simbolicament, aquest clan de cavallers I de 
cridar així la nostra comparsa, la qual participa 
per segon any consecutiu en la celebració de 
les nostres testes populars de Moros I Cristians. 
Hem d'agrair la bona acollida que hem rebut 
per part del poble, de la Junta Festero, 1 de 
tots els festers, els quals. foro de deixar-nos sois, 
ens visitaren i f eren de la nostra comparsa 

una de les més onlmodes, Jo que sempre hl 
reinó l'ormonla I la sotlsfoccló. Ton gran fou 
f'éxit que ens rebatejaren amb el malnom de 
'cavallers de la festa·, en pla afectlu és ciar. No 
tenlnt res més a dir, en aquest segon any, vos 
desitgem unes bones testes, 1 o més, vos fem 
memoria que esteu de bell nou convidats tots 
els festers I de més a la nostra barraca, 
esperant que enguany siga la més animada 
de tetes. tant per a la gent major com per als 
més jovens. 

GRACIES A TOTHOM I UNA ALTRA VEGADA: 

VISCA LA FESTA. 

lo Directivo 
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ELSMASERS

�volgut poble del Campello: 

Com cada any, !'arribada de la tardor ens dú unes dates esperades per tots. Els dies en els
quals el poble campeller s'ompli de llum i alegria per a tots. Un any més arribades aquestes
dates ens disposem a emprendre en cicle festiu que ens portara als dies grans de la nostra
festa, en la qual es taró realitat les il.lusions contingudes al llarg d'un any d'espera. Hern de ser
capa<;os, dones, que la il.lusió tan gelosament guardada siga una explosió de felicitat per a
tot el món. Ara és temps de viure amb Inmensa alegria el plaer de les nostres testes. 1 esper�';1
que, any rere any, se celebren aquestes testes, cada vegada amb més alegria i il.lusio.

Unes testes se'n van, altres venen, així será sempre. 
Val la pena viure-les pos a pas perque són molt boniques ¡ estan plenes d'il.lusió. La il.lusió de 
tots els festers, que participen en elles. 

Els Masers del Campello 
Vos desitgem Bones Festes 



La festa de 
moros i cristians és 
un conjunt 
armónic d'actes, 
activitats i ritus 
que formen una 
unitat, sens 
dubte un deis 
e l e m e n t s  
fonamentals del 
ritus de la festa és 
el vestit fester. 

Va naixer com 
a uniforme, alió 
pel segle XIX, sent 
una forma de 
conmemorar uns 
segles de lluita, 
especialment, a 
les comarques 
med i terr a n e e s  
entre moros i 
cristians. Es pot 
considerar, per 
tant, que a les 
arrels d'aquest 
segle comen<;a la 
festa com a tal en 
la nostra era. 

EL VESTIT UNA PRIORITAT DE LA FESTA 

Als seus origens els vestits eren símbols amb els quals es volia contrapesar i diferenciar dues 
cultures. El vestit ha de ser el mateix dins de cada comparsa o filada. Eixa unitat ha d'existir 
no sois en els actes oficials sino també foro d'ells, al correr. 

Precisament alió que real<;a una població en festes de moros i cristians és contemplar 
com passegen els seus ciutadans vestint correctament el vestit fester, veure en ells l'orgull de
ser partíceps en els actes commemoratius de la nostra epopeia histórica.

Una Masera 



'I
.,

ERCIO DE FLANDES 

�e año es especial para nosotros. 

Cumplimos 1 O años en la fiesta y desde 
aquí, la Comparsa Tercio de Flandes desea 
brindar con todos vosotros y haceros 
extensible la satisfacción que sentimos por 
este hecho. 

A lo largo de estos diez años hemos 
ayudado y prometemos seguir en el 
camino de engrandecer nuestras queridas 
fiestas de Moros y Cristianos, hasta donde 
seamos capaces de hacerlo. 

Nuestra historia es breve, pero a la vez 
intensa puesto que en este pequeño 
espacio de tiempo hemos tenido el honor 
de vivir y organizar dos capitanías con el 
sobre esfuerzo que ello supone, tanto 
moral como económicamente. 

Comenzó nuestra andadura en 1.983, 
cuando por el mes de noviembre, un 
grupo de amigos con mucha ilusión Y 
ganas de participar en nuestras fiestas nos 
reunimos y comenzamos a moldear lo que 
en pocos meses sería el nacimiento de la 
Comparsa Tercio de Flandes. 

inmediatamente adoptamos un estilo 
propio en indumentaria y forma de desfilar, 
perfilando perfectamente nuestra 
personalidad en poco tiempo; si bien la 
forma de desfilar que nos caracteriza 
levantó en un principio algunas críticas, e�
todo momento supimos superarlas y segui� 
adelante pensando siempre en realzar, s, 
cabe, con nuestro grano de arena, la 
brillantez de nuestra fiesta. 

Con apenas dos años de existencia, 



tuvimos que afrontar nuestro primer reto al ostentar la Capitanía Cristiana de l.986, lo que 
pudimos realizar brillantemente, pese a los pocos medios de que disponíamos: éramos pocos 
socios y en cuanto a nuestro presupuesto, partíamos de cero, ya que nuestro primer esfuerzo 
económico fue empleado en la confección de trajes propios. 

Nuestro camino siguió año tras año con dificultades, como no, pero también con alegrías 
como han sido las de bautizar en el seno de esta Comparsa a cuatro niños y seis niñas, de los 
que algunos empiezan ya a marcar el paso del Tercio de Flandes. 

Y, paso a paso, como han hecho estos niños que son el futuro de las fiestas, llegamos a 
l .992, año en el que tuvimos que hacer frente a la 2º Capitanía, que, como la anterior
significó un nuevo esfuerzo, en parte por ser una Comparsa poco numerosa, mal que sufrimos
la mayor parte del bando cristiano, y en parte también por la renovación total de nuestro
vestuario, ya que en este año, todos, desde el primero al último socio hemos vuelto a estreñar
traje.

Y así llegamos a l.993, donde se puede decir que la Comparsa Tercio de Flandes ha 
alcanzado una etapa importante al cumplir su primera década con un balance muy positivo 
en su andadura, esperando cumplir muchos años más, compartiendo la alegría de nuestras 
fiestas con todos vosotros, testeros y campelleros en general. 

Os invitamos a que participeis con ilusión en todos los actos que la Junta Festero organiza 
y aprovechamos la ocasión para desearos unas FELICES FIESTAS MAYORES. 

TERCIO DE FLANDES 
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CAPITANIA

AMBAIXADOR: Vicente Ferrandiz Climent 

ABANDERADA: Loli Asensi Mirambell 

� Som Vlcent I Lola, i vos desilgem a lots vosaltres, feslers o 
no, unes bones testes de Moros i Cristians, i esperem tingeu un bon record 
del resultat d'aquestes. 

BONES FESTES 

Vicent i Lota 



MORA 

CAPITA: Vicent Ferri lvorra 
CAPITANA: M� del Mar Ochoa Martínez 

�rimero vegada , aquest any 1.993 la Comparsa 'Els Pollosos' té 
l'honor de ser Capitania Mora i nosaltres l'orgull de ser els seus capitans. 

Posarem tota la constancia i il.lusió, intentant dur aquest corree el millor que 
ens siga possible. Volem donar les grócies per l'estorc; que ens brinda la comparsa 
i tots els altres companys festers. 

Desitgem que aquestes testes, que per a nosaltres seran les més meravellóses. 
servisquen d'unió, orgull i il.lusió de tots els testers. 

Passeu-ho bé, beveu, balleu I rieu mentre duren les testes. 
Vos ho desitgen de tot cor, els nostres capitans 

Vicent I Mg del Mar 



ELSPOLLOSOS

� obri la barraca, encen els Uums i 
posa'ns dos xorros que comencem .... Ara que 
estem contents critiquem algú com s'estila, i 
que ningú no frn;a morros perqué estem 
bufats. 

Ah!, m'oblidava .... nebot posa música per 
a ambientar la critica ¡ torna a escudellar un 
colpet que estem quedant-nos secs pensant 
quina se'ns ve damunt. 

Bo! ja tornem a estar ací altra volta, i 
enguany de forma especial, ja que ens toca 
pagar el mort d'una capitanía. Els Pollosos 
mai no hem tingut capitans, pero com 
companys nostres han pertanyut a altres 
comparses que han passat per aquest 
embolic, ja sabem els compromisos que du 
aquest corree. És per aix6. que no estem 
segurs d'aconseguir que tot siga del vostre 
gust, encara que nosaltres farem tot 
l'impossible per tindre-vos contents I feli¡;:os. 



Abans de· continuar,
torna a posar un culet que
la cosa va animat-se ... no
veges la proposta de
l'Excel.lentíssim Ajuntament
del Campello ("Sol
Caldero") que per
estalviar-se el treball i les
crítiques que duen
l'organització dúnes testes
que són per al lluiment
dúns pofitics que no volen
responsabilitats i
s'entretenen en la seua
festa particular. 1, de més a
més, ho fon proposant-nos
una subvenció ridícola,
própia d'un barri i no d'un
poble com el Campello,
que tan sois vor fer una
festa cada vegada més
gran. No destruir-la.

Deixem-ho correr... i
torna a posar-nos un altreteca perqué hem de fer
�ue la festa vaja a més, joes Prou que estem tot l'anytreballant de valent 1 esforc;ant-nos. Noméste· nirn tres dies de festa que
�n de ser de diversión,nt Per als f esters comPer 1 ' 0 5 que vingen aveure-no 1 5 , sobretot

enguony més que mai,
perqué com jo sobeu,
nosaltres els Pollosos som la
capitanía mora. Capitanía
costosa, com han sigut la
d'oltres comporses, pero
per als Pollosos encara
més, perqué, tot i ser uno
de les comparses més
antigues del Campello, per
no dir la que més, som
jovens que compten amb
un pressupost ríe en
il.lusions pero pobret en
recursos - només portem
estalviant un any - L a més,
ens ha tocat sofrir els
efectes d'aquesta crisi que
estem patint.

Pero, amb crisi o sense
crisi esperem que no ens
falte ni menjar ni beure en

la nostra capitania
primera.

Recorrerem el poble
amb els nostres músics i
amb les nostres animalades
- no volem oblidar que
aquesta comparsa va
reviure amb l'antiga f ilada
de moros de l'Anim-oló.

Esperem la visita a les
nostres instal.lacions de tot
aquel! bon fester que siga
capa<;: de beurer mentre el
cos no rebente per
l'esquena, sempre que
després ho f ac;:a arribar tot
als deposits d'Emarasa per
a la seus depuració, que
ben cara ens la intenta
cobrar.

Jo mos beuren!!!



KORDOFAN 

1.993 SEGUEIX LA HISTORIA AL KORDOFAN 

�s del meu anacronisme 
fantasiós, potser, més benigne que d'altres 
tora de lloc i extralimitats, narraré les 
hero'icitats • deis 'Moros" que conformen 
l'host que em dona nom. Gent arrelada a 
la nostra Festa i als fets commemorats i 
versats a l'Ambaixada de Moros i Cristians 
del Campello. 

BATALLA DEL 9 D'OCTUBRE. Tot coincidint 
amb la Conquesta de Valencia, pel Reí En 
Jaume I i primera diada de Festa a 
AJ-'Ubayd, a l'altipló del KORDOFAN. 

Són guerrers durs, resistents i ferotges 
davant l'enemic que generosament els 
designa el 'Gran Califa del Caldero', 
ALI-BEN-PEREJOAN, 'Don Pedro' per als 
Cristians. Hom es fa creus, millor dit, llunes , 
quan lluiten per fer-se'n amb els caps 
de rap o gallina, barallant-se amb ells, 
fins devorar-li la ganya. A tot aix6, 
ensagnats pel vi de Monóver i del Pinós, 
molts d'ells, deis qui remarque per la seua 
vorrn; perseveran<;a, AL-BATISTE-FARTÁ, 
AL-MIKKEL-FART�. AL-JOAN-FARTÁ, 
AL-XAVIER-FARTA. en demanaven més. 
Abatuts els enemics conseguits, s'oferlren 
en generosa ajuda als nostres valerosos ¡ 
joves guerrers. 

No cal resaltar la valentia i esperit de 
sacrifici demostrats. Cegats per les darreres 
victóries, entren de nou al combat amb la 
reraguarda enemiga. Les seccions d'arrós i 
fideuó, queden totalment arrasades i 
escurades. L'intendéncia, a corre cuita, 
refresca amb cava de les terres germanes 
catalanes, els aferrissats lluitadors, que 
airejant-se amb la ma i eixugant-se les 
gotes de suor amb un tros de paper, bufen 
com a braus (bous) per desfer-se'n de tan 
bellicós i desitjat enemic. 

Són a les acaballes de la gran batalla. 
quan ALI-BEN-ARNAU, 'Jeque del Pastís'; el 
'Gran Gurú' PAKKO-RAMPA, Cap de Salses i 
Beuratges Co. Ltd. a l'lndostó i els 
centre-africans del "Regne del Kallhuó', 
JOANFRAN-MOBUTU i JOANJO-BOKKASSA; 
del qui conten que ... : -havent-li 
recomanat el bruixot naturista 
Wamba-Bulumba-Bulanban-Bu, el consurn 
de carns blanques, es va berenar �n 
fótograf finlandés amic de son fill, 
escurant-se les dents després, amb . ?1

cantell d'un negatiu-· entren en accio.
""

·AG ARRALA' 1 

1 

·c que rn'he1111 .... 1 1 - ¡¡,.... rec . , 1perdut. Amb tanta explicac10 �-e 
BOKKASSA. jo no sé, ni qui entra en ac�io 1 

ni qui és fill de qui. Veiem, ..... , bo. jo ho t,nc.



Vs. perdonen, peró aixó de 
traduir del órab al cataló, té 
un tocat. On diu 
JOANFRAN-MOBUTU 1 

JOANJO-BOKKASSA, .... , ¿ho 
te teniu? ..... , bé, séguim el 
fil'- Entren en acció, 
endolcint i refent la tropa; 
preparant-la, per a la 'Gran 
Cerebració'. 

ilot és jóia i felicitat!. 
Esposes i mullers s'afanyen 
per servir-los i regalar-los 
amb café, cremaets, vi doly 
de Xaló i d'altres begudes; 
curant les ferides rebudes al 
combat. Tots xarren, riuen 1 
canten, mentres gaudeixen 
d'un bon cigar de 
ABDERRAMON-KALVO, "L'Emir 
de l'Eterna Joventut·, (28 
primaveres), nebot de 
Tutanramon O, any 1.953 a.M. 
i de les contarelles del 
"Rel de l'Escapisme· 
PEP-AL-KAMU. Alhora, tots 
expectants, es recelen 
l'actuacló del "Mag deis 
Jocs Acuótics·, el moro 
e s p a n y oll tza t 
BEN-MANOLO-NOLLORES; 

ben telonejada per la 
"Música Bac-ala-o· 1 amb 
efectes especlals, de 
VICENT-AMED-LLUÍS. 

Fins I tot, s'aplegat a la 
Batalla 1 ·cerebracló', el 'Vell 
Visir' PEP-AL-DEMADOES; 
acompanyat 

acompanyat del metge i alquimista. "Faki,.. 
MOIXAMA-AL-KARGANERA, especialista en pell i ossos. S'ha 
d'agrair el coratge del 'Vell Visir', que amb la seua 
presencia i benevolent mirada, beneix la Victoria, entre 
"bekó i bekó". 

A un costat de la Kóbila, resta, tot esperant el 
moment oportú, la 'Vello Guardia" de l'Emirat de 
Dolyaina i Tabalet, BASILI-ASRAK-AL-XIRIMIA, 
JAUME-AL-XIRIMIA-ASRAK i TONI-XIRIMIA-AL-ASRAK. " - Per 
si no en teniem prou amb ells, han vingut 
reforyats-·. Ben acompanyats pel BUIXKERO-AL-TABAL 
RAFA-AL-MANCO-AL-TABAL, RAFA-AL-XIRIMITA, el xirimita de 
JOANKARLES-AL-NEGRET i de XIRIMITA-AL-DIEGO, llepen; 
sense fer-se notar i amb total conspiració; les canyetes deis 
instruments, preparant-los per agotar la gent per sopresa. 
De sobte I sense que ningú puga remeiaro, comencen les 
tocates victorioses, per a més tard, iniciar la "MARXA 
TRIOMFAL" per Kóblles i Castells. 

Com haveu pogut observar, no esmente les dones. 
Només, al moment de curació de les ferides, faig una breu 
ref eréncla deis serve is que per costum i religió, les obliga 
cegament. ¿Que hem de fer?. A tot aixó, jo, ni em 
preocuparía. Deixem-los gaudir de les Festes, que les seues 
"Mores· s'ho faran la resta de l'any. 

Bo, alxó es tot. Només desltjar-vos unes Bones Festes 1 
slgueu benvlnguts al KORDOFAN. Els fills 
d'ALÍ-BEN-MAMAT-AL-KUIXOT, us ho agrairan. 

GLOSSARI: 

1 

AG-ARRAL..A: Collons, al catala. 
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ELSVETERANS

�ue pocs en quedem d'aquells primers festers que comenyarem amb tanta il.lusió 
a formar la comparsa. Una colla d'amlcs per a tot, anar a elegir els vestits a Villena o Elda era 
com una excursió, un dio més de festa, tots junts. A la tornada paravem en qualsevol lloc per 
sopar, l la pregunta obligada '-qui ho paga ... ?' '-que ho pague la comparsa!!!', i cadascú 
pagava la seva port ... que temps!!!. 1 quan arribava el mes d'octubre féiem la plantada de la 
barraca, la nostra barraca, al local de Vlcent 'el xurrer' que era com el local de tots nosaltres. 
No erem molts pero si una gran familia. 

Tot passa, 1 amb el temps ens hem fet una comparsa molt gran, any darrere any hem anat 
superant-nos, 1 la gent jove que s'ha lntegrat amb nosaltres en la festa esta fent el possible 
perqué anem més endavant. 

D. Pere Vaello ens va escriure una canc;o, heus ací el final:

"Per aixó el poble quan vulgo festa té de comptar vulgo o no vulgo amb la comparsa deis 
Veterans'. 

Bones testes a tots I salut per a l'any vlnent. 



Un nou any la nostra filada es troba 
preparada per a col.laborar en la continu'itat i 
l'engrandiment de les nostres Festes Majors. 
Aquestes tulles. aquest llibret... són una vegada 
més el lloc perfecte per a una crida a la 
cooperació de tots els Festers, veins del 
Campello i forasters. 

L'esquadra, com els que ens coneixen 
saben, esta formada per gent prou jove que 
des de la seva constitució. fa ara més de sis 
anys, ha vist nóixer sis deis seus petits socis. En 
l'actualitat. després d'uns quants alts I baixos 
som trenta membres entre fadrins i casats. Peró 
tots, del més jove al més ·vell' tenim un 
denominador comú: - les ganes de Festa ¡ de 
passar-ho millor cada any. 

'A una altra cosa panero1a· 
Posar-li nom a les coses sempre sol ésser 

complicat i més quan és molta gent la que ha 
de posar-se d'acord. El de la nostra esquadra 
va naixer de la idea de tindre un nom verídic. 
un que tora representatiu de !'epoca 
musulmana al llevant peninsular, un amb rigor 
historie. i el vam trobar: 

- • Els Berebers d'Aben Razín'

Desitgem a tothom unes bones Festes de 
Moros i Cristians 1.993. 1 els convidem a 
participar en elles lntensament junt amb 
nosaltres en tots els actes. 

FILADA BEREBER$. 

Ja estem en el noranta-tres. 
ja arriben les nostres testes,

volem més del mateix. 
Més unitat entre comparses i filades 
més beure, menjar i viure al correr .. 
Més concursos i actes culturals. 
Més dolc;aines, tabalets i fer voltar 
les compones en la 'despertó'. 
Més brega en la lluita per la platja 
més colors en les entrades. 
Més fervor en la processó. 
En resum. 
Volem vore-vos a tots, ací 
al nostre poble. al nostre costat. 
compartint les testes de veritat. 
'Poble del Campello, amics en general' 
saluts de la vostra filada 'Els Tuareg'. 

FILADA TUAREG 

r 



ELSMARROCS 

¿
osta la Festa. la Nostra Festa . ., 

Les reunions de les comparses sovintegen més, es convoca el 
Concurs de Cartells, els preparatius per a la confecció del 
Llibret del 93, ... 

1 com quasi tots els anys em demanen una col.laboració en 
nom de tota la Comparsa. 

1 com quasl tots els anys i en aquestes prlmeries del julio!, la 
veritat és que una. no sap ni per on comenc;ar, qué dir, qué 
comunicar-vos que no s'haja dit jo ... 

1 a poc a poc els records hi acudeixen i fon giravolts 
nostólgics, mentre la brisa tracto de suavitzar aquestes 

inevitables calors ... 



_ Hem d'anar a Alacant a comprar
sabates noves! 

_ oemó a les nou hem quedat per a
assajar el pos al Correr 
oesemparats. 

-En quina comparsa ixes enguany? 
- Jo en els Piratesl
-1 jo en els Zíngaros i el meu germa
en els Marinos.

-Maruja, de que ens vestirem 
enguany per a les Carrosses? 

-Creus que ploura enguany, pare?
-Alguna goteta cauro!
- Jo estan posant les paradetes de
torró!

-1 la fira!
-Quina emoció!
-La vaca, la vaca, .... Ja ha arribat el 
comió de la vaca! 

- He vist el tio coeter!
-La doh;:aina, se sent la
dol9aina, .... Per que t'amagues? 

-Mama, és que em tan por els Nonos 
i Gegants! 

Era la Festa, la Nostra Festa, .... 
1 han passat els anys i nosaltres Jo no som els d'abans, i 

el poble jo no és el d'abans, .... 
Pero la festa segueix, més torta, més viva, més gran, .... 
Ja sé, jo sé, hi ha problemes, direu, tot no ens ix com 

vulguerem pero hem de seguir COMPANYS FESTERS perqué 
la FESTA som NOS ALTRES. 

ÁNIM I GRÁCIES A TOTS 
QUE PASSEU BONES FESTES! 
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NONBÉBEC

�ny més la comparsa Non Bébec ix al correr, plena 
de ganes de gojar la festa, i de viure uns dies de germanor amb 
tots els f esters. 

Tenim la pena de no haver pogut fer el nostre casal, peró no 
desesperem, l'any que ve sera!. 

Per contra la nostra comparsa ha guanyat en filades, jo que 
des de l'any passat desfilen amb nosaltres els moros de la Mitja 
Uuna i una filada de moros jovens. Tots gent de debó, afins a 
l'esperit de Non Bébec. 

Valga aquesta petita salutació per a tots els festers i tota la 
gent del Campello. Som gent de poques paraules I sois ens 
resta dir-vos: 

Que passem tots unes bones testes!!! 





AÍN-KARIM

�st any v�lem aprofitar 
l'espai que ens ofereix el llibret de testes

per a fer menció d'un acte fester que per a 
nosaltres té un especial atractiu, pero que 
pel seu horari necessóriament intempestiu 
es veu una mica deslluit. Com tots sabeu 
es tracto del desembarcament. 

Fa uns quants segles (concretament al 
voltant de s.XVI) els pirates de Barbaria, 
aliats del gran Paxó Otomó d'lstanbul, 
assolaven les nostres terres sense cap tipus 
de contemplació. El saqueig, l'intimidació, 
la violencia formaven part de la vida deis 
nostres avantpassats que ocupaven el 
paper de víctimes d'aquesta barbarie. 

El rei, el famós Felip 11, ocupat en altres 
assumptes al nord d'Europa va tardar en 
escoltar les veus d'auxili deis seus subdits. 
Finalment ho va fer i va decidir fer la 
guerra a la Mediterrónia i construir una 
serie de torres de vigilancia que donaren 
compte de la proximitat del pirates 
musulmans (pel matí fum, per la nit toe,

sempre !'alerta). Així els nostres 
avantpassats podien organitzar-se per a 
poder fer front al desembarcament o en el 
pitjor del casos agafar família i alguns bens 
i dirigir-se cap a !'interior. 

Pobles com La Vilo i El Campello de tota 
aquesta historia eren protagonistes i així en 
l'actualitat tornen a reviscolar aquestos 
desembarcaments de musulmans enemics, 
prop d'aquelles torres que reformades o 
no, han arribat fins els nostres dies. 

Pero, huí el sentit del desembarcament 
es ben diferent, aquest acte és principi de 
festa I d'alegria. La gent jo no fuig, 
acudeix, els trons jo no van dirigits cap a 
les persones sino cap al ce!, els tabals de 
guerra han estat substituits per bandes de 
música i els llaguts enemics porten familiars 
lamics. 

L'any passat algú em va dir: 

- Aquesta nit, de segur, no ens gitarem, ja



farem una becadeta on siga. (un llit, un 
silló, una cadira de la barraca, un portal 
del veí, una pedro de vorera, una platja 
pedregosa, un cotxe, un garroferet.. .. una 
mena de llocs inverosímils que són molt 
sol.licitats aquestos dies). 

Aquesta és una promesa que més d'un 
es fa cada any la nit de 1'11 d'octubre que 
en el millar del casos es portara a la fi pero 
en la majoria d'ells acabara sent aix6, una 
promesa no acomplida. 

Hi ha qui es queda al comí de la llleta 1 
qui té ben ciar que aix6 de vetlar tota la nit 
noés per a ells. També n'hi ha de previsors i 
curiosos que carregen llenya, menjar, 
carabac;es de beguda 1, fins i tot, muda de 
roba per a després de cabussó. 1 
darrerament els que comenc;en el dio amb 
l'esmorzaret del matí. 

Els membres d'Ain Karim pensem, que 

tota aquellla tipologia testera té cabuda i 
que la diversitat d'actituds i opinions és una 
cosa molt positiva i que per supost no 
volem fer judicis de valor de ningú, perque 
si així tos, nosaltres mateixa eixiriem mal 
parats. Per tant només ens resta 
animar-vos a la participació en aquest 
acte i desitjar-vos: 

MOLT BONES FESTES 

1 recordar-vos que us esperem a tots i 
esteu certs que anirem a visitar-vos. 

A/N-KARIM 



MEIXEMET

//� 
(O nguany també hi som'

Ací estem nosaltres, per fer front a les nostres testes 
majors, les quals representen el nostre poble del Campello 
a tot el País Valencia, i que grócies al nostre esf or9 puja any 
rere any. 

Afortunadament ens troben amb els preparatius de les 
festes Major 1.993. Es com la llavor que té assegurada la 
germinació quan, acabades les testes de l'any passat, 
comencem a treballar per a l'any següent, com s'ha 
confirmat amb eltranscorre del temps. 



En temps de crisi económica com els que 
travessem, des d'aquestes pagines volem 
infondre ónims a tots els integrans de la famfüa 
festero, perqué les il.lusions no decaigen l no 
ens manque la imaginació, que en definitiva, 
són les virtuts que donaran continuitat i 
superació a la nostra festa. 

Així mateix, volem fer costat a la Junta 
Festero en la seua faena per la Festa, jo que és 
una organització que tan sois procura 
solidariament el bé comú de la majoria deis 
festers. 

La comparsa Meixemet desitja en primer 
!loe ónims per a seguir en aquest carro
d'alegries i esforc;:os, i en segon !loe que
procureu que la vostra festa arrele en les noves
generaclons.

SALUT. 
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¿anys que 
participem activament en les 
testes de Moros I Cristians del 
nostre poble, i ho fem plens 
d'energia i amb tota la 
vitalitat de la gent Jove. En 
els primers anys de fundacló 
de la comparsa, la mitja 
d'edat estova pels setze 
anys, una edat que ens 
obligava a fer la moguda 
més gran, 1 que al 
meuentendre es 
transformarla en la festa de 
les barraques. La barraca 
deis Pocos marcava el 
centre neurólglc del 
rebombori nocturn, com a 
forma de perllongar les testes 
per les nits. 

Tots podem recordar la 
nostra barraca del correr a 

ELSPACOS

Mar I les dues del correr Juan 
Sebastian Ele ano, també la 
nostra col.laboracló en el Cros 
Comarcal - Vlla de San Joan -
etc. 

Alló on ens crldaven, ens 
felem veure, era la nostra 
forma de fer la festa. 

Pero la Festa no és sois 096, 
és el producte de l'evolució i
lntegració en un tot, de
diversos factors I actes. La
Desfilada ha sigut l'últim
incorporat als actes f esters.
Aba ns han sigut, i encara ho
són, l'aspecte religlos-la
patrona- 1 l'aspecte históric
l'arcabuceria-. Si oblidem
aquestes vessants sois ens
resta una simple desfilada, i
aquesta es converteix

en carnestoltes. La Festa, tot 

fester ho sap, no són 
carnestoltes. 

Hem de cuidar
l'espectacle de !'entrada, Jo
que la festa és una formo de
recreacló comunitaria, on
compta tant qui mira (f�st�;
espectador), com qui 
(fester actor), fins rextrem
que si no hi hagues que
mirara, possiblement tarnpoc 

hi hauria qui isquera. 

Hem, dones, d'aconse�uir 

. • · col lectiva
una consc1enc10 , . • tot ¡de respecte al pubh�,. de
que l'esperit crític I estet1c 

da 
la Festa siga distint en ca 
població. 

Per tot a<;o, la Festa, a



més d'espectacle. té un 
sentit trascendent de 
rememoració. i en 096 Jugo 
un paper important 
l'orcabuseria l la polvera. fins 
l'extrem que una Festa sense 
orcabuseria s'hauria de mirar 
omb recel. 

Acabem de passor per 
!'experiencia d'una 
capitania i he de dir que 
s'ha notat mes que mai. la 
unió i col.laboració de tota 
la comparsa. participant 1 
col.laborant cada vegada 
que se'ls ha demanat. El 
meu aplaudiment a tots els 
que han fet possible el bon 
funcionament en tots els 
actes oficials. 

Sois vull nomenor quatre 
persones en aquest escrit 
que. amb la seua faena 
bona, mereixen 
especialment aquestes 
linees. El nostre Ambaixador 
Josep Alexandre, M!! 
Carmen que va complir 
fermament amb el seu 
paper de Banderera. i els 
nostres Capitans Patrícia i 
Xavier. 

Hi han altres persones que 
també han treballat 1 
col .laborat des de 
l'anonimat. com són els 

f amiliars di rectes deis quatre 
socis esmentats. Cree que la 
seua tasca és digna de ressaltar. 

En el nostre funcionament 
intern sempre existeixen diferents 
punts de vista que no sempre es 

. saben solucionar. pero puc 
donar fe de que sempre que no 
ha sigut possible solucionar les 
diferencies per consens. s'ha 
respectat la majoria. sent 
aquesta majorla la que ens ha 
permés aconseguir la il.lusló més 
gran que tenlem des de jo fa 
molts anys. i ho hem fet possible 
l'any 92, un any corregat de 
grans esdevenlments (capitanía 
Pocos 92, Expo. Olimpiades ...... ) 

posseir com a associació 
una seu social en propietat. 
el nostre local i casa per a 
tots els pocos. els que ho 
som hui i els que ho seram 
en el futur. 

BONES FESTES 
Joaquín T. Perez 
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RECORDS 

Se'n va anar amb la festa la nostra millor llavor, quan lluia la flor 
més preciosa. Se'n va anar amb la festa Pedro José Sortano, un bon 
almogaver, un albadet. 

Tu has tret el nostre estendart per guiar la teua tropa en l'entrado. 
Enguany miravem el cel, perqué ens marques altra volta el camí. No 
hi haura pérdua. 

Vull recordar-te al principi d'aquells primers anys, quan la festa 
comenc;ava de matí amb la despertada, 1 com nlngú no acudia, 
perqué ens gitavem tard, tu, per a fer la despertada, ens crldaves: 

'Que no baixeu .... ? Vinga, queja són quasl les huit l la banda ens 
espera i aquí no ha vingut ningú'. 

1 arribavem a la plac;a I allí et trobaven assegut al banc amb els 
dolc;os que havies demanat al forn. 1 a donar voltes pel poble flns 
l'hora d'esmorzar. 

Vull recordar-te plantant la barraca deis Veterans al local que tu 
ens deixaves. Hi van ser tants anys que ferem a mida, flns I tot, una 
porralada. 1 quan les testes acabaven I calla desmontar la barraca, 
nosaltres sempre hi ens quedavem perqué sobrava menjar, 1 una 
setmana més que segulem gojant, Ja que ens hl trobavem bé I no 
voliem· acabar. 

Vicent, saps que enguany tlndrem ja el vestit oficial? Tant de 
temps lluitant per tenlr-lo I tu no !'estrenaras. 

Potser, t'haguerem vlst estrany, perqué sempre t'has posat la 
gil.loba ratllada, 1 alxí t'hem de recordar. 

1 qui sap si en l'entradeta, quan anem desfilant, per qualsevol 
correr del poble, no et trobem vestlt amb la gil.loba ratllada I el 
barret rolg al cap. 

'Mentre puguem aguantar-he elxlrem a desfilar', aixi és com tu 
ens dies, 1 ens ho has demostrat. Són tants els records que ens 
queden que no podrem oblldar-te, 1 quan partem de la festa. estoras 
al nostre costat. perqué tu per a nosaltres has sigut un fester de 
verltat. 



PRIMER ESBÓS DE CASTELL 
ARQUITECTURA ESCENOGRAFICA 
(CORPORIA-PRACTICABLE) 
PER A LES FESTES DE MOROS 
1 CRISTIANS DEL CAMPELLO 
ALEJANDRO SOLER -AGOST 1.993 



LES ESPASES DELS CAPITANS

Des del comen9ament de les nostres 
testes de Moros i Cristians en9ó han 
passat, a banda deis anys, diferents 
capitans i capitanes amb el seus vestits, 
carroses .... així i tot, sempre ha existit un 
nexe d'uníó entre tots ell, que ha donat 
continuitat i pervivencia a les il.lusions 
primeres que van gestar aquesta festa. 
Aquest element han sigut les esposes 
de la Junta Festero de Moros i Cristians 
del Campello, á on s'han gravat els 
noms de tots aquells festers; festeres i 
comparses que han tingut !'honor de 
portar-les durant l'any que dura el 
corree de capitans. 

Després d'uns anys de gravar noms i 
d'un ús poc cuidadós d'elles la Junta va 
decidir sustituir-les i fer-ne unes altres. 

Per a aquesta tasca ens vam posar 
en contacte amb Alejandro Soler, 

dissenyador i artista d'Alcoi, perqué ens 
fera un disseny exclusiu i propi per a les 
testes compelieres. 

Ací tenlu el resultat. 
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MOMENTS DE LA FESTA 

PRÉGÓ DE FESTES DEL CAMPELLO 

11 d'Octubre 1. 992 

Compelieres i campeliers: 

En esta nit meraveliosa en qué la lium de la liuna plena 
ens anuncia l'enliuernadora alba d'unes noves testes, em 
sent emocionat i agra'it per haver sigut invitat a fer el 
pregó inaugural. 

Tot i no ser campelier de naixement, perqué l'atzar em 
va fer naixer a Alacant, si que ho soc de sentlment, jo que 
les meues arrels són compelieres, aquí he passat gran part 
de la meua infancia i joventut i sempre ha sigut per a mi el 
Campello el port d'arribada on anhele tornar després de 
qualsevol travessia per la mar de la vida. 

Aquí m'he criat i aquí he compartit de xiquet Jocs, 
vivéncies i escala; amlcs, testes, reunions en la juventut, i 
sempre, quan no he pogut estar aquí, ha sigut el 
Campello com un far que il.lumina els aspectes més 
agradables de la vida, els records més emotius, sensorials, 
afectius, familiars. 

Vivéncies i records ancorats en un passat no tan llunyó 
encara poblat d'afectes, colors, sorolls i olors característics 
com el de la pell de les ametles amuntonades, el bonítol 
escalat i penjat al pati de casa, les algues acumulades a 
la vara de la mar, l'oli verge de l'almóssera, el tlmonet de 
la muntanya ... 

1 també de sorolls peculiars: el 
martell deis calafats, el pos del carro 
del carboner, la carriola que gruny 
mentre puja el pool de l'aljub, ... 

1 els afectes, les passions, els 
sentiments de la gent: quan se 
n'anaven o tornaven de la mar pares 
o germans, filis o nets; l'ónim encongit
cada volta que sentiem tocar a dol;
!'alegria deis xiquets darrere de
l'infant recent nascut mentre
cridaven ibateig! i corrien darrere de 
les monedetes que plovien de la mó 
del padrí; els músics que furtant-li 
temps al necessari descans eren 
capm;os d'assajar hores i hores fins 
aconseguir harmonitzar sons i 
esperits; i els festers, que amb il-lusió 
no sempre suficientment ajudada per 
la resta del ve'inant, any rera any, 
tornen a ser capaces de millorar alió 
que tots disfrutem en uns dies tan 
especials com els de la nostra festa. 

1 els colors, que queden indelebles 
en el fons de la memoria: la mar, 
clara unes voltes i fosca moltes més; 
la verdor deis garrofers, tan diferent 
de la deis liimoners; els ocres de les 
nostres serres poblades de totxes 
d'espart imperterrites, majestuoses; i, 
quan l'hivern ens anuncie? la 
proximitat de la primavera, el mantel! 
nevat deis ametllers en flor, símbol 
d'eixa síntesi entre la cultura de la 
mar i la cultura de la terra que tan bé 
representa el Campelio i que recull la 
!legenda antiga en una bellíssima
fabula segons la qual una prlncessa
de Grecia, Phyllis de Tracia, estova
enamorada de l'atenenc Acames,
un deis herois participants a la guerra
de Troia.
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A causa d'una ovario, la barca 
que portava l'herol no va poder 
acompanyar les naus ateneses que 
tornaven victorloses de Trola i no va 
poder aplegar a temps, i la princessa, 
després d'uns dies d'angolxada 
espera, va morir d'aflicció i va 
quedar transformada en un ametller. 

Passat un temps, va tornar l'heroi i, 
en assabentar-se del fet, va anar a 
abrrn;ar l'ametller, i, mentre hl 
plorava, l'arbre es va cobrir amb 
centenars de flors, blanques com a 
flocs de neu, en reconeixement 
d'Atenea a l'amor fidel entre la 
princessa I el mariner, 1 simbólicament 
entre la terra i la mar. 

1 eixos ametllers que, florits, 
continuaran terra endins la blancor 
de la bromera de la mar, simbolltzen, 
a l'igual que aquesta festa, la síntesi 
fecunda entre mar. i terra que 
representa aquest pol:51e. 

Un poble que, per esperar que 
arribaren els mariners que per l'abril 
s'havien anat a pescar la cavalla, era 
capa<;: d'ajornar les testes en honor 
de so patrona, la More de Déu deis 
Desemparats, i traslladar-les a la festa 
de la titular de la parroquia, santa 
Teresa, quan per !'Octubre ja havien 
tornat els mariners, i poder fer així una 
festa com esta, que sempre ens ha 
agermanat, que sempre ens crida en 
arribar estes dates I a la que, corrent 
d'on estem, hissant veles o forc;;ant 
motors, de fins sobre l'aigua o liebres 
�obre terra, venlm tots els que ens 
sentim campellers a tornar-nos a 
vorer, a compartir l'alegrla, 1 també 
per a recordar a tots aquells, parents 
1 amlcs, que, tot I voler, per distancia 
o malaltia no han pogut vlndre, 1 tots
junts, presents o en el record, ens
acostem a retre-11 homenatge tant a
santa Teresa com a la nostra patrona
1 de tot el País Valencia, la More de
Déu deis Desemparats, la
geperudeta, voiguda com peques 1
que ja de menut sentia en boca del
poeta que amb l'orgull de qui no ha
renunclat a parlar en la nostra
llengua, és capa<;: d'expressar un
sentiment tan estés quan dio:

No hi ha verge com ma verge 
ni more com la mareta 
que de tant que vol mirar-nos 
s'ha quedat geperudeta 

i també 

La Patria valenciana 
s'ampara en ton mantell 
¡Oh verge sobirana 
del nostre país tan bell! 

1 tots, de la mar i de terra endins, pescadors i llauradors 
que coneixen com ningú la natura que ens envolta, 
comerciants I professionals avessats en el tracte personal, 
treballadores I treballadors de tota classe capaces de 
crear riquessa amb les seues mans o la seua activitat, 
hómens i dones de qualsevol edat, tots, farem de la festa 
una alegria. 

Tots, campellers i compelieres de sempre o nouvinguts 
que estan aprenent a estimar alió que és nostre perqué 
nosaltres també ho estimem: la nostra llengua, els nostres 
costums, el nostre sentit de la vida, tot el que ha fet 
d'aquest un poble obert que estima el seu passat per a 
afian9ar un present que óbriga un futur ple d'alló que 
desitgem. 

Perqué el futur sabrem construir-lo: perqué de menuts 
ens han ensenyat el valor de les coses ben tetes, del 
treball ben fet, com ens ho record a el poeta cata la Joan 
Maragall quan ens dlu en la nostra llengua, que també és 
la seua: 

Esforc;;at en el teu quefer, 
com si de cada detall que penses, 
de cada paraula que digues, 
de cada pec;a que poses, 
de cada colp de martell que dónes, 
depenguera la salvació de la humanitat, 
perque en depén, creu-t'ho 



1 nosaltres també ens ho creem: creem en el 
valor de les coses ben fetes, com el treball, 
quan toca, 1 ara, també. la festa. 

Perqué fer bé alió que fem és motiu de 
legítim orgull. com ho és el reconélxer-nos com 
el que som i a la volta ser oberts I solidaris amb 
tot el món. 

Perqué d'aixó en sabem prou: perque sent 
campellers ens hem sentit profundament 
valencians i hem arribat a entendre, després 
d'anys d'oferir hospitalitat a qui ens l'ha 
demanat, el que voldir ser europeus i 
ciutadans del món, 1 aixó sense renunciar al 
que som, campellers, valencians, mediterranis 
i, ara, a més, festers. 

1 en sentir el voltejar de les compones, o els 
primers compases de les maT)(es mores o 
cristianes, o els primers trons, vibrarem tots a 
una. 

1 no estarem sois, perqué de Cotoveta al 
Trajo, de la platja de l'Horta a la Venta Lanussa, 
de la Ballestera al Clot de l'lllot, de Xixí a la 
Sofra, tot, terra I aire, arbres i peixos, gavines i 
teuladins, vibraran amb nosaltres. 

l. en sentir-ho, ifins la torre de la !lleta sembla
ak;ar-se sobre ella mateixa per a veUf'e mUlor el 
poble en festa!. 

La nostra festa, festa en qué poble, terra i 
mar ens agermanem en fraternal abra<; i 
oferim, com tots els anys, el millor que tenim. 

Visea la festa i els festers! 
Visea la nostra patrona! 
Visea el País Valencia! 
Visea el Campello! 

Daniel Climent i Giner 
Pregoner 1. 992 

CAVALGADA DE REIS 

Era el dio esperat, els xiquets i les xiquetes 
esperaven trobar-se amb uns senyors que, any 
rere any, ens visiten i venen de ben lluny. 

Són tres amb els seus acompanyants, 
arriven de l'Orient i duen regals i altres coses. 
Les xiquetes i els xiquets els coneixen i saben 
que són els Reis d'Orient i que són tres i que es 
diuen Melcior, Gaspar i Baltassar, un és jove, un 
altre negre i altre major. Alguns xiquets ploren 
perque cada any estan canviats de vestit, 

de cara, de barba, de cabells. La major part 
deis xiquets riuen i s'ho passen bé. Els xics 
també saben que cada any dues comparses 
s'encarregen de fer la cavalcada, enguany els 
ha tocat a les capitanies que ara en Agost 
entraren, els Pollosos i els Cristians del 
Campello. 

Vingueren els Reis i els acompanyants per la 
mar, hagueren pogut vindre per terra, pero 
com que tenim mar l'aprofitem. Pujaren cap a 
la 'Sala Ramon Llull' a la Biblioteca i tots. majors 
i menuts, estigueren contents (els majors més 
encara que els menuts, sera que és cert que 
els majors són xiquets grans). 1 l'any que ve 
tornaran perqué els agrada El Campello. 
Sempre tornen per la mateixa data i sempre, 
com que és hivern, tots anem perqué a la 
platja no podem anar. 



MIG ANY 1.993 

Duront els dles 7. 8, 1 9 de molg, van tlndre lloc diversos 
octes cívlcs. culturols I esportius omb motlu de les testes del 
Mig I de lo Diodo de lo More de Déu deis Desemporo1s. meno 
de minl-ossolg del que seron les properes testes mojors del 
mes d'octubre. 

Aquest octes orgonitzots per lo Junto Festero de Moros 1 
Crlstions del Compello comptoren omb la col.laborocló de 
totes les comparsas que la formen, o més, de firmes 
comerclols sense l'ojudo de les quols no hourlo slgut possible 
dur endovont oquest tres dles de festa. 

Tot va comerl9or et dio 7 de molg omb el llluroment de 
premls ols xiquets guanyodors del III Concurs Infantil de Qlbulx 
Fester. 

PRIMER PREMI A: Josep Albert Urlos I P1onelles; 12 onys. Seté. 
Col.legi Pto de Barraques. 
PRIMER PREMI B: Sergi Boezo I Giner; 11 onys. Clnqué. Col.legl 
El Vincle. 
SEGON PREMI A: Raúl Garrido I Colpeno; 8 onys. Tercer. 
Col.legi Rafael Altomiro. 
SEGON PREMI B: Froncesc Alegre I Uoret; 8 onys. Segon. 
Col.legl Rafael Altomira. 

A continuacló va tindre lloc al Soló d'octes del Col.legl 
Rafael Altomira et Compionot de SUbhostat. Ponds. Dominó .... 
entre moros I cristions (enguany ha bolxat la porticlpacló, a 
veure si l'ony vinent vos onimeu I ens veem les cores). 

Al motelx temps, com o novetat d'enguony, al patf del 
col.legl funcionova el Karaoke amb uno porticlpocló mosslvo.
sobretot Infantil, encaro que ovoni;odo la nit els fesfers més 
'modurets' es descosirem o co�onodes. com a inlcl d'unes 
fructiferes carreres en et m6n musical. 

El sendemó. dissobte 8 de moig. ens reunirem tots els 
festers per celebrar l'aplec de poelles, 1 deprés del café 
olguns van trancar botijans. van correr en sacs .... en els jacs 
populors. 

A la nit, el Soporet de sobaquillo I entrepons omb lo 
tradicional Orquetra Montecor1o (que enguony ha canvlat 
olguns deis seus membres) omb lo cual vom goudir fins a cites 
hores de lo nlt. 

Dlumenge, dio 9 de molg, I dorrer dio de testes del Mlg 
Any, s'enceto omb lo despertado. cercovllo, denso I ofreno 
de F1ors o la More de Déu deis Desemparats. No va trtgor molt 
l'orrlbodo de l'octe més esperot: l'entrodeto de moros 1 
cristians. que va tlndre com a colofó la moscletado que 
posa, ony rere any, punt I apart o les testes del Mig Any. Punt 1 
opart, cor tan sois manquen quatre mesas per o tornar o 
pendre els carrers. perqué lo músico tome o sonar per tots els 
lndrets del Compello I que lo festa siga. altra vegodo. lo 
protagonista principal de les nostras vides. 

PRESENTACIO CAPITANIES 1.993 

Orgonltzot roete per les noves capitanles mora I cristlono 
d'enguony, Crlstians del Compello I els Pollosos. omb la 
col.loborocló de lo Junta Fes ero de Moros I Cr1sf1ons del 
Compello el possat 28 d'ogost. 

La festa va comen9or omb l'octuocló del grup Pot de 
Plom-Teatre. omb lo representoció de l'espectocle 'Pot de 
Plom retorno'. 

A continuació va tindre lloc lo desfilado d'estendarts de 
lotes les comparses, lnlclont-se abó el verttable acta raster de 
1o presentocló de les noves capitonles I correes festers. Heus 
ací: 

CAPITÁ MORO: Vicent Ferri l lvorra. 
CAPITANA MORA: M9 del Mar Ochoa I Martlnez. 
AMBAJXADOR MORO: Vicent Ferrandiz I CHment. 
BANDERERA MORA: Loll Asensl I MlrambeD. 
CAPITÁ CRISTIÁ: Josep Rafe! Boeza I Ripoll. 
CAPITANA CRISTIANA: Dominico Sola I Lopez .. 
AMBAIXA.DOR CRISTIÁ: Bnrio Martrez I Sinonin.
BANDERERA CRISTIANA: Loudes Uopis I Soto. 

També tinguérem ropom.r,ltat de retre homenatge ols 
capitans I comparses que van desenvolupar. de mcr.era 
espléndida. aquest corree rcnt passat. 

Cal destacar rorg<ntzod6 excellent de roete, lo gan 

lnterpretocló musical de la nostrada Banda de Múslca 
l'Ava�. alxl com agrolr a totes les comporses la seua 
particlpacló I lnteres perqué lsquera una nit testero lluldo. 

A nitja nit I coma colotó, va tindre l'oc una animado 
revetlo a corree d'un conJunt mús,co-vocal. remullodo omb 
les moltes begudes ofendes al fest01s des deis taulells montots 
per les capitanles entrants. 

Lo Junta Festero de Moros I Crlstlans del Compello agraelx 
l'interes. asslsténcla I col.laborocló de tots els campellers I de 
les següents entltats: 

-Floristerlo Tere.
-Assoclacló Musical L'Avc:Jri9 del Compello.
-Col.legl Rafael Altamlra.
-Gema.
- En Uuís Cerdo. rector del e�.
- Pryca.
- PVCSECA, SA
-Ranon Calvo. Estanc n' 1.
-Aristenis.
- Cellers el Plo.
• Fomsde po del Canpello.
• Frigo(ifics I pe!xos Mosió.
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"ESOS LOCOS BAJITOS" 

-Papó.per a qué serveix la Torre de la llleta?.

-Hu pera res ... Bo. sí. És un monument historie que d'alguna manera ens Identifica.
- 1 si no serveix per o res. per que no !'acaben de tirar I fon cases o la utiltzen per a guardar el bestlar,

corn. per exemple. el Convent o la casa d'estiu d'En Rafael Altamira?. 
-0n has sentit tu dir aocó?.
-Arescola.
-Arescolo?.
-S:. o lo porta. Ho cornentaven els pares d'uns componys.
-Ja m'estronyova a mi!.
-Perqué. popa?.
- No. per res. Mira. el Convent o la casa d'En Rafael Attamira són, a hores d'ara. runes. l la gent aprofita

poc més que un sostre per guardar el bestiar. 
-1 lo Torre no em runes?.
'Coram. rangelet!', vaig pensar. Peró tota pregunta d'un xiquet mereix la resposta d'un adult. sempre

sense hi reflectir les própies frustracions per a no coartor-li la seua llibertat de pensaments. Aixó. al menys, em 
cfctaw la port més covalleresca del meu ego paternal. 

-S. la Torre també era runes-vaig respondre-. peró hi va haver un grup de persones que estoven a
rAjuntament q1.1e va decidir reparar-la. 

-1 era pera qué serveix?.
- Dones ora hi fon exposicions.
- Tu so;:,s qué n'he pensat?.
-QJé?.
-Q.1e r.i podñen posar la caserna de la Guardia Civil.
-1 pe; qué?.
- Per s; temen a vindre els pirates.
Amb un amp!e somriure. voig exclamar:
- Pero e:S pirates jo no existeixen!.
- No? Aleshores. perqué lo Guardia Civil té la casema al costat de la Torre?.
- La té a!lí perqué en alQU"l locha de tindre-kl. peró no pels piratas. Ho entens?.
-Si.
\tJ quedar en silenci dlJ'ant lJ'lO estona. tot I quant necessitava jo per a emetre un sospir de

sostisfacdó; peró temps breu a la fi. perqué. sense pietat. tomó a l'atac. 
-Aleshores. qué són els pirates?.
- Els pirates e<en homens motvots que atacaven vaixells en mlg de la mar per robar-los. o assolaven

pobles de la costa. 
- 1 oixó jo no succeix?.
-No.
-Segu?
-S. Perqué m'ho preg\Xltes amb tanta ínsisténcia?.
- Perqué el pare cfU1 cornpony. que és guardia civil. ens va dir un dio que sí que existeixen els pirates.
-Si. és cert. Hi ha persones que segresten tn avió. o d'oltres que s'apropien de secrets pero relaboroció

d\.n prodUcte. Aqueixes persones són anomenodes pi¡'ates. peró no tenen res a VelJ'e amb els ontics piratas. 



• ? mi m'agradarla que n'hl hoguera.• Es que, saps ' 0 

Id t c generacional. pensava jo. Ara resultava que el meu fill,Prou fort per a ser cons era xo 
. . . d b 11 egur lnnocents, també havla trobat la cara bona als 

a banda de sent1ments cntics, e e s 
pirates. 

- Pero per qué? - valg continuar.
- Perqué així la Torre de la llleta seguirla servint per a allo que v� ser teta._ .. 

, - • 1 Al - • com dlr que t' agraden les malalt1es perque a1x1 poden ser• Home, quina gracia. xo es 
I' 1 l ? útils les medicines. A més, quina utilltat, que me n'assabente Jo, vols tu treure-1 a ª orr� 

P - ? Q ho saps? Al els vellsl -va dir en un sosplr tot I ak;ant la mirada al cel.- ero com . ue no , , _ . 

, 
Després d'una breu pausa, per O la meua desesperació, li tornó l'acces de verborragia-. Jo t ho
explicaré. Alió pels temps de la 'Recontesta' .. , 

- De la qué? - vaig interrompre.
- 'Recontesta' - respongué.
- 1 qué és aixó?
- Dones quan hl ha moros a un castell, hl arriben els cristlans i els foragiten. 'Recontesta',

pare, 'recontesta' - exclama tot conven<;ut, com dient 'és que no estas al lloro'. 
Ar:;ó anava recomplint la meua paciencia I valg pensar queja era !'hora de fer-ne un 

ferm aclariment, encara amb el risc de caure de colp dlns l'al.ludit conflicte generacional. Pero jo 
estova bé, home! 

- Val, val, xiquetl - vaig esclatar -. Anem a analitzar el que dius. Si uns cristians foragiten els
moros que viuen en un castell, aixó és una 'contesta'. La 'recontesta·, com tu pronuncies, seria 
quan els cristians tiren els moros que abans els havien tlrat a ells. l. per si fóra poc, no es diu 
'contesta' ni 'recontesta', sinó conquesta I reconquesta. 

La veritat és que estova una miqueta embalat. El meu fill em va mirar quasi espantat. 
- Bé - vaig continuar en to conciliador-, explica'm alxó de la Reconquesta.
- Sí, dones que als temps de la 'Reconquesca' ...
- Re-con-ques-ta - valg rectiflcar-li.
-Alxó, de la Reconquesta. Dones que hl havla un rel que va fer construir torres com la

nostra per tota la costa, de manera que des de cadascuna se'n podla veure la del Nord i la del
Sud. A cada torre estova destacat un grup de soldats, 1 entre cada dos una patrulla anava I venia
cor.itinuament. Quan a algú d'aquests !loes conflrmaven la presencia de pirates, feien una
foguera. Les flames es podlen veure des de les altres torres ve'ine,que hl eren, per tant, alertades.
Patrulles i ciutadans, avisats pel toe, acudlen a rebutjar l'atac deis pirates. 1 Ja esta. 1 per a aixó
servia la Torre. 1 si encara hi ha plrates, dones que no hi tacen exposicions - va dir una miqueta
enfadat. 

- Escolta, i tot aixó on ho has deprés?
-A l'escola.
- 1 tant que me n'alegre. He de confessar-te que ni Jo mateix coneixia aqueixa historia. No

saps quant hi estic d'agra'it als teus mestres. 
-Als meus mestes? -s'estranyó, i amb tota sqlemnitat va rectificar-me-. Pare, aixó s'ho vaig

sentir contar al germó major de Salvador, un company meu, un dio que hi va anar a replegar-lo.
'Pare'. M'havia dit par segona vegada, 1 no papa. Quina bogerla!. La següent ja serla

que em paralara de vosté per a esclafar-me del tot. 
- Mira, saps qué te'n die? - vaig salatar per tallar la conversa-. Que Ja no sé sl enviar-te a

l'escola o posar-te'n una paradeta a la porta. 1 afanya't en ficar-te les babutxes, que no arribem a
temps ni per a l"Embaixada', 

-Ambalxada, papó.
- Com que 'ambalxada'? -Ja estova Jo unq miqueta tora de seny-, Abcó sera com quan

ací diem 'ansaló' en compte d'ensalada. Supose que, per la mateixa raó, la paraula deu ser
'embaixada'. 

- Dones la meua mestra ens va explicar que
0

s'ha dir 'ambaixada'. Ho busquem al
dicclonari? 

\ 

\ 



- Mira. si. Ho buscaré.
l. certament. el dicclonarl II va donar la raó al meu fill.
- Efectlvament. 'ambalxada' -valg reconélxer-. Au. afanya'tl, que arrlbem tard.
Una vegada a la pla<;:a, l'acte estova a punt de comenc;:ar. Entre veus de grans I crlts de

la xlcalla. de sobte ho va eclipsar tot la megafonla. Era el parlament del sentlnella cristió que 
arrencava així: 

' Els pirates han ancorat al portl 
Han arrlbat els plratesl 
Vllatans del Campello. 
Clutadans de teta condlcló: 
Hem de fer front a l'enemlc ... ' 

Aleshores el meu fill em va estirar del jopetí l. amb ulls travessadors. em va cridar: 
- Veus tu com sí que. si volem, poden existir els plrates?
Ofegant-me en un mar de dubtes. me la valg 'ambalnar' l. tot cansat, 11 respongué:
- Si, fill meu. N'existeixen.

CAPITANIES-94 
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LA CANALLA FESTERA

Hui és 23 de juny de 1.993. Són les cinc de la 
vesprada. 
Som a la Junta Festero. Som al Jutgat de Pau. Som 
al lloc d'assaig de la Colla de Dol<;ainers I Tabaleters 
del Campello. 
Som al lloc d'assaig de la Banda de Música l'Avan<; 
del Campello. 1 no és que tingam el do diví de la 
ubiqüitat. Som entre quatre parets plus super hiper 
aprofitates. Al correr cau basca. Esperem la 
vinguda de Sergi Baeza I Giner. 11 anys. 
Cinqué d'EGB. Col.legi Públic el Vincle. Kordoñ. 
Esperem la vinguda de Josep Albert Urlos i Planelles. 
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12 anys. Seté d'EGB. Col.legl Púbiic 
Barraques. Paco. Tots dos són els guan 

P!a de
Concurs Escolar de Dibuix Fester El 

Y�dors del 111
entrevista. Per ara fon tard. Jo só� 0�. f rem una
comen<;ar. La gravadora , pega-11 v�it 

O Poden-, 
funcionar ... mitja hora després. 

es , no vo1 

Com vos vau assabentar que la Junta F, st 
un concurs de dibuix fester? 

e ero feto

Sergi: M'ho van dir els meus professors d I Vi 
Josep: Jo? lnvestigant per aquí A 1

e incle. • 0 meua

- .... 
-· 

'"'.:' 

. 
l..· 

1 

.; -. 

pr�fessora de plóstica li ho va1� preguntar I ella em va llegir les bases. 
Ningú no ens va dir res a classe� �e�rleu de dir-ho-hl perque sino ... 

(Caldró fer un toe ots 
mesfres) 

Sergi: Dones, en el meu curs 
no volen, no s'hi interessen 
tant per dibuixar ... qui no va 
participar és perqué no va 
voler. 

Que vos han dít els 
companys de col./egf del 
preml de les dues 
blclcletes? 

Sergi: Sí, ciar, em van felicitar 
molt. Estoven més anlmats 
per a participar l'any que 
ve. 
Josep: Passen. 

Possen d'una blclcleta de 
mounlaln bike? 

Josep: SI dlus quin és el 
premi , es tiraran tots o
participar, pero el preml no
s'hl ha de dlr, 090 es fo
desinteressadoment . 

Pero hl participarla mí• 
gent ... no? 

Josep: Sí, aleshores. Ja tl 
participarla més gent , peró 

uno no ha de pensar en olló 
que van a donar.JI, Ja que lo
cosa és dibuixor perque vols.

i no perque guonyoros lfl
premi. 



(la primera a la front) 
Quants festers hl ha en les vostres classes? 

Sergl: Que Jo sópiga n'hl ha tres. 
Josep: Deis trenta que som en classe, la meltat, més 
o menys, ho són.

Són festers els vostres amics? 

Josep: No, Jo que aixó depend la maJorla de voltes 
de que els pares ho siguen, de tindre algú de la 
famílla en una comparsa 1, el primer de tot, que els 
agrade la festa, slnó res. 
Sergl: El matelx dic. 

Conta-nos com és el teu dibuix, Josep. 

He posat la torre de la !lleta perqué és el símbol del 
Campello, l'he feto així jo que no magrada la que 
esta ara ... 1, a més, dibuixar com són tetes les 
padres és massa treball l tenla poquet temps, peró 
al final em va quedar bé. També se me'n va acudir 
de fer un valxell per posar alguna cosa deis moros 1 
que tot no tos sois cristió. 

Els moros la lluna, pero els crisfians un sol? 

Sí, perqué el sol l la !luna són contraris I perqué no 
foren un simple dibuix del sol i la !luna valg fer d'ells 
uns personatges. 

Sergi, el teu dibulx sembla un cómic, no? 

M'agrada dibuixar cómics. Sempre en classe 
dibuixe coses diferents a la resta deis companys. SI 
uns dibuixen un canó normal, jo el dlbulxe amb 
moltes coses. M'agraden els detalls. 

Qui guanya la batalla en el teu díbuix? 

El cristió assenyala el moro amb l'espasa per 
matar-lo, peró aquest moro, que és molt llest, té 
alguna cosa amagada. El castel! 1 les jalmes són 
perqué en les pel.licules que veig de guerres 
sempre hi eixen. 
Josep: Sempre llulten per alguna cosa. 

Quanf temps vau freballar en el dibuix? 

Josep: Primer vaig fer un bocet, peró ho valg fer tot 
en dues hores. 
Sergl: U vaig dedicar dos dies. 

Partípareu en el Concurs de Cartells de les Festes 
Mojors? 

Josep: No. 
Sergi: Anava a participar junt amb mon pare, peró 
hauré de parlar-ho amb ell. 

De quina comparsa sou? 

Sergl: Del Kordofan. 

Josep: Deis Pocos. 

Que p6ssa, ten/u alguna cosa en contra deis 
crfstlans? 

Tots dos: Homelll dones res. 

Pero quin bandol vos agrada més? 

Els moros. 

Perque la vostra familia és mora o per decisió 
propia. 

Josep: Des de xicotet ho soc, de sempre ... també la 
meua famílla ho són, peró m'agrada. M'agraden 
més els moros que els cristians. 

Quina comparsa vos agrada més del bando/ moro? 

Josep: Els Pocos és ciar. 
Sergl: El Kordofan. 

No f'agradaria eixir de Paco, Sergl? 

No ho sé, haurla d'acostumar-me al pos. 

I als crisfians no, per que? 

Tots dos: ah!, ul! massa avorrit. 
Josep: No!!, no em crida la.cosa cristiana, encara 
que el vestit i la música no m'importen, • peró 
t'acostumes a estar en una comparsa mora i prou. 
Sergi: M'agraden més els moros, perque és on tinc 
els amics, i encara que no hi estiguerem ells, ara jo 
seguiria amb el Kordofa,:i. 
Josep: Jo no em canviarla de comparsa, no hi ha 
perqué barallar-se amb els amics. 

Josep, de la capitanía que heu fet els Pocos l'any 
passat, que és afió que més f'ha agradat? 

El protagonisme de la comparsa, l'Ambaixada la 
sentia més, perqué la feia una persona que conec, 
era teua ... , la comparsa tenia més marxa, encara 
que és pitjor, jo que hi havia mossa gent a la 
barraca. En qüestions de barraca va ser millor l'any 
anterior a la capitanía, hi anava menys gent 1 
estavem més en família. 

Que vos va donar més faena? 

Acondicionar la barraca, la barra, la cuino,· els 
serveis ... 

Sergl, l'any que ve, quan siga capitanía el Kordofan, 
que aspecte de la festa penses que s'hauria de 
treballa, més? 

L'entrada, llulnt anlmals I vestits més sofisticats. Cal 
elxir-se'n de la normalltat. 

¡s1 



A vosaltres vos avorreix eixir sempre amb el mafeix 
vesfit? 

Sergi: Sí, perqué jo porte sempre el mateix vestit que 

em van fer i ja estic fart de les sabatetes que em 

vénen xicotetes. Tot I aixo, l'any passat no vaig 

posar cara de pomes agres perqué portava 

l'estendart, i aixo y ja és altra cosa. 

Josep: A mi tant em dona portar sempre el mateix 

vestit, total t'ho passes igual amb un vestit que amb 

altre. 

Sergi, tu dies que t'agrada dur f'estendart. 

Sí no cansa molt, pero bé ... quan se li frn;a xlcotet 

el vestit al meu germó passaró a mi. 1 quan jo no 

puga posar-me'I caldra llogar-ne un ... i aixo és 

millor ... jo ja li he dit a ma more que estova fart de 

dur el mateix vestit sempre. 

Quin corree !ester vos agradaría ser?. 

Josep: Ambaixador. 

Sergi: Ambaixador també. 

9) 

Pero si l'Ambaixada és molf llarga, que no f'heu 

llegida mai?. 

Josep: Sí, quan venia el meu cosí a dinar a ma casa 

1 després l'assajava. També la vam fer una volta en 

classe de valencia i em va tocar fer de moro. Tan 

sois vaig fer un troc;, no tota ... com la mestra era 

Conxi i en classe erem prou festers ... 1 aixó. 

Sergi: Jo no l'he feto mai, només l'he vista, pero 

m'agradaria de fer-la. 

Haurieu de tindre un caste/1?. 

Sergi: Tant de bo!!. 

Josep: Tenim la Torre com si fóra un castell, pero 

xicotet. 

Ací van vindre els moros pel poble, fer el castell ens 

a fer la representació. 

Vos recordeu del castel! de cartó-pedra?. 

Sergi: Jo en cara me'n recorde, pero estova quosi



tot des1et. n hovkl xiquets que li feien foJOts ... 

Hoc.riem de ter u, castell nou de trinca? 

Sergi: Si.perqué no? 
Josep: Quedava mott bé. 

Pero, qufnes prloritats ho de Hndre lo testa? 

Josep: Jo mirona quant costa un casten i si sobraren 
cfners. donorio LnO subvenció a les comparses per 
a la banda de música, i sinó pel casteli directa. 

Sergi: Jo aniria pel castell i per les bandes de 

músico. jo que algunas comparses no tenen diners 
per a pagar-les. 

Teniu problemes els Pocos omb la banda de 

música? 

Josep: Sí. a on situar-la a l'hora de !'entrada. L'any 
passat no s'escoltava en alguns !loes ... és uno cosa 

que s'ha discutit molt. 

Qué penseu la canalla deis Pocos d'anar sempre 

davant? 

Josep: Ha estat sempre així, deprés conforme anem 
crelxent passem més orrere ... 

I del pressupost de la banda que em dius? 

Busquem la banda que isca més barata, com tot. 
pero que li agrade tocar perqué n'hi ha algunes 

que ho fon de malo gana. Sempre toquen la 
mateixa can9ó i diuen que no en soben oltro. 

Com és la cosa en el Kordofan, Sergi? 

De la banda de música no se res perqué no vaig a 

les reunions i no m'assobente de res. Pero a lo 

barraca la banda es porta molt bé. toquen 

corn;:ons variodes. Sempre portem lo mateixa 
bando de música que jo sapiga. i si algun dio en 

tero falta una oltra per o !'entrada. la 

contractariem I la posariem en mig de les 
esquadres. 

Coneíxeu alguna pefa de música testera? 

Sergi: 'Victor' que és una manca cristiana. 
Josep: La manca deis Pocos. 1 d'aqui no passe. 

Compta lo vostra amb l'opinió deis xiquets? 

Sergi: A mi no m'han dit res de votar. Pero. l'any 
passot ens van portar un castel! d'aire. alxo si. 

Josep: Quan vam fer lo reunió per elegir lo junta 
directiva de lo comparsa ens van deixar votar a 
tots. 

Vos agradaria porticipar més en l'organffzació de la 

comparsa o és aixo cosa deis majors? 

Josep: Ciar que si que me n'agradaria. 

Sergi: Sí, per a posar, a banda de les coses normols, 
més coses per als xiquets. 
Josep: L'opinió deis xiquets s'hauria de tindre en 
compte,no? 

Cal un representant deis xiquets que porte en nom 

de tots en la junta directiva. 

Sergi: Afx.o segurll. 

Participeu en els actes que organffza la Junta 

Festero per als xiquets? 

Sergi: de vegades vas i no pots participar perqué 
n'hi ha massa. de gent. 
Josep: N'hi ha voltes que vas o participar i ningú no 
és fester, i arribes tu i es creuen que són els amos ... 
Sé que és per a tots pero deuria d'haver alguna 
preferencia per ols xiquets festers. jo que pagem lo 
festa. 
Sergi: Estic molt d'acord. 

Vos agrada el desembarcament? 

Josep: M'agradaria anor-hl, pero mai em deixen. no 
per l'hora ... si em quede amb el meu ancle. que va 
o disparar el trabuc. aniria. pero si em quede a en
casa no em lleve del llit... jo veurem si enguany hi
puc anar.
Sergl: No, Jo no soc tan matin. pero enguany hi

oniré... el que m'agrada de la festa és la
conquesta. ·quan els cristions i els moros estan al

castelll lluitant amb globus d'aigua I aixo ...

I la retreta? 

Sergl: Bé ... divertida. 

Josep: Molt bé, enguany ens va agradar, ens ho 

vam passor ben gual omb el comió. En acabar 
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l'acte tothom se n'anó a casa I uns quants pujarem 
al comió, li donarem canya als altaveus que 
portavem I ens vam anar pel correr la Mar ... encara 
sort, que no vam tirar els sucs com tiren les coses 
Jaume 1, perqué ens haguerem carregat algú ... 

I a l'ofrena eixiu també? 

Josep: Sí. 
Sergi: Jo... és que Jo no estic tan anlmat en tot. 

Tenim una entrada curta? 

Sergi: Esta bé ... curteta. 

Josep: Un poquet cansado per ols Pocos. 
Sergl: Jo he tocat amb lo banda de m. 

Alacont f l'entrado hl és més !larga pero van �:a 0

pressa, no col parar sempre, nosaltres en 
de 

em ªPoc 
a poc ... 

Feu una proposfa pera les lestes en n 
xlquels. 

om deis 

Josep: Pense que s'haurla de fer alguna cos Opera

després de manjar, perqué els maJors se'n van 0

pendre café I els xlquets o Juguem O la porta de la
barroca o se n'anem a casa. 
Sergi: Haurlem de fer un acord sobre els actes 1 
h . d 1 . els 

orans e es actMtats deis xlquets. 

•



TRAENT-LI EL SUC A LA PREMSA 

Martes, 12 de mayo, 1.992 

• Concurso de paellas en
un fin de semana festero

La excelente climatologia 
contribuyó a dar realce a los actos 
testeros del fin de semana 
organizado por la Junta de Moros i 
Cristians del Campello. Torneos de 
cartas y dominó, disputados la 

noche del viernes , fueron el punto 
de salida de una amplia 
programación que tuvo como 
denominador común la masiva 
participación de •testers•, que 
pusieron toda su sapiencia culinaria 
en la condimentación de las paellas, 
en el concurso celebrado el sábado, 
día festivo por excelencia, pues 
además de la verbena, con sopare! 
de sobaquillo, en el colegio Rafael 
Altamira, el paseo marítimo fue el 
imcomparable marco de un 
concierto de blues. Informa J. G. 
Soler 

Sábado, 1 O de octubre, 1.992 

Fiestas del Campello. 

El Campello es una localidad 
bastante joven que sin embargo puja 
por tener una personalidad propia 
dentro de la comarca de l'Alacantí, 
donde está situada. Las fiestas de 
Moros i Cristianos se centran en la 
peculiaridad de su airosa torre 
situada junto al mar, destacando por 
tanto el vistoso desembarco que se 
realiza el día 12. Miles de testeros 
participan en esta jornada. que es el 
día central de las fiestas. A los 
desfiles de sus catorce comparsas 
arropadas por otras tantas bandas 
de música, se unen los disparos de 
arcabucería, acto que de año en año 
gana adeptos. La pasión por la fiesta 
en esta población costera queda 
patente al saber que de sus 15.000 
habitantes, 1.400 son socios de la 
Junta de Fiestas, que celebra estos 
festejos hace unos 12 años en honor 
de Santa Teresa de Jesús. Las 
comparsas han sabido realizar una 
sabia amalgama de actos testeros, 
recogiendo lo mejor de cada 
población, para configurar una fiesta 
propia que brilla por su seriedad y

atrae a numerosos visitantes. 

«El desembarco es lo mejor» 

Marfén siente el recorte de subvención a las comparsas 

la Concejala de Fiestas de El 
Campello, Marién Oncina, es la 
mejor embajadora de estos actos, 
pues habla con pasión e ílusión de 
todas las jornadas festivas, en 
especial del desembarco. al que 
considera una de las 
manifestaciones más Importantes de 
la localidad. Este año su concejalía 
ha reducido a la mitad la subvención 
destinada a las comparsas para la 
contratación de las bandas de 
música, un hecho que siente, 
aunque ha sido motivado por la 
crisis, que dice no hace mella entre 
los testeros. 

A pesar de todo, el presupuesto 
pasara las fiestas asciende a 6 
millones de pesetas; más otros dos 
millones de subvención a las 
comparsas. La concejala de Fiestas 
señala que •somos un pueblo joven, 
que no cuenta con una gran tradición 
histórica y testera. pero a pesar de 
eso recogemos lo bueno de todos 
los pueblos que celebran fiestas de 
Moros y Cristianos y lo aplicamos a 
nuestra localidad", y

añade que «esto, en parte, es bueno 
porque no pesa sobre nosotros la 
tradición invariable de otras 
poblaciones». 

Como novedad para las fiestas 
de este año. el Ayuntamiento va a 
cerrar al tráfico las calles centrales. 
-Esto es una medida preventiva,
sobre todo por el peligro del tráfico
rodado durante los actos de
arcabucería, y además, lo que
queremos es que durante estos días
sea la fiesta únicamente la que reine
en las calles», indica Marién Oncina.
La concejala pertenece a la
comparsa «Kordofan», del bando
moro, y opina que cada año se nota
más participación en los actos, sobre
todo en el desembarco, «porque el
entorno donde se hace es precioso».
Oncina señala por último que
aunque la crisis económica se va a
notar en algunos actos, la fiesta en
general no va a decaer; "Yº creo
que la gente tiene más ánimo que
nunca y todos se superan ante las
dificultades».



«Somos jóvenes ' pero puristas»
-

u mandato al frente de la entidad testera
José Antonio Ramírez acaba e5te ano 5 

El presidente de la Junta Festera de Mo!os Y
Cristianos, José Antonio Ramlrez, acaba este ano su
mandato al frente de esta entidad, ya que se establecen
periodos de dos años. 

«Quiero seguir en la Junta pero no como presidente,

porque todos han de tener la ºP<:>rtunidad de ocupar
este cargo». Esta es, con 1.400 socios, 1� sociedad loeai
más grande de El Campello. José Antonio Ramirez, con
31 años, pertenec� a la comparsa «Non Bébec .. , y es
mecánico de profesión.

El orgullo de ser capitán

Loll Beltrán, perteneciente a 
la comparsa de los « Tercios 
de Flandes•, representa con 
su cargo de capitana al bando 
cristiano en las fiestas de El 
Campello. A sus 32 años, 
lleva la fiesta tan dentro que 
le ha llevado a aceptar 
gustosa junto a su compañero 
de comparsa este importante 
cargo. •Para mí es un orgullo 
total ser capitana y poder 
representar a todo el bando 
cristiano•. A Loli, que se ha 
confeecionado tres trajes 
especiales para vestir con 
propiedad su cargo, confiesa 
que los tiros le dan un poco 
de miedo, aunque le gustan. 
• Todos los actos tienen su
valor especial dentro de las
fiestas•. la capitana realza la
gran labor organizativa que
realizan las mujeres en estos 
actos. •Sin la mujer nada
saldría así de bien•.

Emilio García será durante 
estas fiestas el máximo 
representante del bando 
cristiano, ya que es �� 
capitán. Con 41 años y albaml 
de profesión, pertenece a la 
comparsa de los • Tercio� de 
Flandes•. Emilio y Loll se 
ofrecieron juntos a su 
comparsa para ostentar 
ambos la capitanía, y la 
comparsa, que está muy 
unida y es una de las más 
pequeñas, aceptó enseguida. 
Emilio lleva en la fiesta 6 años 
y opina que •a lo máximo que 
se puede llegar es a capitán y 

representar este cargo 
festero, aunque lleva muchos 
quebraderos de cabeza•. Al 
capitán cristiano lo que más le 
gusta es la arcabucería, y 
habla con envidia de otras 
poblaciones testeras donde 
se dispara más. Se ha 
realizado tres trajes 
especiales que lucirá en esta 
ocasión. 

Patricia Ramos es la 
capitana del bando moro este 
año. Esta joven, 
perteneciente a la comparsa 
de los «Pacas• confiesa que 
«desde que nací estoy con 
las fiestas». Para Patricia «es 
todo un orgullo y también una 
responsabilidad representar a 
toda la comparsa con el cargo 
de capitana, es necesario 
quedar bien•. La capitana 
mora se ha realizado cuatro 
trajes especiales para esta 
ocasión, que lógicamente 
tienen un elevado costo, 
aunque afirma que 
•compensa, pues si llevas la
fiesta dentro de tí, el gasto no
se mira». Lo que más le gusta 
a Patricia de las fiestas es «el 
ambiente que reina en las 
mañanas, con la música y la
gente en la calle•. C>onfiesa,
por otro lado, que no le gusta
disparar. 

Javier Ruzafa es el capitán de los moros, y además es concejal. El se confiesa unpoco juerguista, pues para•eso son las fiestas, pero según dice, «he prometido portarme bien y asistir a tOdos 
los actos en representación 
de mi comparsa, que son los 
Pacos•. •Yo no quería ser 
capitán -dice Ruzafa- pero en 
la barraca todos tenían el 
gusto de que fuera yo y 
finalmente acepté•. El capitán 
se ha confeccionado tres 
trajes especiales y confiesa 
que siempre ha sido festero, 
si bien entró en la citada 
comparsa en el año 1.984, 
«porque esta es una de las 
comparsas más antiguas•, 
añade. Para Javier •es un 
orgullo ser capitán, y aunque 
yo suelo ir a tope en fiestas, 
tengo claro que para esta 
ocasión voy a dejar alto el 
pabellón•. 

El profesor Daniel Climent pronunciará hoy el pregón de las fiestas de Moros y Cristianos 

ELCAMPELLO, Domingo 11 octubre 1.992 

El profesor de instituto Daniel Climent, natural de El Campello, 
aunque residente en Alicante, será el encargado de pronunciar 
a las 11 de esta noche el pregón con el que dan comienzo los 
actos centrales de las fiestas de Moros y Cristianos. Cllment 
hablará en su pregón del vínculo que suponen estas fiestas 
entre los trabajadores del campo y del mar, de esta localidad. 
la jornada principal de los festejos será mal'\ana, con el 
desembarco moro en la playa de la !lleta, y la consiguiente 
batalla de arbuceria entre los bandos moro y cristiano. 

Daniel Climent Giner ha sido designado por el Ayuntamiento de 
El Campello para que inicie con su pregón, que se pronuncia a 
las 11 de esta noche, los actos centrales de las fiestas. Climent 
tienP. 40 años y es director del Centro de Profesores de Alicante 
y profesor de Ciencias Naturales en un Instituto de esta ciudad. 
Es autor de tres libros sobre botánica, uno de ellos centrado en 
las comarcas del sur del País Valenciano, con abundantes 
referencias a El Campello. 

El cargo de pregonero de este año, según cuenta él mismo, 
se lo propuso el propio alcalde de la localidad, Vicente Baeza. 
«Creo la decisión de designarme a mí como pregonero ha sido 
por mi fuerte vinculación a El Campello, pues mis padres son 
de aquí, donde he vivido muchos años•, Indica Climent. 

«Es una gran satisfacción -añade- que me hayan propuesto 
de pregonero, me llena de orgullo, aunque también me 
preocupa la responsabilidad de hacerlo bien, porque hacerlo en 
mi propio pueblo ya es de salida un hándicap difícil de 
superar•. Daniel Climent adelantó ayer a este diario el tema y 

principal mensaje de su salutación. •El mensaje es más que 
nada recordar que estas fiestas tienen un significado profundo 
de simbiosis entre la gente del campo y la del mar•. 

El pregonero recuerda que las antiguas fiestas, que se 
celebraban en honor a la Virgen de los Desamparados, se 
adelantaron hasta octubre, coincidiendo con la festividad de 
Santa Teresa, para que los pescadores que regresaban por 

estas fechas de la pesca de la caballa, pudieran disfrutar las 
fiestas todos juntos. «Estas fiestas tienen, por tanto, un sentido 
de hermanamiento entre dos culturas», finaliza Climent. 

la principal Jornada festiva será mañana, cuando de 
madrugada se organice el tradicional desembarco en la playa 
de la localidad. Más de 15 barcos y 1.400 !esteros participan en 
este acto, considerado emblemático para toda la población. 

KILOS DE POLVORA. El enfrentamiento con batalla de 
arcabucería, donde participan alrededor de cuarenta 
comparsistas, supone la quema de unos 500 kilos de pólVora. 
Tras la embajada desde la torre vigia de la llleta, verdadero 
símbolo local, la totalidad de las comparsas, junto a las !4
bandas de música llegadas desde varios puntos de la provincia,
se dirigirán al Ayuntamiento, donde las autoridades municipa�es 
recibirán a los testeros que ostentan las capitanías de este ano.



[ Lunes, 12 de octubre 1 _992 

El desembarco, el acto más esperado 
•de las fiestas de Moros y Cristianos

El desembarco es el acto más espectacular de las fiestas de 
El campello. Este acontecimiento estaba previsto que se 
celebrara en la madrugada de hoy, y sin duda habrá contado
con 1a presencia de cientos de testeros que un año más
celebran las fiestas pasados por agua, en este caso un tanto 
fresca, pues la temperatura de madrugada de la mar ha bajado
considerablemente en los últimos días.

Por otro lado, estaba previsto que hacia las nueve de la 
noche de ayer se inagurara el alumbrado artístico, primer acto 
de los Moros y Cristianos, para a continuación leerse el pregón
a cargo del profesor de instituto Daniel Cllment, quien ha
mostrado un gran afecto por las fiestas campelleras, una de las
más destacadas en su género de toda la provincia alicantina.

El desembarco, que debió comenzar hacia las ocho de la
mai'\ana de hoy para finalizar una hora más tarde se
caracteriza por el •terrible" enfrentamiento entre el bando :rioro
y cristiano. En el acto estaba previsto que se consumiera unos
500 kilos de pólvora y participan habitualmente en torno a los
40 comparsistas. 

Las fiestas de Campello se extenderán a lo largo de toda la 
se�a�a . con . un _ montón de actividades, siendo muy 
part1cIpatIvas, sI el tiempo este ai'\o no lo impide, pues la lluvia
amenaza a la fiesta. 

Martes, 13 de octubre 1.992 

La guerra que llegó del mar 
Cientos de personas comtemplaron ayer el 

desembarco moro en la llleta de El Campello 

Las huestes africanas desembarcaron ayer en la costa 
campellera sin que los cristianos, parapetados en la torre vigía 
de El Campello, pudieran hacer mucho por la defensa de la 
población. 
Eran cerca de las ocho de la mai'\ana cuando la escuadra mora 
compuesta por una docena de embarcaciones, inicia la batall� 
desde el mar, mientras los defensores contestan desde la llleta. 
En un momento todo retumba, y el eco de los arcabuzazos, que 
arrecian conforme se acercan las naves, se multiplica a lo lejos 
en la dársena. La incruenta guerra se saldó ayer con unas 
buenas dosis de diversión de los testeros. 

Cientos de testeros se dieron cita ayer de madrugada en la 
llleta de El Campello, para contemplar el desembarco de los 
moros, acto principal de las fiestas de Moros y Cristianos, que 
se están celebrando en esta localidad. Alrededor de las e de la 
mañana cerca de una docena de barcos de la media luna 
pugnaban por alcanzar la orilla, en el trozo de costa que hay al 
pie de la torre vigía. La hueste cristiana, con las capitanías y los 
estandartes al aire fresco de la mañana aguardaban el embite 
por mar. 

El tronar de los arcabuces no se hizo esperar, alcanzando con 
su eco toda la costa. En poco más de veinte minutos las 
embarcaciones alcanzan la !lleta y sus tripulantes, los marinos 
moros, se despliegan frnnte a la explanada de la torre. Cuando 
el fragor de la acometida de arcabucería amaina, llega el 
momento de la embajada. El representante moro, según el 
lexto escrito en 1.985 por el bañerense Vicente Berenguer 
Micó, invita a los guerreros cristianos de la fortificación a que 
rindan la población. 

El embajador valenciano contesta airado desde lo alto de la 
torre, citando a Jaime 1, a lo que el pirata moro responde que 
muchas poblaciones en derredor, entre ellas la propia Valencia, 
ya han caído ante la furia de conquista de la media luna 
africana. Los cristianos, que se ven perdidos, invocan a la 
Madre de Dios de los Desamparados y se aprestan a la batalla 
final. Los piratas despliegan 15 arcabuces que enfilan hacia la 
torre, y los estampidos conmueven de nuevo a los centenares 
de congregados por los alrededores. La torre responde al 
fuego, pero en esos instantes, una estripitosa traca aérea 
sacude como un terremoto el suelo y el cielo. La gente 
retrocede, los moros disparan las últimas andanadas, y en unos 
momentos, todo ha acabado. El Campello pertenece a los 
moros. 

Hay que resaltar la cuidada organización, tanto en la 
milimétrica cronología de los actos como en la seguridad. El 
propio alcalde de El Campello, Vicente Buades, ataviado con la 
chilaba blanca y pañuelo y kordofan en la cabeza, comentaba 
que todo había salido bien. •Lo que más me preocupa es la 
seguridad, pero todo se ha desarrollado muy bien", señalaba. 
Tras el desembarco, la totalidad de las comparsas, catorce en 
total, acompañadas a los sones de sus respectivas bandas de 
música, realizaron un pasacalle hasta las puertas del 
Ayuntamiento, donde el alcalde deseó a todos unas buenas 
fiestas y entregó unos regalos a los abanderados del bando 
moro y cristiano. A las doce del mediodía se celebró el desfile 
de bandas de música, que, tal como se esperaba, resultó muy 
brillante y lleno de participación. Las fiestas, como ya se dijo 
días atrás, son jóvenes, pero tanto en los testeros como en los 
directivos de la Junta Festera más directamente implicados, 
existe, y salta a la vista, el deseo de acrecentarlas y

mantenerlas en la esencia de los hechos históricos de la 
Reconquista, que se rememoran. El Campello, tanto su 
población autóctona, como los cientos de extranjeros, de países 
europeos, que ha acogido la localidad, vive con entusiasmo y
sin un ápice de Indiferencia sus fiestas. Resalta ante todo la 
juventud, que puebla las filas de las comparsas y luce un ánimo 
inquebrantable, como lo demuestra las muchas horas sin dormir 
que estuvieron en la madrugada de ayer. 

¡s
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Mlercoles, 14 de octubre 1.992 

La retreta protagonizará hoy el acto más 

destacado de fiestas 
Los testeros de El Campello realizaron un emotivo acto, el pasado lunes, 
tras el desembarco, en memoria de las victimas de la tragedia de 1.9B7, en 
la que perdieron la vida cinco personas por estas mismas techas al hacer 
explosión una caja con material pirotécnico. Al final del desembarco I� banda 
de música tocó un pasodoble y se depositó un ramo de llores al pie de la 
torre. Hoy, el acto más destacado de las fiestas será la retreta de las 
comparsas. 
Los actos continúan hoy miércoles con una misa a las 11 de la mañana, que 
será presidida por el vicario general para la zona de Alicante, Francisco 
Cases, a la que seguirá la embajada cristiana. 

El principal acto de hoy es la retreta de las comparsas, un desfile Informal 
en el que los testeros rivalizan confeccionando los más variopintos disfraces 
y trajes. A las 23 horas habrá una verbena en la plaza de la Iglesia, punto 
habitual de estas veladas testeras, con lo que concluirá la jornada. 
ULTIMO$ ACTOS. Las tiestas de Moros y Cristianos, que comenzarón el 
pasado dia 11, acaban mañana jueves. A las 9 de la mañana se celebra la 
despertA, con dulzainas y tambores, más la banda de cornetas. 

A las 11 de la mal\ana el vicario general de la zona volverá a celebrar la 
misa. 

A las 12.30 de la tarde será el acto de le ofrenda de flores y frutos a la 
Virgen de los Desamparados. 

A las 2 de la tarde se disparará una gran mascleta. 
El acto central de mañana será a las 8 de la tarde, cuando salga la 

procesión con las imágenes de la Virgen de los Desamparados y Santa 
Teresa de Jesús, recorriendo el Itinerario de costumbre. 

A las 11 de la noche se disparará un gran castillo de fuegos artificiales Y 
media después, con la verbena en la plaza de la Iglesia, se pone el punto 
final a las fiestas de este año. 

Lunes, 19 de octubre 1.992 

«Déjenos tranquilos» 
Con lecha del 10-X-92, en página 31 de INFORMACION, leí las 
manifestaciones de J.A. Ramírez, testero de Campello, Involucrando a la 
UNDEF y menospreciando a las, al menos, 14 comparsas de Estudiantes de 
la provincia. Oecia: • .... creo que la UNDEF no hace una buena defensa de 
la pureza de los actos, ya que permtten que Estudiantes o Contrabandistas, 
que nada tienen que ver con los hechos históricos que se rememoran•. 

No tengo espacio suficiente para Informarle debidamente al respecto, pero 
le remito a los artículos que aparecen en las revistas de tiestas •Villana• 
1.979 y 1.971 y •Bañares• 1.982. No obstante debo manifestarle mi total 
discrepancia con usted e indicarle que su historia es más amplia y uted 
quiere ignorarlo. Veámos: 

En la lucha contra el Islam hubo dos periodos: uno multisecular, conocido 
por la Reconquista y finalizado en 1.492, al cual uted se refiere; y otro el 
•hecho morisco• durante el siglo XVI hasta su expulsión en 1.609. Para 
usted tocias las comparsas que no se Inspiran en la Reconquista son 
anacrónicas, para mi lo son las que se refieren al •hecho morisco•, pero sin 
la Intransigencia de usted pues doy paso a algunas de la Reconquista por 
ser antecesores de los moriscos, porque permiten un mayor boato, y porque 
la causa de la Reconquista pretendía ser mantenida por los moriscos. 
Algunos como usted, ignoran el •hecho morisco• con sus crueles guerras 
del siglo XVI, unas abiertas como las de Alpujarras, Espadán, Valle Laguart, 
etc; y otras insidiosas, representadas aún en los numerosos castillos y 

torres-vigía que se ex1ienden a lo largo de nuestra costa, y construidas para 
avisar a las guarniciones llegadas de todo Levante, Incluso los de Villana 
guarnecieron Bemia, para proteger al pueblo llano, que sufrió vejámenes, 
asesinatos, robos y raptos por parte de los turcos, y piratas berberiscos, 
quienes desde la costa, y ayudados por la •quinta columna• morisca 
entraban de sorpresa en nuestros pueblos. 

En 1.609, llegada la expulsión, ésta fue sentida por la nobleza: perdía una 
mano de obra barata más para los •cristianos viejos•, asl se denominé el 
pueblo llano. cesó el pánico y llegó el júbilo dando lugar a que los 
estamentos ciudadanos genuinos: labradores, marinos, estudiantes 
artesanos, mercaderes ... , a partir de entonces originasen celebracione� 
festivas el día más señalado del ano, el de su patrón o patrona. Estas 
manifestaciones no eran meras representaciones teatrales como las que se 
hacían antes de la expulsión organizada por la nobleza con el fin de 
agasajar a algún personaje, eran como las actuales, es decir, con sus 
embajadas, guerrillas, procesión y desfiles; como dato singular así aparecen 
en la literatura por primera vez, las populares fiestas de moros y cristianos, 
en un libro anónimo titulado •Vida de Estebanillo González•. pocos anos 
después de la expulsión de los moriscos. Es evidente que nuestras fiestas 
en general y las de Villajoyosa en particular, no rememora la historia a que 
usted se refiere. Deje tranquilos a los labradores con sus horcas, marineros 
con sus remos, y estudiantes con su cuchara, que es la misma que en 
aquellos tiempos, llevaban prendida en el blcomlo o en el cinturón para 
comer la sopa en la puerta de los conventos cuando se quedaban sin'' un 
cuarto en el bolsillo. 

Respete usted la historia en toda su Integridad y no pretenda borrar de un 
plumazo a miles de estudiantes de las comparsas de Moros y Cristianos. 

F1u1tlno Alonso Gotor 

Jueves, 15 de octubre 1 _992 

Las fiestas de Moros y Cristianos
finalizan hoy con la celebración de varios

actos. 

Las tiestas de Moros y Cristianos de El Campello finalizan hoy con la 
procesión como acto más destacado de la ¡ornada. Todo este día tiene 
omponente altamente religioso, tras el bullicio colorista de las compa 

un 

�e las pasadas jornadas. Para hoy está prevista asimismo una SOle� 
misa, concelebrada por el vicario general para la zona de Alicante, FranciS: 
Cases así como la ofrenda floral a la patrona, la Madre de Dios de 1 
Desa�parados. Los festejos, según Informó la Policía Local, se h�� 
desarrollado sin ningún tipo de Incidente. 
El último día festivo amanece hoy a los sones de la dulzaina y el •tabalet• 
además de la banda de cometas Y tambores, que a las 9 de la manan� 
recorrerán las calles de costumbre. A las 11 se celebrará un solemne acto 
religioso, celebrado por el vicario general para las parroquias de la zona de 
Alicante, Francisco Cases. Tras la misa se o�anizará, a las 12.30 horas del 
mediodía, la ofrenda de flores a la Madre de Dios de los Desamparados, y al 
finalizar se disparará una gran mascleta. A las B de la tarde se celebra la 
procesión, con las Imágenes de la patrona de El Campello y la titular de la 
parroquia de la localidad, Santa Teresa de Jesús, cuya festividad se celebra 
en el día de hoy. A las 11 de la noche se disparará un gran castillo de fuegos 
artificiales, tras el cual comenzará la verbena en la plaza de la Iglesia, 8 
cuyo término darán por finalizadas las fiestas de este año. 

Según el oficial jefe de la Policia Municipal de El Campello, los actos hasta 
ahora se han desarrollado con normalidad. •No ha habido ningún incidente, 
la gente se está portando muy bien, Y con la �lvora se est�n tomando las 
medidas acostumbradas•, señaló. Las medidas de segundad han sido 
seguidas estrictamente, a lo que hay que añadir el correcto comportamiento 
de los testeros en los actos de arcabucería. Estas fiestas, aunque marcadas 
por la austeridad, pues la subvención municipal a las comparsas se redujo a 
la mitad, no han resultado deslucidas, ya que el impulso de la directiva de la 
Junta Festera, que finalizará ahora su periocto de mandato, ha superado 
todas las dificuttades. 

Martes, 27 de octubre 1.992 

La UNDEF acusa al presidente de la 
Unión de Comparsas de «ser un purista» 

El secretarlo general de la Unión de Entidades Festeras de Moros y 
Cristianos (UNDEF) Luis Sánchez Sánchez, afirma que •no nos causa 
excesiva desazón• que la Unión de Comparsas de El Campello no quiera 
Integrarse en esa entidad testera, según dijo hace unas semanas José 
Antonio Ramlrez, presidente de los testeros de esa localidad. Ramírez es 
acusado por la UNDEF de •no conocer la historia• y de ser un •purista de 
nuevo mimbre•, ya que en esa localidad también existen varias comparsas 
que son anacrónicas con los hechos históricos que se conmemoran durante 
las tiestas de Moros y Cristianos. 

El secretario general de la UNDEF, Luis Sánchez, ha remitido una nota a 
este diario en la que acusa al presidente de la comparsa de El Campello, 
José Antonio Ramlrez, de ser •Un purista de nuevo mimbre, porque él 
mismo pertenece a una comparsa que se llama Non Bebek, y en la 
organización que preside existen comparsas como Ain Karin, Meixemet, 
Abacldes, Els Pollosos, Els Paces, y Tercios de Flandes•. El secretario de la 
UNDEF se pregunta si •de veras el señoRamírez cree que los tercios de 
Flandes lucharon en las Costas de El Campello y si los Paces existían en 
tiempos de Jaime I•. Luis Sánchez a�ade que •mala cosa son esos 
nombres para quien acusa a los demás de no defender la pureza de las 
fiestas, y declararse purista porque en su pueblo no hay estudiantes ni 
contrabandistas•. 

José Antonio Ramlrez presidente de la Unión de Cmparsas de El 
Campello dijo semanas atrás en este diario que se estaban planteando el 
Ingreso en la UNDEF •porque creo que no hacen una buena defensa de la 
pureza de los actos, ya que permiten estudiantes y contrabandistas, qua 
nada tienen que ver con los hechos históricos que se rememoran•. Ramlrez 
declaró ayer que seguía pensando Igual, •pero nosotros tenemos la 
Intención de cambiar eso en nuestras fiestas; y eso es más leve que lo de 
ellos, que no se han planteado modijicarlo•. El presidente de los testeros de 
El Campello anadló que •discrepo con la UNDEF, porque si de verdad 
quieren conservar la pureza de estas fiestas, deberían convencer a esos 
pueblos donde existen tales comparsas de que deben de cambiar, como lo 
vamos hacer nosotros•. 

Por otro lado, la asociación de vecinos El Campello ha trasladado su sede 
a la calle Trinidad, 24. 

• 



PROGRAMA D'ACTES 

28 d'agost, dissabte 

21 h: Presentació de Capitans. Ambaixadors I Bandereres 
al Casal de Cultura. amb l'actuació del Grup Pot de 
Plom-Teatre. 

24 h: Soporet de ·sobaquillo' 1 entrepans. 1 revetta. 

16 de setembre, dijous 

9 h: Concurs de jocs recreatius. Tercera edat. 

11 h: lnaguracló exposició de manualitats, tercera edat. 

17 de setembre, divendres 

9 h: Concurs de petanca. Tercera edat. 

19 h: Revetla a !'Ágora l lliuramant de premls als 
guanyadors deis jocs recreatius i petanca. 

18 de setembre, dissabte 

10 h: Missa i cercavila. Finalitzaró l'acte amb una 
mascletada. Tercera edat. 

19 h: Cercavlla des del Casal de l'asssociocló fins al 
Casal de Cultura. 

20 h: Concert per l'Orquestra de pols I pua Batiste Mut 1 
presentació de Jo Reina. les Dames. l'Avl l l'Avia Major. l la 
Padrino Jove amb les seus Domes. 

19 de setembre, diumenge 

10 h: Volta ciclista. organitzada pel Club Ciclista del 
Campello. 

1 d'octubre, divendres 

18 h: lnaguració de l'exposlcló de fotografía I de les 
primares Jornadas de lnvestigacló I Difusló del Folklore 
del l'Alacantí. 
Orgonitza Grup Salpassa. 

2 d'octubre, dissabte 

17'30 h: 'pepeta bandera' per als xlquets al correr Jordl 
Joan. 

3 d'octubre, diumenge 

17'30 h: 'Gymkhana· ciclista per als xiquets al correr de 
Jordl Joon. 

4 d'octubre, dilluns 

17'30 h: Pepeta bandera per als xiquets al correr Jordi 
Joan 

5 d'octubre, dimarts 

17'30 h: Jocs infantils a la pla<;a de l'Església. 

6 d'octubre, dimecres 

17'30 h: Pepeta bandera per als xiquets al correr Jordi 
Joon. 

7 d'octubre, dijous 

17'30 h: Pepeto bandero per als xiquets al correr Jordi 
Joan. 

8 d'octubre, divendres 

19 h: Teatre per ols xiquets al Casal de Cultura. 

23 h: Revetla a la plo<;o de l'Esglésla. 

24 h: Engalament del correr Pal. a corree del Grup 
Solpossa. 

9 d'octubre, dissabte 

DIADA DEL PAÍS VALENCIA 

9 h: Despertada amb dol<;aines I tabals I volteig de 
compones. 

12 h: Processó cívica amb el Penó de Conquesta. diada 
del País Valencia. Presentacló de les dances de 
l'Alacantí. a corree del grup Salpassa. 

14 h: Mascletada a la plai;a de l'Ajuntament. 

14'30 h: Aplec d'Olleta a les barraques. 

20 h: Concert de Música Festero a corree de l'Associacló 
Musical l'Avanc del Campello al Casal de Cultura. 

15
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10 d'octubre, diumenge 

17'30 h: Festival Infantil de l'Esco!a de Danses l'Estatxa del

Campello al Casal de Cultura. 

11 d'octubre, dilluns 

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

22 h: Cercavila acompanyant el pregoner de les testes

93, des de l'Ajuntament fins a la plac;:a de l'Església. 

23 h: Pregó de Festas, albades I solta de globus des de la 
plac;:a de l'Església. 

24 h: Cant de la Salve I gojos tradiclonols en honor de la 
More de Déu deis Desemparats. 

12 d'octubre, dimarts 

4 h: Aplec festers al campament de les capitanles al Clot 
de l'lllot. 

5 h: Comenc;:ament del tiroteig I focs. 

7 h: Embarcament de les tropes mores al moll pesquer. 

8 h: Arribado de les trapes mores o lo plotja I Uulto. 

8'30 h: Alerta a la torre de lo llleto. 

9 h: Pujada de les comporses des de lo torre de lo meto 
fins a l'Ajuntament. Recepció de les copitanles. 

11 h: Missa en honor de lo More de Déu del Pilar. 

19 h: Entrada CRISTIANS-MOROS 

23 h: Revetla a lo plac;:a de l'Esglésla. 

13 d'octubre, dimecres 

9h: Diana. 

11 h: Alordo Moro. 

12 h: Ambalxada Mora. 

19 h: Entrada MORA-CRISTIANA. 

24 h: Presa deis corrers per part de les comparses I els
músics. 

14 d'octubre, dijous 

9h: Diana. 

11 h: Alardo Cristia.

11 h: Missa presidida par Ramon Eglo. 

12'30 h: Ambalxada Cristiana. 

13 h: Entradeto 'Informal' al pos cristla. 

20 h: Retreta de les distintas comparses. 

23 h: Revetla o la plac;:a de l'Esglésla. 

15 d'octubre, divendres 

9 h: Despertado amb dolc;:olners I taboleters I petars. 

11 h: Mlssa concelebrada, presidida per Ramon Eglo. 

12'30 h: Ofrena de flors I frults a la More de Déu deis 
Desemparots .. 

14 h: Gran mascletada. 

20 h: Solemnisslma Processo de lo patrono del País 
Valencia la More de Déu deis Desemporats. ltinerarl de 
costum. En finolltzar aquesto, castell de focs artif\clals o 
l'Avlnguda d'Auslas Morch. 

23'30 h: Revetla a la ploc;:a de l'Esclésla. 

16 d'octubre, dissabte 

DIADA DEL BORRATXOS/ES 

20 h: Sopor a les barraques. 

23 h: Revetla a la plac;:a de l'Església. 



PROGRAMA DE ACTOS 

28 de agosto, sábado 

21 h: Presentación de 'Capitans, Ambaixadors 1 
Bandereres' en el Casal de Cultura, con la actuación del 
'grup Pot de Plom-Teotre', 

24 h: 'Soparet de sobaquillo' y Verbena. 

16 de septiembre, jueves 

9 h: Concurso Juegos recreativos, Tercero Edad. 

11 h: Inauguración exposición de monuolldodes, Tercera 
Edad. 

17 de septiembre, viernes 

9 h: Concurso de petanca, Tercero Edad. 

19 h: Verbena en el Agora y entrego de premios a los 
ganadores de los juegos recreativos y petanca. 

18 de septiembre, sábado 

10 h: Miso y pasacalles, paro finalizar con uno 
'moscletodo'. 

19 h: Pasacalle desde el Solón de lo asociación hasta el 
Casal de Culturo. 

20 h: Concierto por la 'Orquestro de pols I puo Batiste 
Mur y presentación de la Reino, Damos, Abuelo y 
Abuela Mayor y Madrina Joven con sus Damos. 

19 de septiembre, domingo 

10 h: Vuelta ciclista. Organiza el Club de Clcllsme del 
Campello 

1 de octubre, viernes 

18 h: Inauguración de la exposición de fotografía y de las 
'1 2 Jornades d'lnvestlgocló I Dlfusló del folkore de 
l'Alocantí', Organiza Grup Solpassa. 

2 de octubre, sábado 

17'30 h: 'Pepeto Bandero· poro niños en el correr de Jordl 
Joan. 

3 de octubre, domingo 

17'30 h: 'Gymkhana' ciclista para niños en el correr de 
Jordl Joan. 

4 de octubre, lunes 

17'30 h: 'Pepeto Bandero' para niños en el correr de Jordl 
Joan. 

5 de octubre, martes 

17'30 h: Juegos Infantiles en lo ploc;a de l'EsglésJo. 

6 de octubre, miércoles 

17'30 h: 'Pepeto Bandera' poro niños en el correr de Jordl 
Joan. 

7 de octubre, jueves 

17'30 h: 'Pepeta Bandero' poro niños en el correr de Jordl 
Joan. 

8 de octubre, viernes 

19 h: Teatro para niños, en el Casal de Culturo. 

23 h: Verbena en la ploc;a de l'Església. 

24 h: Engolanamlento del correr Poi. organiza Grup 
Salpassa. 

9 de octubre, sábado 

DIADA DEL PAÍS VALENCIA 

9 h: 'Despertado omb dulc;aina I tabal', revolteo de 
campanos. 

12 h: Procesión cívico del 9 de octubre, Diada del País 
Valencia y 'danses de Alocontí'. 

14 h. 'Moscletoda o lo plac;o de l'Ajuntoment'. 

14'30 h: 'Aplec d'Olleta· en los distintas barracas. 

20 h: Concierto de Músico Festero o cargo de lo 
'Associocló Musical L'Avanc; del Compello', en el Casal 
de Culturo. 
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10 de octubre, domingo

. 1 de danses l'Estatxa'
17'30 h: Festival Infantil de la Esco ª 

en el casal de Cultura.

11 de octubre, lunes

21 h: Inauguración del alumbrado artístico.

22 h: 'Cercovlla' acompañando al pregonero de las

'festes-93' desde el ajuntament hasta la plac;;o de 

l'Esgléslo. 

23 h: 'Pregó de testes'. suelta de globos. 'olbodes' ...

24 h· Canto de la Salve y Gozos tradicionales. en honor a 
la �trono del Campello la More de Déu deis 
Desemparots. 

12 de octubre, martes 

4 h: • Aplec fester' en el campamento de los capitanías 
en el Clot de l'lllot. 

5 h: Inicio de la arcabucería y fuegos. 

7 h: Embarque de las tropas moras en el puerto. 

8 h: Llegada de las tropas moras a la playo y lucho. 

8'30 h: Alerto en la torre de la llleta. 

9 h: Subido de las comparsas desde la torre de lo llleta 
hasta el ajuntament. Recepción de capitanías. 

1 1 h: Misa en honor de la Virgen del Pilar. 

18 h: Entrada de Bandos de Música. Recorrido habitual. 

19 h: Entrada CRISTIANA-MORA. 

23 h: Verbena en lo plac;;o de l'Església. 

13 de octubre, miércoles 

9h: Diana. 

11 h: Alordo Moro. 

12 h: 'Ambaixodo MORA'. 

19 h: Entrada MORO-CRISTIANA. 

24 h: Toma de calles por parte de 105 di . 
música y comparsas. stintas bancics de

14 de octubre, jueves 

9h: Diana. 

11 h: Alardo Cristiano. 

11 h: Misa presidida por D. Ramon Egio. 

12'30 h: 'Ambaixada CRISTIANA'. 

13 h: 'Entradeta informal' con paso cristiano. 

20 h: Retreta de las distintas comparsas. 

23 h: Verbena en la plac;;a de l'Església. 

15 de octubre, viernes 

9 h: 'Despertada amb dolyalna I tabal' y cohetes. 

11 h: Misa concelebrada, presidida por D. Ramon Ego. 

12'30 h: Ofrenda de Flores y Frutos a la More de Déu deis 
Desemparats. 

14 h: Gran 'mascletada'. 

20 h: Solemne procesión de nuestra patrona la More de 
Déu deis Desemparats. Itinerario de construmbe. Al 
finalizar Castillo de fuegos artificiales en la Avlngudo 
d'Ausias March. 

23'30 h: Verbena en la playa de l'Esgléslo. 

16 de octubre, sábado 

DIADA DELS BORRATXOS/ES. 

20 h: Cena en las barrocas. 

23 h: Verbena en lo ploc;;o de l'Esgléslo. 



HORARIO DE CULTOS 
A partir del día 3 de octubre, comienza el Novenarlo a 
nuestra Patrona, la MADRE DE LOS DESAMPARADOS. 

Todas las tardes, a las 7'00 horas, rezo del Santo Rosarlo. 
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 V IRGEN DEL 
PILAR. 

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

MARTES, día 13 

A las 10'30 de la mañana: Misa Rezada 

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 
D. Ramón Egio.

JUEVES, día 15 

Festividad de Santa Teresa de Jesús. 

A los 9'00 de la moñona: Misa rezada. 

A los 11 '00 de lo mañana: MISA SOLEMNE 
CONCELEBRADA. Presidida por D. Ramón Egio. 

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

A las 8'00 de la tarde: SOLEMNE PROCESION de nuestra 
Patrona y de la titular de la Parroquia. Santa Teresa de 
Jesús. Recorreró el itinerarlo de costumbre. 

VIERNES, día 16 

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

FESTA DEL X ANIVERSARI DE L'ASSOCIACIO DE 

JUBILATS I PENSIONISTES EL VINCLE DEL 

CAMPELLO 

16 de septiembre, JUEVES 

9 h: Concurso de juegos recreativos: dominó, ajedrez, 
'subhastat·. damas. parchís ... en el salón club. 

11 h: Inauguración de la exposición de manuolldades en 
el salón de lectura. 

17 de septiembre, '{IERNES 

9 h: Concurso de petanca entre la 'Assoclocló de Jubllats 
1 Pensionistes del Campello' y lo 'Assoclacló de Jubllats 1 
Penslonistes de Sant Joan d'Alocant'. 

19 h: Verbena en el Ágora del 'Casal de Cultura' o cargo 
de un conjunto músico-vocal. En el Intermedio del mismo 
acto se haró entrega de los prémlos o los gonodores de 
los Juegos recreativos y de la petanca. 

18 de septiembre, SÁBADO 

10'30 h: Salida desde la asociación en comitiva par el 
'correr Pal' hasta la Iglesia parroquial en donde tendrá 

lugar una misa en memoria de nuestros difuntos. 

Terminada la misa y acompañados por las autoridades, 
Reina. Domos. Abuelo. Abuelo y Madrina pasacalle por 
el ·correr Major, Correr del Dr. Flemlng I Avinguda de la 
Generalltat" hasta nuestra sede. Finalizando el acto con 
uno 'mascletado'. Los pasacalles serán amenizados por 
'dol�olners I toboleters·. 

19 h: Salido en comitiva desdo lo asociación hasta el 
'saló oudttorl del Casal de Culturo·. Recorrido: Avlngudo 
de lo Generalitat. correr de Valencia I Casal de Cultura·. 

20 h: Concierto por lo ·orauestro de pols I pua Batiste 
Mut'. En el Intermedio se hará la presentación de la 
Reino. Damas. Abuelo y Abuela Mayor y Madrina Joven 
con sus Domos. 

19 de septiembre, DOMINGO 

Merlendo paro los asociados en el Bar Corrillo, o 
continuación baile. Los asistentes o dicho ocio deberón 
retirar un tiquet en las oflclnos de lo ruocloclón o partlr 
del día 1 de septiembre. 



INSTITUT D'ECOLOGIA LITORAL

ACTIVITATS AL LLARG DEL 1.993
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costa, 1 que tan mal ha fet al litoral mediterranl de Franc;:a I a 1,0. en r� que a e proJec e HERCULE') pretén 
establir d'una manera més exacta la dinómica de la. hidrolog1� 1 el p�anct?n per a t?ta la Mediterrania. amb l'objetiu de poder detectar, a partir de l�s seu�s varl?c�ons, canV1s med1amb1entals, Ja siguen deguts a fenomens antrópics (com ara la poi.lució) o a modlflcac1ons chmatlques. 

Malgrat !'envergadura d'aquesta labor, tant pel treball que representa com per la seua difusió internaciona, 
resta restringida al cercle clentífic, sense arribar al conelxement del públlc en general. No obstant, són altres les 
actMtats realitzades per al poble del Campello, on sí que s'observa l'aportació que l 'instiM fa at municip. 

Sens dubte, és la tasca relativa a la educació ambiental la més coneguda i popular per a  la gent del poble. 
Les visites per a conéixer el centre d'investigacló per part de grups de diferent índole i edat (des d'escolars de 
diverses naclonalitats i nivells educatius flns a equips de consolidada experiencia en treballs marins); 
conferéncies; exposicions del nostre materia! didóctic; coordinació amb vóries escoles del progrCITlO 
COASTWATCH per a la vigilancia de la contamlnacló al litoral; itlneraris de la natura per a col.legials; a més de 
les consultes efectuades als fons bibliogróflcs de l'lnstitut ens ha permés contactar amb rnolta gent. i 
particularmet amb gent jove, contribuint a una millor conciencia sobre la problemótica ambiental. 

En relació amb els problemes que pateix el medi ambient, 1 més en concret la franja litoral. l'lnstiM va obrir a finals de l'any passat una línla d'estudi dedicada a la legislacló ambiental. De llavors enc;ó, s'ofereix inforrnaciód respecte a la Regidoria de Medi Ambient per tal de compatibllitzar l'ordenació del territori arnb la qJOlttatambiental: �vui �ia, a�uesta lnformació és prócticament imprescindible per a un ajuntament costaner. on LOJbona planificaclo del litoral (per exemple, amb dotacló de Banderes Blaves) és determlnant per a un lncrementde !'oferta turística. 

Per al fut�r, esperar ampliar les relaclons amb tot el poble del Campe!lo. 1 per a les testes, desitjar que tothOmha passe be, l conega el nostre lnstitut Ja que s'ha fet per a  tots. 
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ASSOCIACIÓ MUSICAL l'AVAN<; DEL CAMPELLO 
LA PASSIO PERLA FESTA 

Benvolguts amonts de la música I de les coses dolcetes de la 
vida. benvolguts festers I benvolguts companys de la Junto 
Festero que feu possible la nostro presencio I goudi en oquest 
lllbre de la festa: molles grócies o tots per permetre'ns compartir 
una vegoda més. el moment de móxima 11.lusló que constitueix 
la vespra deis Moros I Cristians. Tots en oplec hl serem! 

Aro volem fer una xorroda omb tots vosaltres. omb tot el poble 
1 d'uno manero molt particular omb els festers. Segur que tots 
hem vlst quan nombrosos I espectoculors s6n els elements que 
donen carócter o la Festa: enllumenats. barraques. pólvora. 
vestits I disfresses, menjars, toes d'artiflci... ol que sí? També són 
nombrosos els acles que donen cos ols dies de Festa MaJor: 
tenim desembacoment, cercoviles, entrodes. retreta. entradeto 
informal. ofreno de flors. processons. morxeta per lo ni!. etc .. 
Peró. ¿hem pensat alguna vegodo quin és l'element que el 
fester porto més o prop per o poder moure's I per o poder 
reolitzar-se en la festa I des de la festa? És possible que vinguem 
o coincidir tots en aquesto qüestló; sobem que és la música 
l'oliado inseparable del fester; lo músico comporteix omb tots el 
somriure obert deis matins de festa, omb un morcat occent Jolós 
duran! el dio i omb uno caloroso ocollldo o les nits. El fester lo 
passejo omb elegancia pels rocons del poble, 1 on va, irradio 
uno desbordan! alegria trenc;:ada amb les notes muslcols que 
brollen de's lluents instruments: dolc;:olnes I labols. clorinets 1
trompetas ... Fem de la música la Infatigable cmlgo I artífex de la
festa. Per oques! grat motiu, 1 com que tots sobem lo sana
Importancia que té Ello. hem de retre-11 l'otenció que es merelx. 

Tots sobem. festers I músics. que la festa ocull ocles on el 
caracter de la música és lmportont per la transcendencia de 
l'esdeveniment. Sobem que no és igual una entrada que una 
ofreno. una retreta o una cercovllo. uno processó o uno 
entrodeta informal.Volem puntualitzor ocí, des del nostre criteri 
de múslcs autactons. que no trobem cap reiacló entre retreta 1 
entrodeto informal. SI uno entradela lo conslderem Informal 
perqué es fa el tercer día de festa l. perqué els festers eston 
cansats de portar tragas de terrollo, oixó no té per qué donar 
lloc o uno segono retreta de la festa. Una entradela Informal és 
tan própla I genuino de la festa com quolsevol ocle que es foc;:o 
l. o més. no contamino I respeto ol medl amblen! ... 

¿ Per qué entrem, dones, en aquestes quésllons? Perqué pel 
que fo o l'ospecte musical, trobem que hl ha cerio tendencia o 
confond'e el terme Informal amb el terma Irracional. És Irracional 
que uno comparsa desfile omb uno morxa moro, la següent 
omb uno morxo cristiano. lo dorrere amb un pos-doble, 1 els 
notes de sempre amb lo xorongo de retreta. El resulto! és un 
refreglt morunocrlstlanocamavalesc que. a horas d'oro no té 

semblant orreu per lo seua diversitot l. desgraciadoment. pel 
que té de xaró o dessustonclot. Alió que més ens dol. és que tots 
passen ofimpicoment d'oquest ocle fester: d'uno banda eis 
festers. que semblo que van pel corral de lo Pocheco, i de l'oltro. 
els espectadors. que com no en !roben cap interés ni otroctitu 
tombé possen. 1 d'ony en ony van minvont en nombrosltot. 

És hora jo. que vinguem tots o un ocord pel que fo a 
l'enlradeta Informal. Per tal d'aconseguir uno solució no col uno 
formacló musical de conservotori. tampoc una ampla erudicció 
ordient, només cal un poc de sentit comú. Si després de dos dies 
de festa tenim una enlradeta Informal de llorg recorregut. hem 
de triar uno músico que done dinamisme I vitalitat o l'octe. 
Destrtem. a pliori. la xarongo propio de cornovals I retreta (i.si us 
plau, no borregem més olió que jo esta massa borrejot. i tinguem 
uno mico de respete al muslquet que ens fo lo festa); tombé 
destrlem la manta moro perqué -o més que hem tingut jo el 
moment de gaudir-la- foro el desfile mossa pesat tenlnt en 
conslderacló lo ·nargório, lo poca ofluéncla de públic i el 
consanci acumulot deis músics; és a dir. no siguem masoquistes, 
quen el cel jo ens l'hem guonyot els dos primers dies de festa. 

Vist aixó. • ¿estem tots d'acord que una marxa cristiana o un 
pos-doble denaria el corócter i lo dignitat que uno entraeta 
informal es mereix? És ciar que si. jo hem dit que només fent 
servir el nostre sentit comú opleguem a aquesto conclusió. 
Vegem-ho. De lo moteixa manero que a tots ens semblo il.lógic 
que una bond Interprete �stol l Poeta (marxo crstiono) en una 
retreta. tombé hem de trabar Igual d lnoportú i lmpertinent. 
Interpretar xorongueta en uno entrada; encaro que II diguem 
Informal. 

Sembla una qúestló for<;o evident. ol? Des d'oci. i amb lo 
lntencló d'oportar el nostre granel de sorra al bon quefer de la 
festa . tornem o Insistir en especies que puguem milloror el 
carisma del poble l lo popularitot de la festa en lo dlversió I en lo 
diversltot. Esperem que lo generositot I l'esperit de milloro del 
!ester contribuesca o aquesto redre<;:odoro empresa. Estem
d'ocord que tots volem mllloror lo nostro testo perqué encaro
joves I no en tenlm quosl de lrodicló. Sobem que si millorem
aquestes banalilats de la festa estorem contribulnt al
redre<;oment de la lmotge d'un poble molt delxot de lo mó
últlmament, pero que és el nostre. el Compello. Per tont. fagem
poblel lagem festal l. ..

Vrsca la festa 
que ens ha donat la vida, 
alegre 1 }ove 
com un glop d'amor ... 



Jo clarejava I per la finestra de la meua habitacló penetrava la prl�era llum del dio. Vaig comenc;ar O sentir
les veus de mon pare, ma more I de la resta de gent de la casa, que 5 alc;aven per ª fer les faenes de la llar i del
comp. 

Més tard, ma more hi va entrar per a dir-me que Jo era h?ra que comen<;:ara a preparar-_mE:, que la meua
germana xicoteta feia més d'una hora que s'h<;ivia ll�vat del lht pe� preparar-nos un bo� desdeJuni amb xocolala
1 dol90s, com correspon al dio de la festa MaJor. Va,g botar del 11,t per a anar a la cuino I prendre la XOColata
amb la meua germana I tots els altres. 

En acabar de llevar taula vaig tornar a l'h<;ibitacló PE:r tra�re }ª r<?ba !'flés nova i b�nica que tenia de_ mUda. 
Ma laia havia almidonat dues vegades els bnals que llu1en d allo_ �es ��- Dura_nt tot I any ma �are hOVla estat
fent les puntillas per O aquest dio. Les calces eren la pe9a que mes 1l.lus10 em fe1a, car eren les pnmeres fetes per 
mi. La falda amb un volant ben gran era la més preciosa que tenia I al fons de l'armarl s'amagava el montó
negre de brodats lluents en roig, blau ¡ verd que el tlo Toni del correr '? _Mar m'havia_ portat en l'últim viatge 0
. Tot restava damunt del llit, ara només faltava que la meua germana m aJudara a vestir-me. 

Ja ben mudada ¡ pentinada vaig anar a la cuino, a on de ben matí havien mort la millar gallina del corral i 
veent-la penjada per a sagnar-la pensava en la bona olla de carn i tarongetes que fario. M'agraden tant les 
tarongetes! l. 

És aleshores quan ma more i ma iaia em vam portar unes arracadas d'or i perles en forma de !lagrimes i un 
collar amb una cinta blava molt llarga que em feia un preclós 1109 al bescoll. A la meua iala II van assaltar els 
records l les llógrimes. car les joies II feien memoria de la seua Joventut i de com les lluia abans. 

En acabar la faena, tots plegats van anar a l'esglésla, trobant-nos pel comí amb la gent que com nosaltres 
volia sentir missa el dio de la patrona. 

A l'eixida de missa. una vegada que tots ens saludaren, va comen9ar la música de la dansó i la iaia ensva 
contar que abans els xics portaven a la missa el rotllos, jo que a l'eixida els regalaren. 

El ball del rotllos era un costum del Campello. Aquests podien estar fets de diverses maneres, tot depenio del 
dio de festa i del lloc on es ballava. de pa de massapó cobert de caramel, de confitura enlla9ada amb un fil 
ben fort o.com en la festa de Sant Pere, de nyores. 

El xic col.locava el rotllo al voltant del coll de la xlca per a donar-li a entendre que li agradaba, o com a 
manera de donar les grócies als pares o família de la xicona per alguna mercet que li hablen fet a ell o als seus 
parent. 

Tots els anys n'hi h9vien dE: xiques que acabaven el matí amb diversos rotllos. inclús de vegades es lleveven 
algun pel pes l. tambe, per9�e el <;:aramel d'aquestos tacaven els mantons. Així despres. durant tota la setmono. 
passaven menjant massapa I confitura de rotllos, perqué no es feren roins. 

Peró <? fa alguns anys que aquesta tradicló a anat canviant I el rotllo solament li'I posen a la xica o xiques que
bailen m1llor. 

De rnoment, va atendre la '?rida del xaramiter. El meu cosi Joan en va demanar de ballar,¡ així ho van fer

arnb les altres parelles que omphen la plac;a. 

En acabar el boll, ens van lllurar a mi I al Paca. la filia del metge, els rotllos, Ja que erem les millors bailadores ...

Així ens han contot que es vlvla la festa majar al Campello la tia Paca 'rata", Consol Paya I la tia Arn�rós. 
Arnb 096 herr,i volgut recordar un antlc costum del poble, que el Grup l'Estatxa del Campello Intenta fer reviure.,
donant-la, olla, a coneixer amb tata la forc;a que va ser bailada en altre temps.



El que corocterttzo les socletots humanes 
és el fet de produlr uno serie d'ldees. unes 
formes de vida I uns objectes omb els quols 
sottsfer I orientar les seues necessltots. Per tal 
ro6. l'ospecte coroctertstlc de les socletots 
humanes és lo culturo. 

Portlnt d'oquesto base el grup Solposso. al 
llorg de lo seuo trojectório, ha troctot de 
manero constan! d' aferir o lo nostro socletot 
uno vlsi6 del món deis nostras ovon!possots; 
els costums. les condueles. lo moral. les 
reloclons lnterpersonols l. en general. to! 
tlpus de reloclons soclols han esto! 
descobertes en diversos comps dlns del 
folklore trodlclonol. 

Molts poden pensar que aquestes socletots 
eren deficltóries de foctors que hui són 
conslderots lmpresclndlbles, 1 de fe!. per o 
molts. hem 'progressot'; paró coldrlo 
reflexionar per veure que en l'octuolltot una 
serle de volors fonamentols per al 
desenvolupoment de lo vida diórlo es !roben 
en un procés de decadencia continu. Lo 
solldoritot, el voluntorisme general, lo 
cohesl' ó. les reloclons ofectlves eren trets 
que conformoven l'essénclo cultural del 
poble. 

Deformo dldóctlco el grup Solpasso ha 
troctot. dlns de les seues possíbilitots, que lo 
gen! arribe o conéixer olguns deis elements 
esmentots onteriorment. l. de fe!, no és lo 
culturo un conjunt d'objectes que si9uen 
propletot privado d'un nucll reduit. Es lo 
culturo. vido.'I com o tal. ha d'lmpllcor I fer 
porticlp al poble. perqué el poble és culturo 
en ell potelx. En oques! lntent de cohesió de 
lo culturo autóctono col ossenyolar lo 
valioso !unció que exercelxen ossocloclons. 
grups de pressió ... D igual manero. les Festas 
Potronols de ouolsevol poble són un 
opropoment o les orrels del seu possot. 

Uno de les octivltots per les que ha rebut 
mojar sotlsfoccions lo nostro enmot ha estot 
d'oconsegulr que molla gent bolle 
voluntórioment lo donso el 9 d'Octubre al 
correr Poi. Flns oro. lo donso bollado ha estot 
lo de lo comarco de lo Costero. frult d'un 
treboll de recopllocló que es deu al grup 
Allmoro de Volénclo. Aquesto donso és 
bóslcoment un recull de les dances deis 
pobles de lo Costero I en ello van fent-se 
possodes ofondongodes lllgodes pel pos 
plo. 

Motivots per les concepclons obons 
esmentodes I per lo constan! de montindre 
un folklO!e vlu o les nos tres !erres. lo gen! que 
en l'octuolltot trebollem en el grup hem 
volgut crear lo donso de lo comarco de 
l'Alocontí perqué lo gent lo conego I lo 
bolle. Aquesta tosca no ha estot gens fócll; 
paró hem d'ogroir des d'ací lo col.loborocló 
deslnleressodo d'oltres grups de denso 
(l'Estotxo; la Sólvlo. de lo Torre de les 
M�ones). de coneguts l. sobretot. de les 
persones. no sois mojors, slnó tombé jóvens 1 
xlquets que encara contlnuen el ritus móglc 
de bollar les donses el dio de Festa Mojar, tal 
1 com feren els seus pares jo fo un gropot 
d'onys. Les donses d'Alocont. Agost. Algúes. 
Buso!, lo Torre de les Moc;:ones. Mutxomel. 
Xlxona queden reflectldes en mejor o menor 
mesuro en aquesto donso de lo Comarco 
de l'Alocontí. El treboll d'lnvestlgocló que es 
presento ha complot en lo por! de 
muntotge omb l'ojudo de dos membres deis 
Tollers de Músico Popular que va dirigir lo 
Consellerio de Culturo. Educocló I Ciencia 
els onys 1.987-88; oquests són Joseml 
Sónchez pel que fo o lo por! muslcol l Josep 
Antonl Collado quont o lo por! de donso 1 
boll. 

A partir de lo presentoció d'oquesto denso 
que tlndr6 lloc el proper 9 d'Octubre. 1 omb 

GRUP D'JNVESJIGACJÓ,RESIAURACIÓ 
I DIFUS!Ó 

DEL FOLKLORE VALENCIA 

I' esperon<;:o d'uno gran portlclpocló de gent. 
l'ossoclocló d'lnvesllgocló, restouroció i 
difusló del folklore volencló. Solposso. ha 
preparo! ottres ocles que conformaron. en 
cerio mesuro. uno setmono cultural 
centrado en els nous ffmits per o un folklore 
vlu. Entre aquestes octlvitots col destocar 
l'exposk:I6 de fotografío centrado en les 
monifestoclons economlco-soclols. lo 
ndumentório I l'orquitecturo. trodlclonols al 
segle XVIII. Aquesto mostro té com o muses 
Inspiradores lo contoutoro Mario del Mor 
Bonet omb els seus trebolls al voltont de la 
músico popular. on aprecien. entre oltres 
coses. uno perfecto oproximoció de l'home 
ols recursos que lo natura II ofereix; 
l'ossociocló Uoixo de Sont Joon omb el seu 
ossessoroment I ojut en relocló omb l'horto. 1 
tombé o l'escriptor Joon F. Miro. 

El grup Solpasso és conscient que 
l'exoltocló de lo culturo autóctono constituix 
uno oltro tronstormocló neccesório en lo 
nostro socletot. 

1 jo. sense més. us desl1jo que posseu unes 
bones testes i sobretot que porticipeu al 
móxim deis ocles que s'ofereixen. 
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COLLA DE DOL�AINERS I TABALETERS

Abons d'exposor lo nostro col.loboracló al llibret de 
Festes. volem odreyor uno afectuoso solutocló ols Fest�rs. 
lo seuo Junto Festero I o tot el poble. Així matelx. ogroim 
lo tosca desenvolupodo en la milloro de lo nostra Jove 
Festa. que dovont d'un precorl comen9ament. a poc a 
poc I en el decurs de la seua curta vida. ha sabut 
ofermor-se. molgrot els alts i baixos soferts. Es pot dlr que 
les entropessades. tombé donen experiencia I ensenyen 
o caminar. 

Tots sobem que lo madureso. no s'adquirix d'ovul a
demo I ni de bon tros. ens podem comparar a les grans 1
centenories Festes de Moros I Cristions d'altres llocs. Amb 
col.laboració i porttclpocló. tots plegots. 11 donarem lo 
solideso I el lloc que es mereix. 

111 BONES I DIVERTIDES FESTES 111 

Fo ora poc més de dos onys I mig. férem realltat un 
somni d'onys enrrere. 
- Tlndre al nostre Poble. uno Colla de Dol<;;ainers l
Toboleters. 

Com heu pogut apreciar. lo Colla ha portlcipot duront 
oquest temps en diversos octes I col.laboroclons
populors. (cercovlles. desfilodes. processons. audiclons,
bodes. donses ..... ). Pero. volem remarcar les octuoclons 
que més han colot. si més no. en lo nostra condició 
humano i que dins del nostre curt comí. jo sia pel seu 
significot i estimocló o per lo seua improvisacló 1 
emotivitot. formen port deis nostres records més 
entroyobles. 

Ho forem per ordre cronológic: 
Desembre 23 de l.990. cercovila ocomponyot els 

nostres benvolguts 'ioios· del Vincle; que va significar el 
'boteig I presentació' al correr de la Colla. Moig-91. 
primero desfilado de Moros I Cristlons. Entrada d'Alcol 
¡¡Inolvidable!! Juny-91. trobodo d'Escoles en Valencia 
(Castel! Sto. Barbara d'Alacant). Setembre-91. rebuda als 
nostres 'llops de mor'. fi de Trovesslo de l'Almadrovo. 
Setembre-91. acte d'agermanor del Casino de Monóver 1 
la Societat d'Homes I Dones de la Tercero Edad de 
Monóver. (pot ser el relotarem en uno próximo 
col.laboracló, dins del capitel d'anécdotes I felices
lmprovisocions. 'Ens diren que ero rain I ens demanoren 
melons'). Octubre-91, onimocló a la partido I octe 
d'entrego de trofeus del Compionot de Pilota Valenciana 
de les Festes Majors del Compello. Febrer-92. 
acompanyament a l'acte de Fundoció de la Gran Penyo 
Borcelonista del Compello. Octubre-92. partlcipocló per 
primera vegada o !'Entrado de Moros I Crislians del 
Campello. amb el Kordofan. Febrer-93, animoció al 
Camplonal Nacional de Tir I Arrossegament. prova feto al 
Campello. Maig-93, acompayament a la Bando Jove. en 
el seu ler. Aniversorl. 

A tot aixó. ni do bon tros, desestimem cap actuació ¡ 
com ben bé saben Vs .. ho fem amb lo major I1.lusió ¡ 
grali1ud que merelx el nostre Poble I la gent que ens 
demana. 

Dlns deis records remarcats. n'hl ha un. que per la seua 
connotoció a les Festes de Moros I Crlstlons. sent al nostre 
Poble I sobre tot. per !'estimo I satisfocció rebudes. volem 

matisar. Ens referim a l'Entrodo-92 del Campello. 

Amb l'ajuda de cinc dol<;;oiners de la Filada Realist 
d'Alcol. dos dol<;;alners I un percussionista de la Colla ;

s

Percussió I Dol<;;aina de St. Blai d'Alacant I tres deixeble�
de l'Escola de Dol9alna del Campello. pels qui ens senttm
molt agra'its. aplegarem a la desfilada 18 dol<;;aines ¡ tres
percussionistes. Acompanyots per la Banda 'Els Xlcuelos· 
d'Agost. formarem a les files del Kordofan. Marxa mora
escollida 'El Coixo·. 

L'éxit es podio acaronar. Només arrancara la percussió. 
vibrant. ritmlca. brlllant. -Vam transformar de dalt a baix un carro de percussió cedit pels de St. Blai. Alxó sí, a gusÍ 
de les bones mons de Rafa 'El Manco'-. s'ens posaren els
pels de punta. ICom sonava! Emocionats i desitjosos per 
comen9ar. sense perdre de vista els moviments del 
Mestre Uuís i de Ximo el d'Agost. per fi, l'esperot senyci. 

¡Meravellós!, Iquins moments més preciosos! El so del 
'Colxo' omplla tot el correr. Basili, cap d'escuadra l també 
doi<;;oiner de la nostra Colla. ballava com mol. 
adornant-se amb !'esposa. Les escuadres del Kordofan. 
marxaven bloc. emocianades. fent valdre l'esforc;: 
entusiasmat deis músics. Per si foro poc. eixe públic 
aagrait regalont-nos generosos oplaudlmenls. 
motivont-nos I fent-nos gaudir encara més de la 
desfilada. 

Potser, sigo lo primera vegado al Compello. el aplegar 
a una Entrada, percussió, dol<;;oines i banda de músico. 
Peró, el que tenim ben ciar és, que és un veritoble golg. 

Per acabar lo nostra col.loboroció al llibret. erran del 
que hem motisat obans I amb l'experiéncla aconseguldo 
a les nombrases desfilodes tetes foro de casa. ens 
permetem un breu consell; sempre amb la confion<;o i 
respecte que ens mereixen els Festers. 

Degut a l'amplaria I llacunes d'edificoció del nostre 
recorregut; factors que influeixen directament en lo 
perdua de so; recomonem el retor<;; de les Bandas de 
Músico. No posso o oltres llocs com Alcoi. Ontinyent. 
Xlxono, Bonyeres. Beneixama,. .... on eis recorreguts són 
més adequots, -menys amples. ben edificats i més llorgs-. 
per la seua ressonancia; fent lluir millar les Bondes. 

COLLA DE DOL<;AINERS I TABALETERS DEL CAMPELLO 



LES RUTES DEL MORO 

COLLA MUNTANYENCA 

ELCAMPEUO 

«Qui coneix la 

terra I' estima» 

Coda any ens ho posa més difícil la Junta Festero de Moros I Cristians en adrec;:ar-se a nosaltres per a 
demanar-nos un escrit de col.laboració per al Llibret de Festes, peró ¡ull, que estiga relacionat amb els Moros i 
Cristians!. Tonmateix, ens satisfa que s'en recorden de nosaltres en aquestes ocasions, essent així que comencem 
a esbrinar com podíem relacionar les nostres activitats amb el motiu de les nostres testes, i de moment encara 
trobem algun lligam. 

És ciar que el que es commemora amb els Moros i Cristians al Campello és el mateix que es commemora a tots 
els pobles del nostre país amb aquestes testes: les batalles que finalitzaren amb l'expulsló deis pobladors durant 
segles d'aquestes terres, els moros. Aquestes batalles no necessóriament es desenvoluparen en els pobles on es 
commemoren, sinó que tingueren lloc en zones properes als moteixos, valls i muntanyes tanmateix, i en la 
majorio deis cosos, desconegudes per als protagonistes de les Festes de Moros I Cristians. La Colla sí ha 
recorregut molts d'eixos indrets cercant un coneixement major d'aquesta la nostra terra, i és potser per aixó que 
cada cop l'estimem més. 

Recentment varis membres de la Colla hem realitzat amb bicicletes de muntanya un recorregut que vórem 
batejar com la Ruta del Moro 11. El perqué d'aquest nom és perqué l'itinerari, a !'igual que la Ruta del Moro 1 
realitzoda fa dos anys, recorre les terres on visqueren els seus darrers pobladors moros deis quals encara trobem 
vestigis a molts poblets de les valls I muntanyes, que recorrem. 

Per als cada cop major nombre d'aficionats a la bicicleta de muntanya del nostre poble, molts d'ells festers 
empedernits ens consta, anem a una donar una xlcoteta Idea del recorregut de les Rutes del Moro sense 
emplenar molt aquestes pagines d'una informació on potser no tinga lloc. La Colla s'ofereix a ampliar-vos-la si 
s'escau, i si és necessari i podem, acompanyar-vos aquestes excursions. 

La Ruta el Moro I discorre tota per carretera I camins asfaltats per la qual cosa també es podria fer amb 
bicicleta de carretera. Té al voltant deis 50 Km. 1 es salven dos portets significatius, si bé el segon te una via 
alternativa per a tornar al !loe de partida. L'ltinerari comenc;:a al poblet d'Orba, a la Marina Alta, continuant pels 
de la Sogra i Tormos fins arribar a Pego. Des d'aquí s'ascendelx l'alt d'Ebo, 500 metres e 8 Km., des d'on Jo divisem 
la vall del mateix nom on s'assentaven un bon nombre de poblats moros alguns d'ells ja desapareguts totalment. 
D'Ebo continuem flns el barranc de Malafí, amagatall de bandolers, recorrent-lo fins arribar a Petracos, indret 
aquest on tingué lloc la definitiva batalla contra els darrers moriscos que poblaven el nostre país, assentats a la 
Vall de Laguar i la Serra de Cavall Verd, 1 que foren finalment expulsats. Procedim a continuació a cercar eixos 
llocs ascendint l'alt de Laguar, portet d'uns 350 m. de desnivel! que es pugen en uns 5 Km. Des de el seu cim 
atisbem al nostres peus el barranc de l'lnfern I tota la vall que s'obre al Montgó, En suau descens vorejant el 
Cavall Verd, 1 sempre atents al paisatge, passem per Benimaurel, Fleix I Campell, els pobles que integren la Vall 
de Laguar, fins arribar altre cop a Orba on els seu castel! sobre un turonet ens recorda el procés historie que van 
viure elxes terres. 

Pensant-ho bé I jo que l'escrlt esta fent-se relatlvament llarg, havent-nos deixat moltes coses a dir en la narració 
de la Ruta 1, deixem la II per al próxim any, així potser els interessats esperareu amb més gana l'aparició del 
Uibret del 94, 1 a nosaltres, a més, no s'ens acabara la tematica relacionada amb els Moros I Cristians. Tanmateix, 
ens teniu a la vostra disposlció per a qualsevol informacló o col.laboració si voleu recórrer I conéixer la nostra 
terra. 

BONES FESTES 
Colla Muntanyenca 

169 



PENYES DE FUTBOL

GRAN PENYABARCELONISTA

DEL CAMPELLO

Un altre any més tenim la
satisfacció de poder, a troves
d'aquest llibret, dirigir-nos a tots
vosaltres festers I aficcionats. 

anys desitjaven tots els alegria de tots els actes que laJunta Festero de Moros ¡ Cristi 

És pot dir que al llorg d'aquestos
dos anys I escaig d'exlstencia de
la Gran Penya Borcelonlsta, hem
tingut més alegrles que
angonlxes I Jo que el nostre
volgut equip ha aconsegut la
Lliga per tercera vegada
consecutiva, a banda de la
Copa d'Europa de l'any anterior 1
una estabilitat que feia molts

aficclonats blaugrana. 

Peró al nostre nivel! no ens hem
quedat arrere ja que la nostra
assoclació jo supera la xifra deis
210 socis de dret, la majoria d'ells
persones vinculades a les filades
de moros i cristians del Campello,
que al igual que quanes va
guanyor la Liiga o La Copa
d'Europa van prendre el
carrerper celebrar-ha en un
ambient de plena festa. lambe
participen a amb la mateixa

PEÑA DEL HERCULES 

Alicante tiene cuatro cosas que
en España son muy famosas, son
su_s playas, son sus palmeras, el
Hercules C. de F., y El Campello,
que es lo mejor.

Con esta filosofía, nos hemos
reunido un grupo de amigos
amantes del deporte y la cultura 
cuyo fin es reunir deportiva y
�ulturalmente, nuevos y antiguos 
simpatizantes herculanos
!orm�nd� entre todos nuestra,
Asoc1ac1?n Deportivo CulturalPeña Hercules c. de F ElCampello'. 

Creemos, muy sinceramente que con nuestra Idea Y sin ningú�

tipo de discriminación 
lograremos fomentar el deporte y
la c�ltura en nuestro Campello,
admitiendo como partícipes 0
todos aquellos que hagan suyo
nuestro fín. 

Agradecemos la oportunidadque nos brinda la Junta Festerode Moros Y Cristianos de ElCampello, desde este llibret P_ara felicitar a vec inos yvisitantes, de estas fiestas representativas de nuestr�pueblo. 

FELICES FIESTAS y 
¡¡MACHO EL HERCULES!!

organitza. O(lS

. �ixí, dones, tan sois velendes,t¡ar, no sois als socis 1aficcionats, sino tambe a tots els
festers en general unes
m�r?"elloses testes de Moros 1
Cnst1ans, 1 que participeu omb
tota la forc;a d'aquestes jornades
de festa i joia. 

BONES FESTES I FOR(;A BA�A
La Directivo 

��

PEÑA ''REAL MADRID" 

ELCAMPELLO 

Es un honor y una satisfacción

muy grande para esta Petia Cll;'8
con tan corta vida de existencia,

pueda desde las páginas de este

libro, saludar a todo el pueblo
1 
�

El Campello y en . e
s�ia 

tes
todos los socios y s1mpatiZCJ1 

del Real Madrid.
RiD'

FELICES FIESTAS Y AUPA 'MAD 

LA PEÑA 



Asociación de Jubilados y 

Pensionistas EL VINCLE 

Altre any tenlm la sort de gojar aquestes Festes 
Majors de Moros I Cristians meravelloses. 

És bonlc recordar que aquestes testes, any rere 
any, van mlllorant gracias a l'esforc;: d'aquesta 
joventut campellera, davant la qual em lleve el 
barret. També l'Associació de Jubilats I Pensionistas 
U.D.P. El Vincle es prepara per a aquest
esdeveniment meravellós, sobretot quan aquest
any fem el X aniversari de la nostra fundació.

Vull dedicar un record a tots els companys que 
van ser els pioners de formar la nostrada associació, 
alguns jo no estan entre nosaltres com tants altres 
que s'han quedat pel camí; els recordem a tots I des 
d'ací els diem: va per vosaltresl! 

Desitgem a tots els pensionistas i jubilats 

!""'1-alf!Wl-.--.. 
. \ 

,'n, • \rd!'"'"'"� 
� .. ,.. 

unes bones testes Junt als fills I nets, també, com no, 
a tots, els clutadans campellers i aquells que ens 
visiten, que gogen d'aquesta festa gran que tan sois 
ve una vagada a l'any, 1 cal gaudir-la a cor ple. 

Saludem l'Excel.lentíssim Ajuntament, Policla 
Municipal, Guardia Civil, Club Nautic, entitats 
bancarles I comerc;:os en general, etc. A tots ells 
desitgem que passen unes bones testes, donant-los 
les gracias pel comportament I col.laboració que 
sempre han tingut amb aquest col.lectiu de la 
tercera edat. 

Bones Festes 1.993 

J. Soler I Pérez ·xauxa'

Presídent de /'Assoclacló Jubi/ats i Pensíonistes EL 

VINCLE. 

I 
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ELS CALAFATS I ELS MARINERS

t'u d'estudl deis més
e hui és mo I d pares 

La calafoterto, qu 
I abOnS era trasmesa e 

eflcients enginyers novo 
�lonol es perd en el tem�s (per

o fills 110 tradlció genero 
és antigues que es cone1�en al

exemple, les drassones m 
le XI) Les primeres referencias

Mediterronl daten del seg 
1 · d� naus daten del segle XIII

escrites sobre la c�ns!í\1�e 
o 
colofat a una de les quatre

(es fa esment de 1�1c1 
la nostra literatura). En una

grans Cronlg�es e
I de Romon Muntaner- queda

d'oquestes Cronlques -
� f ters d'oleshores. Hui l'oficl ha

constancia deis ofers ca 
� 

o 
peques. reminiscéncles

desoporegut, llevat
és 

e
fan que confirmar aquesta

esporodiques que nom 
pérduo. 

f d'un colafot, tremendament efectiva 1

rt��o�o
en

ie toto uno savleso, acum�lada durant
po 

I que goronteix lo seguretot del manner, ha estat
��ncodo per lo macroindústria naval. Aquesta nova
lndústria empra, per a lo construc�ió de naus, d'�ltres
materials més economics (pohester, ferro, f1bres
sintétiques. etc ... ). perqué es poden treballar o_mb
moltíssima més rapidesa, que delxen molts benefi�1s o
l'empreso ¡ que abaroteixen el cost de les embarc1ons. 
Pero lo contrapartida és molt gran: s'ha perdut part de 
la s�guretat que garonteix uno embarció de fusta 
(estabilitat, dinomisme, en resum. tata la sovlesa 
marinera de qué gaudixen els mestres calofats): 'S'ha 
perdut tota l'artesanla d'un treball en qué la creacló l la
noblesa del material que s'utilitzo, té com a f1 lo 
seguretat i l'elegáncia de les formes', segons comento el 
jove calafat Froncesc Forner. 1, no dlem aixo omb 
nostalgia per un passat més pur I més martner que jo no 
tornara. Aixó ho diem perqué els més acreditats llops demar de lo contornada sempre han dit que 'a la marmaera I prou' (i com més maera tinga una barca, mésmarinera sera). L efectivament, hem sabut que hui elsproblemes r1;és compli�ots de resoldre per a un enginyernaval (que es, el preces de traducció deis plónols fins ala plasmació d'aquests en la fusta -que és d'on es trauena la plasmació d'quests en la fusta -que és d'on estrauen els motles de les embarcacions-) són qüestionsque (els mateixos enginyers navals) les porten a resoldreals mestres calafats. 

Ab�ns �a guerra, les embarcions eren de vela I tenienuna_ tecnica complicadissima, només a l'abast d'a eng1nyers que dedicaven tota la vida a l'oficl D�uests 
que el treball de calafat b . • guem
desenvolupat, d'una manera 

a sorbe1x als que l'han
que un oficl I s'ha convertit e 

que ha _esdevlngut més
tata una vida. Un continu es�� 

vocaclo pragmótlca deper a trabar les fustes més a 
i �p_er mlllorar les formes,esperit consagrat de lluita co 
P p1ades, en resum. unla mar. 1 on han deixat les s 

nstant contra els perills dede calofats, com és el cas d
eu

l
e�petges famílles sencerese s  vaello. 

El calafat era una especie 'd" mariners, sobretot d'aquells II 
angel de la guarda' deis

�nar a l'Ara_!g (a la costa d'�iri5 
de mor que s'atrevlen a

3isprés de 80 o 90 dles de vi t 
ca, a l'Atlantic) a vela 1 de tornada 1 30 d 

a ge (eren 30 dles d'anad 
, 

compllcaven) tornav 
e Pesca, si les coses 

a, 
copa90s d'aquesta ��i�ii

s
� 

satlsfets Per have��st��Que va esdevenlr rutina

per a ells, encara que no forc;:a agractabl sobre un llogud de vela de 7 0 8 metre 
e). faen��

olgua, ni radio. Tota una aventura, P�
.se�L1l'

ocasió no era hobbie, ho feien perqué� en �
a menjar a les familias. ende1X11

Un mestre colafat és diferent a qualsevol �•formot hui a una universitat. Un mestre Cdofa1{técnlc en disseny, un expert dibuixant que tro;a�fusta les plantilles que contituelxen e� mottes �;lnfraestuctura de l'embarció, un gran coneixeda�;
propletats de les ferramentes i el tipus de fuste l!l� 
per a cada pec;:a, un ti I exquisit realilzada- t" 
plantilles sobre la fusta, un gran geómetre. 111 grr
coneixedor I amant del seu ofici i, en generd,de�rm 
que és la more de tots ells (la nostra óvio, ooi: 

Per als interessos del lingüista. jo coneixem la l¡ó� 
mor una faena= mor una port de la saviesade�, 
que, óbvioment. només s'ho trasmés de forma_ixli�
la !lengua parlado. Per tant, mor un trosoot mes��
nostra llenguo. 

t • unoarflLa saviesa deis mestres calafats ens O ereix 
fl l&i ngama d'expressions, girs, léxic, que ens_re �p; 

rlqueso de la nostro llenguo, que sem�re �e: �
if'> 

o cado coso, per o cada func!0 n: cf��
Evidentment si orrepleguern els testimo tr_k<i �• 

d' questa =· 
persones solvorem una port O 

utilitzaven pt' 0
construir emborcions: la !lengua 

,
q
t entre e� M1!6'

expressor-se entre els técnlcs de 10 ici. 
els colafats. � 

. rnés llunY,¡o�t La nostro empresa no pot ornbor 
hO analfOC';;;í¡1

aquesto saviesa qué, ornb el temP�� mor. s•HAl'E_
ert<I vida del mariner i el naveg?nt en 

ent és c()115€<111 ¡,¡¡ 

aixo ni és bo ni és dolent. sirnplern_ 
0 poe o i::

ól
de la dlnómico del sistema, q

tiormo de pe�
arrabossot i arrabassa a} poble 

�rnl)Otre e� �;1 /fi
realitzor-se. de sentir-se útlls, dec 

és rnés que ¡¡n O�
de la mar caro o cara, que no

, 5 hobaab1° .dll'
comunló home/mar. Fer-la rna

e 
olió que pBI"'' 

• ers er ,endolcint lo vida deis mann r' aquests sovis del �-

• p tomares
Josep Antont 0 



EL TIO JOAN GALVAÑ 

Joan Galvar"I Color:nlna, més conegut al 

Campello per 'el tlo Galvar"I' a seques, va faltar el 

passat 15 d'octubre, dio de Santa Teresa, als 83 
onys d'edat. deixant esposa, 4 fills 111 nets. 

Encara que no era campeller de naixen9a, se'n 
considerava com a tal, 1 se sentla orgullos de ser-ho, 
per 090 sempre que va pintar un quadre, ho va fer 
sobre paisatges locals, principalment del Racó 1 
Torre de la !lleta, lloc emblematlc d'aquest poble. 

Ja de ben xicotet li agradaba molt dibuixar 1 
pintar, encara que no va ser fins després de la seva 
jubilació com a calafort, quan a pesar de veure 
amb un ull només, per haver perdut l'altre en una 
operació de cataratas als 55 anys, va pintar per als 
seus fllls una serie de quadres amb paisatges 
campellers. Pero en veurels altres campellers, 
enamorats per les pintures, liles conpraren, 1 així 
alguns anaren a parar a locals públics, com bars i 
entitats bancaries, inclús alguna tela va arribar fins 
a Londres I altres a províncies espanyoles; gracies a 
096 va guanyar uns diners amb els quals va minorar 
el confort de so casa. 

Aquesta aficció li va durar tota .la vida, pero com 
darrerament li costava molt pintar, es va dedicar a 
fer versos, o rimes, com a col.laboració en els llibrets 
de testes d'octubre i juliol. dedicades als moros 1 

cristians, a Santa Teresa o a lo More de Déu del 
Carmen, pero la major port de lo seva obra ha 
estat dedicada a aquest poble, ton estimat per ell, 
en poemes com 'Breve historia del Compello' o • A 
mi querido Campello'; que va publicar ols ja 
nomenots llibrets de festes, quon va tindre ocasió. 

Lo inclinoció artístico li venia des de lo seua 
joventut Jo que va ser actor aficclonat, ( va formar 
par d'una companyia teatral d'antics alumnes del 
Col.legi Salesió del Campello, que representava 
obres en l'Oratori Festiu, on va debutar amb un 
paper secundar! en l'obra 'El Palleter', i com a 
principal protagonista en altres dues titulades 'La 
ovella descarría' 1 'Crimen mlster1oso'. En aquesta 
última, feia el paper de 'alguacil', l la gent d'edat 
del poble encara recorda la celebre can9ó que ell 
car.tova: 'Aunque no llevo fusil /, ni nlngun otro 
armamento / soy el único alguacil / de este 

JOAN GALVAÑ 

honrado ayuntamiento .... ' 

Va ser un deis pocs campellers que va fer la mili 
en el seu temps, 1 va tindre la sort de fer-ho a bord 
del 'Juan Sebastian Elcono' i així va poder fer volta i 
mitja al món, primer al voltant de Sudamérica, 
visltant Rio de Janeiro (Brasil), Puntarenas, 1 passan 
per l'estret de Mogollones, Valparaiso (Xile) i 
Mazatlan (Méxic), 1 a la tornada de Sudamérica, 
eixint de Cadis fins a Malta, El Pireu (Grecia), Jaffa 
(Palestina), des d'on va eixir en autocar amb altres 
mariners a visitar Terra Santa, Jerusalem, Betlem, 
Sant Sepulcre (Mont Olivet), Getsemaní, la gruta de 
la More de Déu, etc., i allí va seguir fins a 
Alexandria, port-said i Aden (Egipte), per atravessor 
el canal de Sue, i arribar a Bombai i Colombo 
(India) Singapur, Manila (Filipines), Hong-Kong, 
Yokohaina i Nagasaky (Jopó), Honolulú, llles Haway; 
San Diego (California), Mazatlán (Méxic) 1 va 
atravessar el canal de Panamó per passar de 
l'oceó Pacífic fins l'Atlóntic, visitant Jamaica i altres 
illes del Carib (Cuba, Santo Domingo, etc.) per a 
recalar per fi a Nova York, des d'on va tornar a 
Espanya i va ser llicenciat. 

Tot I ser la vida bastant dura a bord, ell sempre va 
recordar amb afecte !'estancia en aquell vaixell, a 
on va fer molts amlcs, encara que sois va seguir en 
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contacte omb Josep lvors Font de Benissa, que era 

l'Lnic d'oquesto zona que vo fer lo mili omb ell l. fins 

fa poc, encara es contaven per telefon anécdotas 

del viatge, recordont junts aquello aventura. 

Pe1 1.936 vo tindre lo mala sort de ogafar-11 lo 

guerra clvll Justament quan estova fent-se ell 

matelxa la casa, en un terreny comprat per son 

pare uns anys abans. 

Aquesta caso, que serlo la seva llar fins la mort, va 

ser construida en la major part per ell, en caps de 

setmana, ajudat per la seva esposa. Potser, per olxo 
mal no va voler eixir d'ella, tenlnt-II molta estima. 

Per oquells anys de guerra, va haver d'anar al 

front. delxant esposa I xiquet de bolquers, pero per 

sort, va estar molt poc de temps, I afortunadament 

va ser destlnat a Cartagena, prop de so casa, de 

sa esposa i son fill, 1 de sons pares, i alIT va passar els 

anys de lluita fraticida fins que la guerra va acabar. 

En acabar la guerra va treballar de pintor, per a 

reformar alguns cartells, pero princlpalment fou 

filador. Com aquest ofici no donava molt diners, 1 en 

la postguerra espasava molta gana per la falta 

d'aliments, es va dedicar a anar en bicicleta fins a 

pobles tan allunyats com Penógulla, Novelda, Alfas 

del Pí, Sella etc .. buscant ferina pera vendre a les 

veines, 1 quan tornava passats uns dies, carregada 

la bicicleta amb 40 o 50 Kg., tenia la casa plena de 

gent esperant-lo per comprar-ne un kilo, o un quart, 

segons possibilitats, i a voltes de 

fíat, amb la qual fer unes coques per a manjar. 

Més endavant. al patl de so casa va fer un forn a 

llenya, que tenla una cabuda de 12 pans, 1 en 

comptes de vendre la farina, ajudat per la seva 

esposa feia pa, que venia en bicicleta per la platja 

de Sant Joan als alacantins rlcs que tenen el xalet. 

Era un pa molt bó, just de pes I dol� de sal, per aixo 

no va ser bon negocl. 

Quan Jo va haver farina de sobra, altres forns van 

comen<;ar a fer pa, aleshores Galvañ es va dedicar 

a treballar de calafat en les drassanes que Pere 

Gomis Vaello tenia a la platja del Campello, a on 

va estar treballant flns la Jubilació, prlnclpalment 

com a pintor de barques, a les quals rotulava el 

nom I matrícula amb molt bon pols, ben centrat i 

amb estil. 

1 aixi va traure endavant la família, els tres primers 

fills es van casar, 1 despres de la jubilació es va 

dedicar a cuidar fins els seus darrers dies el seu fill 

menor, lnvólld des de la Joventut. en companya de 

la seua esposa, pendent sempre de les necessitats 

familiars per fer la vida més tolerable, sacrificant la 

lllbertat I no eixint mal de casa, si no era per a 

acompanyar el seu fill a qualsevol lloc que foro 

precís. 

Va ser un espós bo, inmillorable pare, i mal no va 

protagonitzar cap lncident amb velns o coneguts. 

Tots els campellers el conelxlen I saben que era alió 

que es conelx a 'un Home Bo'. 



,.., 

RECULL DE POESIES DEL TIO GALVAN 

BREVE HISTORIA DEL CAMPELLO 

Fué et Compeno en otros tiempos 
pequooo. tranquilo y sano 
y sus pocos pobladores. 
se portaban como hermanos. 

Lo pesco ero su oficio 
y en el mar siempre luchando 
con valor y sacrificio. 
lo vida se Iban ganando. 

Con sus redes las barquitos 
o realizar su trabajo
o Loroche Iban Juntitos
y volvían corgodltos
de bonito y de marrajo.

En sus campos cosechaban 
almendros. trigo, cebado. 
algarrobas y aceitunos 
y hortalizas variados, 
y estos valiosos cosechas. 
o vMr les oyubaba.

Y los viñas que existían 
en muchos de sus lugares 
buena uva producían 
que pisada en sus lagares 
en vino se convertía 
para alegrar paladares. 

Poco a poco fué creciendo, 
y en el mar fué prosperando 
y en sus propios astilleros 
se construyeron más barcos. 

Aquellos barcos veleros 
se dotaron con motores 
y fueron mucho mejores 
más seguros y ligeros. 

Con firmeza permanente 
por el mar siguió luchando 
y fué lo flota más potente 
de nuestro Mediterráneo. 

Pero no tenían puerto 
en donde estar resguardados 
y en el puerto de Alicante 
todos eran amparados. 
debidamente atendidos 
y muy bien considerados. 

Con el paso de los años 
la pesco se fué mermando 
y al fin lo pesca folló 
y 01 p�eblo se dedicó 
o las faenas del campo.
Cultivaron tomateros.
y sus gentes por lo tanto,
vlvfan de otra manera.
pocos siguieron pescando.

Hoy los cosas han cambiado 
de vida, formo y color 
y aquel pueblo pescador 
ahora es un pueblo 'pescado' 
por el turismo y los gentes 
que vienen Ilusionados, 
todos o 'ciovar1e el diente'. 
todos o soboreor1o. 
unos paro divertirse 
y otros paro negociarlo. 

Sus campos yo no se riegan. 
los almendros se han secado 
y en vez de sus blancos flores. 
hoy chalets por todos lodos 
y los grandes edificios 
que ocupan el cosco urbano 
topan el sol en Invierno 
y el aire fresco en verano. 

Muchos coches por sus calles 
que apestan o humo quemado 
muchos 'Prohibido el Poso'. 
muchos cominos vedados 
que antes eran libremente 
por sus gentes transitados. 

Lo de tranquilo acabó, 
pero sigue siendo sano. 
y los muchos pobladores 
que éste gran pueblo habitamos. 
como no nos conocemos. 
nos portamos como extrot"\os. 
codo cuál vá a lo suyo. 
y ya no nos saludamos. 

Aquél tiempo ya posó. 
El Compello ha prosperado, 
yo le llamo 'Don Campello' 
porque el don se lo ha ganado 
y ahora es mucho más bello 
atractivo y admirado. 

Juan Galvari 
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A LOS �1OROS Y CRISTIANOS 

DE EL CAMPELLO 

Son los "Moros y Cristianos' 
una conmemoración. 
de aquellos tiempos posados 
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 fé 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 compeliera 
cada cual a su manera 
llenos de luz y color. 

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

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

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

Todos aplauden las fiestas 
de los "Moros y Cristianos' 
porque fiestas como estas 
¡Sólo se ven una al año!. 

Juan Galvañ'92 

DESPEDIDAAL VERANO 

Por fin terminó el verano. 
que Dios lo tenga en su gloria. 
se acabó toda su euforia. 
llegó la tranquilidad. 

A los que el pueblo habitamos 
nos llegó paz y sosiego 
que en el plazo veraniego 
no pudimos disf rutar. 

Demos gracias al Ser'lor 
por librarnos de esta 'plaga' 
porque el verano se acaba 
y su fin es lo mejor. 

También nos trajo sus males 
en los montes y en el mar. 
los incendios forestales 
y las playas ensuciar 
con las mierdas de los canes 
que los sacan a cagar. 

Ruidos de coches molestos. 
humo viciado y mortal. 
accidentes y atropellos 
y molestias en total. 

Es lo que brinda el verano, 
más de malo que de bueno, 
que Dios lo guarde en su seno 
y lo retenga en su mono. 

Para año venidero 
vendrá otra vez, como espero. 
pero yo que no lo quiero. 
lo tendré que soportar 
si es que antes no me muero 
del pánico que me dá. 

Juan Galvañ. 



RACÓ DELS POEMES 

ALA�IIGO JUAN GALVAÑ 

En este llbfo de fiestas 
encuentro un gran voclo 
al no poder ver en él 
el poema de un gran amigo. 

Gotvol''l. si desde ése mundo me ves

comprovorós que no te olvido 
yo que tú siempre has sido 
un gran maestro y amigo. 

En éstos fiestas entrooobles 
¿como te Iba yo o oMdor? 
si siempre los esporobo 
poro tus poemas ojear. 

Muchos or"los han de posar 
poro que el pueblo te olvide 
ya que has sido un gran campellero 
aunque, en el tú no naclstes. 

Los amigos verdaderos 
en esos dios no te oMdorón 
y aunque. no lean tus versos 
de sus mentes no faltarás. 

Un gran abrazo te mando 
y una mayor oración. 
este amigo que no te olvida 
y que tú ya sobes quien soy. 

Rafael Boeza 
Cartero 

A NUESTRO BUEN AMIGO 
JUANGALVAÑ 

En lo mente aún tengo presente 
lo voz y el saber del compooero 
que en tal día como hoy, nos recitaba 
sus agradables y hermosos versos. 

Estudios two muy pocos, 
Inteligencia suficiente. 
pero es que en aquellos tiempos 
poco podía estudiar lo gente. 

No era hombre de letras 
pero si. de mucho voluntad 
por eso escribía y pintaba 
sin a nadie envidiar. 

¡Que alegría recibí 
cuando en el lllbret de las fiestas 
vi su última poesía , 
junto a una de mi hijo y otra mía! 

Yo estoy orgulloso 
de haber trabajado con él 
por que recibía muchos consejos 
que nunca oMdaré. 

¡Cuanto recuerdo aquel hombre 
que tan buenos consejos daba 
al que a él se acercaba 
a escuchar sus sóbias palabras. 

Así era el amigo Juan Galvañ 
hombre de mucho saber 
que el que a él se acercaba 
le hacia compernder 
lo que estaba mal o etaba blén. 
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POEMES DE PILAR DURA I CARBONELL 

Busque per camlns I pobles 

un lloc especial, 

un lloc per a viure. 

Valg cantant I sonmiant 

pero no arribe. 

Fred, calor. 

consone! 1 soletat. 

Busque un lloc bonlc, 

un lloc esperat. 

un lloc, tal vegada, 

difícil de trobar. 

Camine sense descans 

perqué sé que el puc trobar. 

Mar misteriós 

mar lnfinit 

mar tranquil 

mor biou i bonic 

mor llege .. ,dari 

molto falta ens fas 

1 entre tots t'estem matan 

mor brillant 

mar habltat 

mar maltractat 

Tu garrofer 

sois a l'lmmens comp. 

sois, sempre sois. 

Observes com alaben altres arbres 

1 tu sois, sempre sois, 

sense ningú, 

ningú et diu el bo 

pero si el roí. 

sempre sois. 

Grandísslm garrofer 

dónes ombra fresca 

pero ningú no et diu res, 

sois, sempre sois a l'lmmens comp. 

17
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l*l Si quieres leerlo en cristiano, esto significa "Felices Fiestas". Y si, en estas 
fiestas de Moros y Cristianos, quieres tenerlo todo a mano, acuérdate de la
Tarjeta CM/1.. Mucho más que el dinero. 
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