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SALUTACIÓ DEL BATLE

LES NOSTRES FESTES MAJORS.

T 
OT c;1111peller se11I que qut1n ,1rribcn les seues íe5les majors : 1

_e Moros i Crislians, en
honor ,1 l,1 M,trL' dL• DC•u deis Desemparals, ha ele ícr es_p.::illl.i I impregnar-se 101 sencer
ele 1'.1irt• quL' L'S rL•spir,1. Cert,1mcnl és difícil !rob.ir algu que clurant aquesls di!:!s visc.:i

d\,sp,1lles .1 l,1 n•lebr,ició. 

En .1quL si puhk• s.1bem conservar les lradicions, incl�,s crear-_
ne '. conso�idar-ne altrec, ele

novt•s. LL•s Í
L
'SIL'S ck> Moros i Crisli;rns, tJI com les cone1xcm hui, son rela11vamen1 recen,� 

pert') ningú 110 dubI.1 j,1 de 1,1 seu;i solidesJ. Per ;iixo, poclem clir ara que elles formen pan ue Í
nostre b.1g,llge com ,1 poble i que poden tinclre amb tol el clrel la calegoria ele tradició. Pre
cis,1111ent, l;i clevoció ;irnb que ens lliurem a elles és la prova d'allo que vull clir. 

Pero no s'h.1 aplega! iins ací sense esfon;, sino amb !'entrega apassionacla d'un fum de 
c.irnpellers que han 111.intés, any darrere any, l'empeny per consolidar les noslres festes. És 
si_gne ele bonc1 ciutaclaniJ saber agrair la generosa dedicació de tots aquells que han lingut
e1xa g.1llt1rdit1 i eixa responsabilital, i deis que hui en dia continuen eixa faena. Sense ells 
segurarnenl, no podríern sentir-nos tan orgullosos, no tindríem el valor d'invitar i rebre � 
tc1nts com venen a acornpanyar-nos des d'altres ciutats durant les nostres iestes. 

Hem sabut, de rnés arnés, superar tota classe de dificultats i travessar amb dignitat enorme 
els temps de crisi económica, deis 
quals ara comencem a sortir-nos-en. 

La festa resta convocant-nos a tots, 
siga el que siga el context en el qual es 
desenrotlle. La virtut del treball, la 
il • lusió i la constancia tindran els seus 
fru"i"ts, i ací estem de bell nou pera lliu
rar-nos en cos i anima a la manifesta
ció col• lectiva que millar representa a 
cada poble: les festes. 

Vostra és la festa. De tots. Prengueu 
els carrers i sentiu-la tan vostra com 
sempre, que ella ens acollira i impreg
nar5 en la felicitat. El vostre batle ¡ 
amic no deixara ele compartir amb 
vosaltres tola l'alegria. 

El Baile. 

Xavier Ruzafa. 
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SAL UTA CIÓ 

DEL 

PRESIDENT 

E 
stimats campellers i gent 

festera d'aquest poble, un 

altre any ens preparem 

per a gaudir de les nostres festes 

que, any darrere any, tractem 

d'engrandir amb molt treball. 

Desitjaria ql.9e aquest any tan 

especial, degut als esdeveniments 

ocorreguts al voltant de l' ambit 

fester, ens fera gojar més encara, 

.;;i cal, d'aquestos dies en els 

quals les Fes�es de Moros o 

Cristians ens converteixen en una 

autentica colla d'amics. 

Al so de les bandes de música 
i )'olor a pólvora el cos s'altera, i tot perque les festes ja són ací, com a recom

pensa de la faena d'un any. 

No voldria acabar aquest escrit sense donar gracies a totes les entitats que 

han col•laborat amb nosaltres 

BONES FESTES 
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JUNTA FESTERA 

DE MOROS I CRISTIANS 1994 

Junta Directiv,1 

l'l,l-:Sll)EN1� J\\Sl'I' l':,h,mJl'l'S i L:i,wr 
\'IO:-l'l,l•:�IPEi\7' ,1,,sl'I' l.luis l;l,n;::1la i L'lll'l'\'\l 

SEl'l,ET.\l,I:\: �\:' L'arnh' \\ l'l'•� i �\alll'l':-:1 
Tl,ESL)l,El,: \'il'l'nt t:u:1sl·h i .lu:111 

\'l)l':\I.S: l'aqui l;l\lllis t:1d.iu11t dl' publkit:itl 
,\nh111i l\,h'll i �l:11\'ll (;1d_iunl tk tn·so1\-rb) 
,\nh,ni l'bndks i H:111\llS (:1d,i11nl :1rc:1bussos. póh·or;-i i focs) 
S:mti �h,tim i lhHlll'l'll (;1:-Sl'SSl'I' lin�Oistic) 
l)a\'id ,\l:wés i Lll'llt� (:hljunl lk rdacions públiques) 

De/egats de Co111parses 
J:\ll�IE 1: Xdo Go111is i Gomis 

ELS 1\1:\RINOS: Oicgti lgml i Fraik 
C,\\',\LLEHS DE CONQUEST:\: Pl:'rl' l.luis Gomis i Pérez 

El.S 1\1:\SERS: l\larita Vl·rdü i \ alero 
TERCIO DE FL\NDES: Edu:wdo Juan i Espl�1 

CRISTL\l'JS DEL C:\�ll'ELLO: ,\ntoni R. Ra111os i !Jaeza (el Nap) 
E.ORDOF,\N: ,\rn:n1 ,\brcón i J\larco 

ELS \'ETER\NS: �\:' Car111c Pl:mclles i Ramos 
ELS �1:\RROCS: :\nloni Lkdó i Caturla 

NON 131�13EC: \ icl:'nt Guasch i Juan 
,\IN-1\.\Hl�I: Fra11el:'sc i\lberola i Carratala 
�IEIXHIET: \ icrnl 1� Ródenas i Albero la 
ELS P,\COS: Rogelio Checa i Ruiz 

ELS POLLOSOS: Francesc J. !Jaeza i Vaello 

-----•---•-rtn.n.ann.J'I 1n1�n..�•��NJ,,[)rf}l'MU\,ll.-vir-JVUUu1.lU'HU'l,UUU,-•-----
... 



Anlorxes 

27 D'AGOST, Dissabte 

21.00 h. les noves copitonies iniciaron l'ony fester omb la seuo presenloció dovont del poble. Aquest octe d'e.xaltoció deis 
correes leslers tindrci lloc o la plo�o de Saint Christol les Allez, dovont el povelló nou. Duran! lo PRESENTACIÓ DE LES 
CAPITANIES, es foro lo p

0

resentoció del lJibret 94, o ccirrec del Director de Politice lingüístico EN JESÚS HUGUET, oi.xi 
com el lliuroment del premi al guonyodor del Concurs del Cartel! Oficial Festes 94. 

23.00 h. Després d'hover let un mosset per a omplir la panxa, podrem gojor bollant fins la matinodo omb uno ORQUESTRA, al 
moleix lloc. 

SETEMBRE 

Aques! sera un ony més el MES CULTURAL orgonitzal per lo Junio Festero de Moros i Cristions, en el quol es reolitzoron
uno serie d'octivitols cuhurols. lo informoció sobre 
oquesls ocles lo lroboreu en el lJibrel de mó. 

1 D'OCTUBRE, Dissabte 

18.00 h. En el more de la CASA DE CULTURA, els més menuts 
ens oleriron una bona rnostra deis noslres balls, dinlre 
del jo tradicional FESTIVAL INFANTIL DE DANSES a 
corree deis olurnnes de l'ESCOLA DE DANSES 
L'ESTATXA del Carnpello. 

2 D'OCTUBRE, Diumenge 

Aquesl dio els diferenls centres de gimnostica del pable 
ens oferiran una exhibició de les dilerenls oclivilots que 
desenvolupen al llorg de l'ony. A9ueslos ocles tindron 
11cc al nou povelló cobert, éssenl l'horori: 
- 11.30 hores, Gimnasio Koen.
- 18.00 hores, Gimnasio Contó. Dances menud�s 
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3 D'OC
T

UBRE, 0illuns

,, ,2,í 

4 O'OCTUBRE, Dimarts

tr· tn �. --crer"'i r-es !",e.er:;-; �-, .,.r.t.eJ. e � ti-� �'?.r.ry e.--l 
,_:.,:,, ;t:_)':t �J.,•.[;f..,.J. ¡:.er:V- ,:n �� VP arb é'o 8 rL. ccr -=e

(..'h•,r. d c:r� � ,OI�) ,o;.: 

5 0'OCTUBRE, Dimecres

17.::.'J . w" A-· ,r·:, Ol'.f-�·, se-e-e d!C! ooéo cr's x· :..e'.; a lo AJ.� G:

l é:l:JZJ. e,; cefw:;r=rs el� pr,;p.fan .J(Y..,S -írt-J !.S. 

6 i 7 D'OCTUBRE, Díjous i Divendres

17 _j.� h. � r w, , e.te ; de c,.,e la � vdg/4 FffET A él-l�D�Y-. p.:� o ,.. !ar v'd:] 

e•;,!; a,:,,--···; cJel; fla-zs, en o'r.c·o o vis·•ar p;t"C,Á t='> e!s r"'e-.�

v,, ,.,-, ¡ q.;r J er. � el'.o ,r.a e-..:or.a ag"cdable a! carrer de JOr-.DI JOtJ l.

8 0'OCTUBRE, Dbsabte 

l'I t/) 1, Y<:1 ,ynl/µ '.Yf�VJ w··o-o M.'.lXYJ d; ;,Ía'_,h',, a lo CASA DE CUtTUV. hi hauro una re:pr� de �J-�i 

H f,¡, 11 

i'J t/J li. 0,.,, 'J 1.,,._l.¡,J, ,J,J, �e-; w�·a, (f>'! 00 � f/'./4, ¡ u:xn q<.>e cbp,és no els sera possib!e bollar o molts, a lo PLA<:t, D�

Ll './AL :11, r:; f-.,,,; l',:-;v:r'.:'.!'.J ré /ETIA DHS fESTERS, en la quol comptarem amb una gran orques.'ra que en 
1/Jrr,-,_pr'J k; ¡, 1,:-; ¡;t;r 'J V.I� W. b!e'..

2A t/J 1,, fitJr ;.•q,,, 'J''/, Ji; l'r;r'J tr,'/JewJ de b )ur,l'.J festero, e!s membres del grup SALPASSA omb fo col•faboroció 
•kw 1,:rc;;;,yYJ ,J,:1; 1e'r ,;, brr,1.1,an a f/Y/Jr �w,:,o el correr PAL, orreglont·lo amb els millors vestíts i adoms pe-q-.ie 
ll,11;.r/J l"'-�11,-, dw'J, 1 k. f�•!!"ó. 

? D'OCTUBRE, Diada Nacional del País Valencia 

C)'/.lJ(J li , LI vJ)., ;,,:rlJ ,Jir;v,rt'JI 'Jr, � i;I 1!'.,ltt:ig dc: wmVJr,es, lrons í el so de la COUA DE OOL<;:AJNERS I TABAlflERS Dfl 
C/,/lfl(UO, q1;'J r•v,rr-rr,t 1-.,1; rk W'hm del pc,ble portaron lo música i la festa a tothom. 

17.IJ(} h. /,,,,li ,,.,,-1,,; J.il rJ,,; 1 l•J�í,,,.,JI dd Jloí; Vul1,ncía, e; lreuró en PRCX:ESSÓ CÍVICA, per l'itinerori habitual, el PENÓ DE 
Cúl lf'))CII•, ;í,r,l/,I í o�ltrdrJrd del fo(.,�lral pofr,, per 
r<;lr9 1, lvJtr,,¡ll'Jl:_J'J 

Ln f¡"'Jl1t1•ir 'J'�•1r,;I ocio, ,;; furó ul íncornpuroble 
r.•irr.,, 11/, L l 1i 1wJ1d0rirJI DAI ISÁ PO�ULAR DE 
L'/,l/·C/·1 ,rj c,,,n u wp; d,, dan;ó Miaran el; 
r ,,H1Jh'•'H1I; ,J,,I q,•111 '.,/,Lfl/-.':,'.,/..., ro�lont lúl d poblo 
"1FIWl11I ,¡,, f"J"•�ÍJ/Jf l,í 

1-1 r)() 1,. I l,i nt<J, IJL l'/•JIJI lí/.JA(I íl, línd,6 lloc lo prírnoro 
W•Zltr/.lJ/ J., 111\ fr¡�,'J� u e,órrte do lo pírolccní o 
rMl/•lllJI 

1-1 J() 1,. ( 1 l'I,,,,,, 'l"" tnd,, lrmuw lJt, lur,u of Dll✓AR, por ,í no 
1,,, •111 ,,,,.,,,,J,11'1u l'•iró 110 ol,lídou qutJ u lo, po;lro� 
111,urrw ,l•,,l,,,11 11 lrilt tJI, umic. í ví,ítunh dok o ,, 
(11'/,tlJl1Jll i ,J',,lt,,,� 1,,,,r\ V'J l(J 'º"º·

10 ()(J 1,. /\ 1,, CA'.,/ Ul CUI llJJIA, l'A��OCIACIÓ MUSICAL 
l 'AVAi 1(. IJI I C/ /Al'lllO om oforiró ol lrudícionul 
UJI 1( 1 JII IJL MÚ',IC/\ r [!.,fLkA, t¡uo corn ohro1 onyi 
,,,,r,1111,rr1 'I'''' ''U'J 1,,, UII Ótll.

11 
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1 O D'OCTUBRE, Dilluns 

17.30 h. Abons de que la tan volguda Pepeto Bandera passo a millar vida dins deis dominis deis Masers, ens tornan:i a visitar 
per última vegoda en aquest any, al correr Jordi Joan. 

11 D'OCTUBRE, Dimarts 

21.00 h. El poble canviaró de colors quan s 'inagure l'ENLLUMENAT ARTÍSTIC. 

22.00 h. LA COLLA DE DOL<:AINERS DEL 
CAMPELLO, des de l'Ajuntoment fins 
la pla�a d e  l'Església,  fara una 
cercavila acomponyont el Pregoner, les 
autoritats i la Junta festero. 

23.00 h. Les nostres festes de Moros i Cristions 
arrancaran quan el pregoner 
d'enguany, el canta·autor i actor 
OVIDI MONLLOR les done per 
encetades amb el seu PREGÓ. A 
cont inuoció es foro una sol ta de 
GLOBUS i es cantaran les ALBADES. 

24.00 h. Dins l'Església parroquial, es fara el 
tradicional CANT DE LA SALVE i altres 
gajos a lo MARE DE DÉU DELS 
DESEMPARATS, patrona del Campello 
i del País Valencia. 

1 2 D'OCTUBRE, Dimecres 

Els moros han fondejat. (P.p. Alavés) 

04.00 h. Els festers aniran acostant-se, a poc a poc, al campament cristió situat al CLOT DE L'ILLOT davant l'alerta donada per 
l'amena�a d'un atoe del bando! moro. Atoe sense carócter sorpresa, car tots els anys venen amb el mateixos roman�os. 

05.00 h. Trons i orcabusseria. 
07.00 h. Nota: per favor, les trapes mores vagen emborcant-se al moll. 
08.00 h. Les trapes mores aconsegueixen fer el DESEMBARCAMENT, comen�o una cruenta batalla d'arcabusseria per defensar 

la platja. Les trapes cristianes reculen fins la TORRE DE LA ILLETA, on s'hi refugien. 

Recu/1 de festers 
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Entra cristiana 

08.30 h. Moros i Cristians mantenen la primera AMBAIXADA, com no arriben a cap acord amb les paraules, és de nou el foc
deis arcabussas el que fa que els moros guanyen la torre. 

09.00 h. Les comparses cristianes puguen O defensar el poble, seguides per l�s mores. Tots arriben a l'Ajuntament, on les 
autoritats locals faran la RECEPCIÓ DE CAPITANIES. 

11.00 h. Es celebrara una missa en honor de la MARE DE DÉU 
DEL PILAR. 

18.00 h. Comen�a l'ENTRADA DE BANDES DE MÚSICA de les 
distintes comparses per l'itinerari habitual. 

19.00 h. ENTRADA CRISTIANA. Comen�ant des del correr de 
Sant Joan Bosco fins les portes de l'Ajuntament nou, 
les comparses desfilaran amb les respectives bandes 
de música. Obrint l'entrada aniró el bóndol cristió 
amb la seu copiló al front, per a passar després a la 
Capitania Mora i la resta de comparses mores en 
l'ordre habitual. 

23.00 h. Una espléndida ORQUESTRA animara la gent que no 
tinge ganes d'estar·se a les distintes barraques. 

13 D'OCTUBRE, Diious 

09.00 h. Les Capitanies i els festers, que encara estiguen en 
peu, comen�aran la DIANA, que finalitzaró amb un 
bon esmorzaret a les barraques. 

11.00 h. Els moros comencen el seu ALARDO amb fario 
arcabusseria per tal de conquerir el castell. Els 
cristians es defenen i es fon forts darrere les muralles 
del castell. 

10 
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12.00 h. Els moros arriben al castel! i es representa l'AMBAIXADA MORA. Els 
dos bóndals lluiten omb for,;o fins que els moros guonyen el castell i 
amb ell tot el poble. 

19.00 h. ENTRADA MORA Amb l' itinerori del die anterior, tornaron a desfilar 
les comparses, peró aquesta vegacla es el Copiló Moro i la resta de 
comparses mores els qui obrin la desfilado, i lo Copitonio Cristiano i 
les comparses cristianes les qui lo tonquen. 

24.00 h. Tots els festers prendron els corrers omb les bondes de músico. 
' . _ ... �}!'t. ··'--

' ' . 

Pla,a /'esglesia 

14 D'OCTUBRE, Divendres 

09.00 h. Tornaron les copitonies i els festers o fer lo DIANA i o corregor els 
cossos esmorzonl o les barraques. 

11.00 h. Els cristions, feril el seu honor, llon,;oran el seu AlARDO contra els 
moros i ovon,;oron fins el costell omb el fi de reconquerir-lo. 

12.30 h. El bóndol cristió demono al moro en l'AMBAIXADA CIRSTIANA que 
abandone les ferres del Compello. Després d'uno forto lluito, el Copiló 
Cristió pren el castel! i fo foro el Copiló Moro. 

13.00 h. Per celebrar lo victório, els dos bóndols foron l'ENTRADETA INFORMAL pels corrers coneguts. Eixiró dovont el bóndol 
cristió i després el moro. 

20.00 h. Per culminar aquestos tres dies, ens tirorem o l'Avingudo de lo Generolitol per Fer lo RETRETA, on lo imoginoció supero 
el consomenl ocumulot. 

23.00 h. De nou uno orqueslro ens onimoró lo REVETLA. 

1 5 D'OCTUBRE, Dissabte 

09.00 h. El dio de lo Festa mejor, comen,;aró omb DESPERTADA omb lo COLLA DE DOL<;:AINERS I TABALETERS DEL 
CAMPELLO. 

11.00 h. Misso concelebrado o l'esglésio parroquial. 

12.30 h. Tots els festers i poble participara en l'OFRENA DE FRUfTS I FLORS o la MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS, patrono 
del Compello i del País Valencia. 

14.00 h. Lo pirotecnia CABALLER ens oferiró 
lo segono gran MASCLETADA al lloc 
de costum. 

20.00 h. Solemne PROCESSÓ de lo patrona 
del Compello i del País Valencia lo 
More de Déu deis Desemporots. 
Quon  Finalitze  oquest ocle lo 
pirotécnico CABALLER ens oFeriró un 
grondiós CASTELL DE FOCS ARTI
F ICIALS o l 'ovingudo d'Ausiós 
Morch. 

23.30 h. Finolitzorem aquestes festes de 1994 
de lo millor manero, és o dir, ballont 
a lo p lo,;o de l'Esglésio en lo 
DARRERA REVETLA. 

PASSEU-HO BÉ, 
SALUT I FINS L'ANY QUE VE. 

' /1 ;+-

Ofrena de flors 
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HORARI DE CULTE

"Campanar". (P.p. Alavés) 

A 
partir del dia .3 d'oclubre, comen<;:a el Novenari a la Nostra Patrona la MARE DE DÉU DELS
DESEMPARATS. 

Toles les vesprades, a les 7 hores: Rés del Sant Rosari, Novena, Santa Missa i Cant de la Salve. 

1 1 D'OCTUBRE. DIMARTS. 

A les 12 de la nit, canl de la Salve ¡ deis Gojos tradicionals en honor de la Nostra Patrona la Mare
de Déu deis Desemparals. 

1 2 D'OCTUBRE. DIMECRES. 

A les 1 1 del malí, missa en honor de la Mare de Déu del Pilar, Patrona de la Guardia Civil. 

13 D'OCTUBRE, DIJOUS. 

M issa resada. 

14 D'OCTUBRE. DIVENDRES. Festivitat de la ¡.Jare de Déu deis Desemparats. 

A les 9 del malí: Missa resada. 
A les 1 1 del malí: Missa Solemne en honor de la Patrona, la Mare de Oéu deis Desemparats. 

15 D'OCTUBRE, DISSABTE. Festivitat de Santa Teresa de Jesús. 
A les 9 del malí: Missa Resada. 
A les 1 1 del malí: Missa Solemne Concelebrada. 
A les 12'.30 del malí: Ofrena de Flors i Fnúts a la Patrona. la Mare de Déu deis Desemparats.
A les 8 de la vesprada: Solemne Processó de la Noslra Patrona la Mare de Déu deis Dese111parats 1
de la Ulular de la Parroquia, Santa Teresa de Jesús. Recorrer.'! l'itinerari de costum.

1 7 D'OCTUBRE. DILLUNS 

A les 7 de la vesprada, Santa Missa pels morts del Campello 
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CAPITANIA MORA 1994

BANDERERA 

ELENA SANCHEZ I MALLEBRERA 

SALUTACIÓ 

BANDERERA MORA 

!Moros del Kordofan primera capita
nia!
Des de molt xicoteta he escoltat par
lar de la nostra primera capitania. I
ara tinc l'honor de ser la seua Bande
rera. Des d'aquesta salutació vos con
vide a que vos uniu a nosaltres per a
passar unes inoblidables festes.

Molles salutacions 

14 

AMBAIXADOR 

JOAN JOSEP BEKENGUEK 

SALUTACIÓ DE 

L'AMBAIXADOR MORO 

Com Ambaixador moro d'enguany, 
desitje a tots els festers que s'ho pas
sen el millor possible i que gojen de
les festes tant com els meus com,
panys de fila i jo.

Salutacions 



(: /\ PI' I '/\ N /\ (:APl'l'A 

AMPARO MARCO I GARCIA RAMONCALVOIMARCO 

SALUTACIÓ CAPITANS MÓROS 

Ja han passat Lotes Les capitanies, ah!! ... , /"altava la nostra, com no, La del 
Kordofan. I a rwsrrltres en:; ha tocat el dtrrec de capitans. 

Vo/em fer arribar a tots els festers del Campello el nustre goig per a viure, sen
tir i dis/i·utar de la nostra festa. És per aixó que desitgcm que vos lw passcu 
"EL MILLOR QUE POGUEU", que nosaltrcs fareni molla forr;a perc¡ue així 
siga. 

Escolte u se 'ns oblidava, som, Amparo i Ramon. 

Bones feste.'l i Fins senipre 

f 'j 



COMPARSA MOROS DE KORDOPAN

E 
nguany notareu, potser, una lleugera 
diferencia quant als escrits que hem 
presenta! en Llibrets ele Festes ante

riors. Allo és resulta! ele negociacions 
d'última hora. Per resumir, lectors, vos 
direm que estavem farts ele que sempre 
haguera de ser el «genares» ele torn (pro
nuncieu, per favor, la "g" de «genares), amb 
so gutural, fricatiu i sord per aconseguir 
l'efecte elesitjat per !'autor). Ja m'he perdut. 
A vare. Sí. En eleia queja estavem farts de 
que el «genares,, de torn utilitzara el Llibret 
de Festes pera fer pinets literaris. Quan li'n 
preguntavem, al• lega va «És que jo no ho sé 
fer d'una altra manera. Jo hi necessite una 
nit tranquil•la per a riarir la idea, i dues 
més per a riolir-la. A banda el'aixo, neces
site una altra nit per a passar el text J net». 

Al meu amic «gcnares» de torn li vaig dir 
jo que un cscrit per al Llibret de festes, i 
més l'any ele la nostra Capitanía Mora, ha 
de ser una riresentació ele la comparsa, ¡ no 
un intcnt de guanyar el Pulitzer. 

lú 

Per aIxo, previes conversacions a;r.b 
aquesta persona, avuí, en poques parau!�. 
vaig a presentar, a qui no la conega, la nos
Ira comparsa. 

Moros de Kordofan va naíxer, en la set1a 
versió femenina, al 1979. La versíó mascu
lina sorgí a l'any següent, evidentment. 
d'una costella d'Eva. Com ja no estem als 
temps de Galileu, suposem que aixb no 
sera motiu d'excomunicació. 

La nostra ambició és continuar sent una 
cel • lula viva del nostre poble, des del 
terreny fester, perque mai no arribe a _er 
només «sol y caldero», al temps que pro
curem passar-nos-ho bé i fer-s'ho pas ar bé 
a l'amic o amiga, sempre amics, que ens 
visiten. 

Estem, més que dividits, unit (qua 1
multiplicats) en tres grups: La iiladJ 
KEKAMA, que té barraca al principi del
carrer Convent, la iilada SARRA·¡ S, anib

barraca a l'inici del carrer Santa Teresa, i la



..... ..  , .... 
-•--H 

0• 

··r--.·•·- .: . .  . 

. � .... . . . . 

filad.:i MARE (fundadorJ), de la qual troba

reu barraca jusi a la rneitat del carrer de Fra 

Joan Tensa, on ia practiques el grup de dan

ses l'«Estatxa». 

Considereu-vos benvinguts a les nostres 

barraques, ciutadans i visitants, perque no

saltres ens considerem regalats amb la vos

tra presencia. 

Quan li he donat a llegir aquest treball al 

meu amic «genares», m'ha donat l'enhora

bona per la senzillesa i ha afegit: «Veus tu 

com hi ha gent que té més facilitat que jo 

per a fer l'escrit del Llibret? Mira, l'any que 
ve fas tu l'escrit i jo faig les greques, val?». 

El meu amic «genares» m'ha transferit el 
títol i jo n'estic molt orgullós. 

Fins l'any que ve. Ah! 1 bones festes a 
tots. 

EL «CENARES» DE TORN (AMB "G" 

GUTURAL, FRICATIVA I SORDA), 

en nom de KORDOFAN/94 
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ELS VETERANS

U
n any més tenim /'oportunitat, des de les pagi�es del /libre! de festes, de saludar tots
els festers i simpatizants de les nostres festes. lnes festes que cada any es 1:an fent més 
populars ¡ participatives. Jo, com a un deis components més antics de la meua 

comparsa, vull dir-l:os a tots que em sen! orgullós i devanit de que cada any siguen més els 
joves que s'integren als l'ETERAJ\'S. \losa/tres sou el futur, la sava de la nostra festa, els que feu 
possible que anem endarnnt. I encara que molts deis que ,:am comenrar en aro del ,\foros i 
Cristians estem un poquet majorets, vos tenim als jo,:es per a seguir gaudint de tots els acles 
de la festa. Ens queda marxa per a un bon Iros i ganes com el primer dia, altra cosa sera si el 
cos ho suportara, pero ho anem a intentar, podeu donar-ha per segur. 

Bones lestes a tots i l'any que ve capitania 

" • * * 11' 

e om encarregat de dirigir-me en nom deis Tuareg a tots aquells que fonnen par! de la festa
gran del nostre poble vos salude campe/lers. El sentir de tots nasa/tres és el mateix, el ma

teix esforr per mil/orar, per compartir. per superar les coses ja fetes l'any passat. Per airó
a�uell espai d� temps que com�;ent l'acabament d'unes fes/es fins al comenramenl de les se
guents, es dedica a la

1

preparac1�. Jo no puc imaginar d'altra fonna la festa. perque /a festa JNr
a nosaltres �ura to! l any, manrfestant-se amb tot el seu explendor de /'11 al 15 d'octubrc. Só11
en aquest d1es a on mostrem al poble i als assistents en general alfó que duran! tot l'any hcmforja t. "la nostra fina/ita!'' és aportar a les lestes la 1·l•lus · ,  · ¡ d r. d l o-. 10 1 es ganes e ,onnar par/ e 11 _)-!re passat, present I futur.
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l1J11,·,111 ,,,, l,1 li111·11 ,¡111 1 ,•11s 111,w, e/lit' 1 111s ti, u1•11n•r tuls els <!lllr'-'11c111cs que lrohe111 u/ 1/arg de 
l'.11111, 1 11,1,,1/ti-,•s s1'W1' ¡1ri11,·i¡1i 11i /111c1/ 1•11 ,1c¡111•sfc1 rucia fi 1slurr1 l/ll<.' cada cmy es renooa amb més 
,·,w,1ft11·, ,,1·111¡11·1, hi s1 11·,•111, /,',111.u 1¡111• 1'<' ;tu ca¡1ilo11iol 1111 s1J11111i. 

IJ01111s fes/es i sal11lacio11s a lols els socis 

FILA TUAREG 

/-11'/1/ /1111'/t!/ 11111//1'.\' /'1',(/cli/1 1
,\' 1'////'1' 1/l/,\'(l//l'L'.'i di' /('S lt•s/1 !.'i, i ( !1/C<l/'(I que le11e11 ll/1 szq1úfical per

,,1111,1/, ,\1'/1//l/ 1' /n1h1·111 ('IIS1'S ,·11111111/S, 
,.-,,, 1·1• ,, /,1 111,·111,'11·i11 1/111' ,¡111111 1·r1r 111,•1111d,1 tols ds f ldi1s, 1 !11 11¡mJXi11wr-se la lesli11ilal de Santa 
1; .,.1 ·st1. 1 ·i.1 i1 ·11, 11/ 1 ·111'/'1'/' ¡ 11 ,,. 1 •11,uc1/,111"r-lr1: 1111s li.•i, '11 hr11ulere/es. o/tres les col•locauen, els xi-
1111, ·t., 1'11,.,.i,·111 i,i11,11i11·,•111 s11111i1111/ 11111/J 1•1•sfils i S(I/J(l/cs 111111es. mn/J el so eslridenl de la li'ra, les 
,listi, ·ss,•s. /', 'St'/111 rl,' l11 1111/l'11r<1 el, •s1; •11/-s1 • 1 ·11 111il rnlurs u/ cd ... /, 'úll i111 di(/, en lomar de la pro-
1 ·1 ·ss11. s,·11fi1·111 d� 11,11·,·s dir r/111' /'1111,111/t/l' 1 1c· S<'/'1(1 111il/11r. 
/ _ 1 ¡:¡:,,; 1: \ , ·s , ·0111 1111 rnt1fc 1 tf,, ¡¡,,. i rdc•I', ,¡111111 s 'i1rnhc1 ja < !Sf <!111 J>unscml mm s 'ho lárem. per tal 
1/111· l',111,111·i111·11t ,·srl1•1•i11.,1,1 111ill111: /li•n). ai.l'i i ful. 1,.,1 FL'S'/il se111¡1re és LA Ft-,'S'/il, descobrinl-fa 
,1/ s1·111hl,111t d1· /11 ,1/l'II/, ,¡111' ,1c¡111•sf11s tli1•.,· 1 1i11 "I 1'<11'1'1'/'. ,o..,·e11111re hi c!s la ,mísica perlo/ arreu, l'o
¡.,,. 1/1· /11 ,,,,l,·,11·,1, i/1111,111/ c1111.,·/,)11d11 ,¡111' la .u1•1111ii1ila/ del ¡m)(lucle, els moms i els cn:'itians. les 
11//,.,.,.,., d,· 1111/ir s1111. 1 °/ hall. /,•s c'11111•s ,1111/J l'fs a111ics. '/iJ/ 1111 1wmlm5s recull de se11sacio11s i se11-
ti1111 ·11/s 1/1/1 • 1 ·111•11//1 •11 111¡111 •stns cli1 'S. 
l·.'1·,u¡11, ·11. si 1111 •s 1111. 1111,1 111a1:\'<I 11111ra u c:n:'itic11111, WJ/eu e<n11 l'esl<)mac es /anca i se us fa un nus
11 /11 !10/11. d� 111•11s 1"11111,·11n·11 11 11111urt''s h11srn11f 1111 a111ic a <¡ui 11_qarrar-se i marcan! el pas de la
111t1si1 ·i1 //rlll\W' 1111 ail d1' .,·11/isli1n·ití.
.\'11s,J/tr, ·s ,1111/J /11/ t1i.l'I) j,1 c·st,•111 co11li'!ats. FILA ABEN-RAZIN 
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AIN I{ARIM

T 
AL alta perqué els anys els fan 
me curts a perqué estan plens 
d'acupacians interressants que 

n bn ablidar que el calendari va que
d,mt-se sense fulles i que s'apropen les 
festes. sense adanar-nas, ja hem d'es
palsar els estits per tal que a l'avingu
da de la Generalitat lluisquen més que 
mai. 

La gent d'aci sabem apreciar una 
mascletada. una desfilada a un castell 
de focs millar del que pensem. Només 
cal tindre l'orella ben parada i escoltar 
els comentaris que es f an quan e sel ata 
una carcassa o s'aplaudix a un bon cap 
d'escuadra. 1 és que la millar manera 
d'apr ndre tot ai a es haver-ha viscut 
des de xicatet. De ben menut, a galliga
tes del pare, embelesats amb els calars i 
els saralls de I s d sfilad s a sabent que 

..!O 

hi ha que obrir la boca per compensdr 13 

for<;:a de l'explosió d'un arcabu�. apre 
nem a ser festers. 

Enguany, estem d'enhorabona i espe· 
rem dos festerets per Octubre que 
comenc;:aran la vida, qui sap?. si arT', 
trons i marxes mores ... benvinguts 
siguen ... ! Haurem d'anar preparant els 
vestidets perque el proper any de filen 
als brac;:os deis seus pares. 

Aquest any estrenem directiva. :\ l.l 
darrera, l'hem d'agrair la dedicaci . l'tm· 

petu i l'heroicitat que mes d'una vegJJJ 

s'ha fet necessaria per portar endJ J.� 
� "\comptes, lloguers, contracte , et • 

gent que va fer possible I capitaniJ 1�

1990 i que amb el seu b n fer J<lJ .in 
han procurat que ei. os die de f a-tJ n ..

ens faltara de res. En el pens ment dd5

qu comenccm am esto fer-ho el mili r



que puguem perque 

un any mes l'armonia 

¡ !'alegria estiga pre

senl a les f estcs. 

Per finolitzar, els 

moros d'AIN l�ARIM 

us desitgem bones 

festes als festers i als 

que no ho són, als 

visitants i a eixos 

campellers que tornen 

al poble per festes, gent de Palamós, 

Roses. Algecires, Malaga i tants de 

llocs ... 

BONES FESTES 

D'ací a uns pocs dies, 

ens ueurem pels carrers. 

Preparem les botes farcides 

i aliments pels festers 

que gustosos ens visiten 

i gustosos els rebrem. 
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ELS J?ACOS 

. . . .. -
. .. .

D
e nou un altre any torncrn dCI,

arribem cada vegad,1 .1mb més 

forc;a. Per c1 11osc1ltres ELS PACOS 

la festa. la música. la nostrzt f arma d'ex

pressió. el nostre pas tan particular. és lzt 

v,da: el cor ens batega d'emoció c1 mesu

ra que s'aprox,ma la data de les nostres 

fes tes. que sentirn que és corn un fill 

nostre que hem d'educar , mimar. Per 

aixó. enguany sera 1111llor que cls dílrrers 

, no tan bo com els vinents, ja que 

intentarem super.ir-nos perquc siguen 

millors cada any. 

Donarem la nota I volem ser pcr a 

tots els més esperats. els que tots recor

den ¡per a bé). Resistirem fins que les 

carnes no ens mantinguen drets i ens 

l l 

pos;1reI11 eixcs prle 1.m f,1moscs que 

duren i duren t,1nt. 

Duc ell Id co111p,1rs.1 ELS PACOS des

que co111<!11c;-,1r.1 íl c,1mini1r , porte l :i 

f est,1 L'n les ven es. C1d,1 ,1ny intenté 

supcr;ir-mc pcr pon.ir cnct1v,in1 1.1 nos

trzt tr,1dició fcstcr,,. El cnwnent. 1.1 mús,, 

ec:1, l'olor .:i pólvor,1. les tr,1buc,1dc . ón 

l'indici de que 1.1 f cst.i és ,,el. i cree que 

des del 1 6 d'octubrc p,1ss,H frns ,11 t 

d'octulJre vinent l.i gem e m:1t,1 per 

aconscguir el rnrllor. don.,r-ho tot per 

quL' ,1qucst,1. l.1 no tr.1 fcst,1. 19.1 .,c1.1 

vegéld,1 més i més ,1grc1d.1blc. rn.,rxo J , 

perqu0 tot estig., lle t per .il de cmb.1r•

rnment de les nostrcs tropL' . k' m ré . 

ill nostre port .imb 1,1 rr11cn 16 de con-



querir la torre i tot el poble sencer, tren

cant la defensa i el contraatac de les tro

pes cristianes. Aquesta batalla sera dura, 

peró sobretot per aquell que com a bon 

fester no es vol perdre mai cap acte i per 

tant no dorm. Tenim de viure i gaudir la 

festa fins l'últim moment. 

Passara el primer día: el desembarca

ment. !'entrada ... 

Arribara el segon dia: l'ambaixada 

mora i la segona entrada ... 

Despertarem com aquell que diu, en 

el tercer dia: l'ambaixada cristiana, l'en

tradeta informal i per últim la retreta. 

El quart dia molts pocs aguantarem 

sense dormir. Descans. Queda per últim 

fer l'honor a la Mare de Déu deis 

Desemparats, amb l'ofrene. la missa i la 

processó i després d'aixó. fins l'any 

següent, treballarem per tornar-ho a fer. 

Per a acabar, vull donar les gracies a 

tots per la vostra col• laboració i convi

dar a tots els festers. éampellers i foras-

ters, que participen d'aquesta la nostra 

festa, en nom de la meua comparsa EL.S 

PACOS i en el meu propi. 

JOSEP ALBERT URIOS I PLANELLES 



ELS pQLLOSOS

B
o!, ja estem ací un altre �ny m�s,
aquesta volta una mica mes 
relaxats degut, com ja sabeu, a 

que acabem de passar la nostra pri
mera capitanía, una capitania en la 
qual esperem que tot el món s'ho hoja 
passat com nosaltres. ac;ó és "de puta 
more". ELS POLLOSOS vam posar per 
la nostra part tot perqué així ho foro, 
tanmateix haurem tingut les nostres 
fallades i lapsus com tots, pero 
almenys, i és la cosa més lmportant, 
hem donat la cara I pensem que hem 
complit fins la ti. En ti. ooem a delxar la 
capitanía que jo passada esta, i ara 
tenim per davant uns quants anys per 
anar preparant la próxima, perqué, 
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encara que a més d'un li pese, sBg 
rem estant al peu del canó. 

Enguany, com la majoria de com
parses tenlm altes I tenim baixes. Els 
nostres Capltans segueixen omb 
nosaltres, pero els nostres AmbaixodOís 
no, aquests s'han fet cristians. &l:s 
sobran el perqué. 

Malgrat tot la comparsa segue1i 
endavant I tornarem a treure al corre< 
la nostra banda de música. els nostres 
vestits i la nostra marxa. Tornarem 0
convidar a tot lo món a la nostro

barraca, que és el  nostre fort 1 ° on
. ommés pessetes en gastem. Perque e 

més d'un se n'hauró adonat. la barro·



u I llul:, l l I LOSOS 6s lo que més gen 1 

lt, :.: 1 ,111¡,ru. :;ol,rolol por los nlls I mall-

11url1,:; rl() puls moruns I crlstlans, 1 

, 111c..< un quu rn;:ó supose una despesa 

, ,xlrn I u11 ü!;íor<; mojar. ho fem de bon 

c¡r r 11. 1 si ul Whisky s' acaba. hl ha glne-

1,r< , 1 1,inó olouno coso hl hauró, enca

r< 1 e 11 r, Ion sois siga música. Peró alió 

r¡uu 11101 no s·acaba són les ganes de 

1, :.lrr. 1 molgral llndre-ho tot ben ciar, a 

vrJurO :;I olgun any guanyem els moros, 

, ,,Jrquó jo esta bé que guanyen els 

rnrrlolxos. 

Bol. jo esló bé de tant de rotllo i tan

lo� lroses, que algunes són veritat, 

pE:Jró allres són broma. Cadascú traga 

Ir¡:; :;eues concluslons, peró que nlngú 

no 85 f rn;:o morrut, perqué el més 

Ir nporlanl é:; lo feslo. 1 perqué hl hoja 

resta, ha d'haver un Lllbrel de festes, i 

on elxe Lllbrel ha d'hover-hl saluto

clons, 1 la nostro salutocló és aquesto, 

que pot semblar una auténtico saluta

cló, o un aulenl·lc rolllo, peró com col 

rer-ho, íel estó. De lotes formes. com 

lol es l racta de saludar, dones nosal

lres saludem. 

Bol s'acabat, per a resumir anem a 

les nostres coses I a les que volem, que 

no és altre negoci que: convidar-vos a 

tots a la nostra barraca, a beure, a 

ballar i al que frn;a falta 

"Bones testes a fofs, i JA MOS BEUREM" 



MARROCS

JI 

F 
ou en temps del Califa Abd-AI

Rahman 111, el cap deis 

Crecients, el Defensor de la 

Religió de Déu, quan la pau regnava a tot 

al-Andalus, que el Coi d'Alacant al-Jalib, a 

qui Déu hoja perdona!, governó amb justí

cia i prudencia i feu prospera la ciutat." 

Així escomen�a Joan Calduch tradu·1nt 

un manuscrit andalusí atribu·,"t al poeta 

Muhammad lbn'Abd-Alloh d'Alacant. 

Fa massa calor, es nit fosca, pero cal 

donar-se "AIRE", com sempre, potser serem 

els últims en portar l'escrit al Llibret. Joan 

Calduch ens sera de moho utilitat perque 

així, de sobte, no ens podriem possar a 

escriure. 

"Pretengué escolgir la seua propia imat

ge, excavar-la en la roca de la muntanya, 

amb el castel! damunt del seu front, com 

una corona, i tola la ciutat prestada als 

seus peus, com una esclava." 
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Que passeu 

MARROCS 94 

unes bones festes. 



NONBEBEC 

U 
n ony més. ens obocoquem o lo festa des que 
es fundo l'ony 79 lo comparsa. Des de sem
pre. hem estot uno colla profundoment 

democratice. i enguony hen onot més enllo: som 
ocrotes. jo que lo comparsa ha estot funcionont 
sense cop meno de directivo des del mes de 
novembre. 

A1xí i tot, les ganes de festa no falten i o l'horo 
d'ello tothom oporeix. 

Estem segurs que en properes dotes forem uno 
reunió, mes seguirem éssent els moteixos que 

forem, els primers de posar-nos el nom í les scmo
rretes. de tindre uno moscoto dibuixodo. de port.ot 
uns colors determinots, de comensor les festes uno 
setmono obons de lo doto oficial. En fo que ... mal
grot no ser "els de sempre" ¡som com sempre rK)rl 
BEBECl 

Lo comparsa NON BEBE( seguiró oberto o tot
hom i desitjo o tot el poble del Compello unes 
bones festes de Moros i Cristions 1994. 

27 



MEIXEMET

VI NT ANYS FENT LA FESTA

E
N 1994, es compleixen vint anys eles ele la nostranaixenc;:a com a comµarsa all.'1 per l'any 197 4, i ací estem per fer front a les nostres FestesMajors. 

Afortunadament, ja cns trobem amb els preparati us ele la festa que, com la llavor que dóna fruitsegur, confirmara que el nostre esforc;: no ha queclaten terreny csteril. 
Durant l'any 1993-94, hem tingut d'aprofundiren el treball dur, lreure forc;:a cl'on no hi havia en tots els scntits. Pcr aixo hem pogut conquerir tot allo que tan sois la persevcranc;:a i el lreball aconsegueix. Totval perque els nostres projectes vagen endavant. Ara saben, que som capac;:os cl'organitzar, en totsels orclres, la nostra parlicipació en IJ fest b 

• • 
aam tenac1tat, 1 que no és possible retroceclir en el temps. 

El jovent que viu la festa amb decisió i alegria,¡que es sent integrat en la nostra comparsa, ha d'assumir, a partir de ja, el repte i el comprornís de treballar units amb els més majors. L'experiencia i kijoventut són els ingredients necessaris pera portarendavant la nostra festa.
Així, volem agra ir a la Junta Festera , la tasca realitzada durant el present exercici, els seus esíor�os 1els guanys aconseguits per a l'engrandiment de lesfcstes i del bé comú de tots els festers.La comparsa MEIXEMET desitja, en primer lloc clonar anims per a seguir endavant i, en segon lloc, q¡.-ees procure que les nostres festes arrelen en les noi�generacions. 

BONESFE5Tf5 



P.p. Alavés 



CAPITANIA CRISTIANA 1994
-....... 

BANDERERA 

M/! JOSEP ALAVÉS I BAEZA 

SALUTACIÓ 

BANDERERA CRISTIANA 

Be11uolgut poble del Campe/lo: 

La 11ostra festa ja cridant-,ws e!ita. Enguany tinc el 

¡:tran plaer d'ostenlar el c:i.Jrrec de banderera de la 

comparsa Jaume /, que com lols sabeu és la c:apila

nia cristiana del 1994. 

Com a (estera que soc, des que era menuda, intenta

ré representar el meu ca.rrec el millor que puga, 

il •/11si6 110 em falta. 
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AMBAIXADOR 

JAUME MOLINA I ROMERO 

SALUTACIÓ DE 

L'AMBAIXADOR CRISTIA. 

"Crues para ale.� m 'a(ala{.!en 
en la voslra clara ambaixada 
habils propos/e.� i enganys 
no dob/ef.!aran El Campe/lo.• 
Amb aquest verso.� comenraré el meu caminar per /'ambaixada q:.t p,.·r 
segona vegada li11dré /'honor de fer. Espere �r com elsrins i e/Is i c,:rc 
dar més, pero se11.�e pecar de ranci. Amb un ambient de f1a1rrs a p.J. • 
ra, el so de la dol('aina o de les bandes de música i el soroll di i,s 1"5 

deis fe.�lers, tractarem de que aquesta interpretacio puga rom�r.4-cr 0 

luthom l'e.�perit i el missatge deis fels esdmnguls fa mo/t; ,.;/,--.. 1 �-' 

es rep:escnte11 lmolt condensa/si aquesls trrs dit!s d'entrod, .. c/J,,;..• 
ambaixades, lots barretjats amb licors, música i bon m,•n.JC'· 
C:ec, �es de l'experienóa que ens dóna el fi•t d'hmw JO a.,_<:iMlt ��J ;: 
ptlania, que sabré sinó subsanar els ururs, al 111,•111; �1 dr.-.;iMufar·,,> 

per br! de lrt meua comparsa i de /uta fa fsta. P.•�ui no m at=rcJ�nJ 
Pª:Ysur la re.Y/a cil' In 111¡•u exi.,ti•11cia ta11cat a pany i {urn:/lar ª /a ¡¡yrr 
mes u/ta del 1·n.�trl/, co11dc111pnat prl ml'u raptla a pa i aigua. 

Menlres lant, pa.Ysru bones fi•strs, 1110,gue, bl.• r cu i ... dis(rut,·u .,¡ qut 
p

u
· 

gueu O 1'0·� drixen, f/Ue la11 sois són tres dies. 
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SONIA CATURLA I GALVAÑ ANTONI CALVO I MARCO 

SALUTACIÓ DELS CAPITANS CRISTIANS 

V
aja per davant la nostra por; si hem de refiexionar sobre els senti

ments amb que ens contamina la festa. Podria assemblar-se a l 'es

tat inefable dels enamorats amb la clara intenció de cridar als 

quatre vents ¡som capitants! o fer ús del represiu auto-control i engolir-se 

unes emocions, que potser no sigen compreses. Pero superant aquest ball de 

l'antitesi, vos diern que estem devanits i plens de joia per un assumpte tan 

insignificant i al mateix temps tan gran com és ser els capitans de la com

parsa Jaume l. 

La que se 'ns ve al damunt, és un esdeveniment intrascendent del qua! tots 

en podeu prescindir, pero que a nosaltres se 'ns fara consubstancial amb el 

que ens resta de vida. 

Ca,npellers, aquest capitans vos {aran la festa 
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º lJ/\N co1111.:11ce la pr1.::-.e11I:1<.:i6 dt.: c:1pi1:111í1.::-. ellh j11g:1rc11J dh d1rn.:c 1
1 :1 J:1p11llcr.11116·1 llM¡,;i 

q11:I11 ... ,,ne l:1 1111hic:1 1.:1Is e11 reconlarem c¡11e (:s l'chl:1, qo:111 :1g:11'1.:11J la fml,1 tll') 1:1p,1rc1r1 el 
na:-.. q11a11 ploga el di:, dt: l'e111rad:1 Ir:I11ri.;m el p:,rníglies de 1a1J1 plr,r:,r. qu:111 •)íg;, f¿¡ rcrr,;lil 

1.:11 1 i111111ulan.:111 dav:111I el p1íhlÍ(; pen¡i1e 1111 s:,hcm q11c fírnr. qu:111 c11111cncc l'a111b;,í;,;a,fo b 
c111111.:11t.=:irclll a i.;:-.Judi:1r, q11:111 sone la has<..:ollad:1 em, lo<..::irü Chcríurc d'un:1 vcgLJdí.J líl ,i,alula'-íf,. a,'." 
Q11edl!u 101s sal11da1s. 

S:.ilu1 mol! i hon hl!ure. 

Fill, H11 Jaume I 

e OM :dfri.;s anys El.S /\MOG/\VPRS baíxem de nou de lc1, mi,nwnyc., pcr rcbn.: le, 11,, 1'
11�_

°'·
.
c., '.'. 

la '.''ªi.Íi.' �i.;' 
.\

''.11pcllo, j11111 a111h e!<; 1Jt1slrcs <..:0111p,t11y'> de lluí1a /:n J:iumi: 1 � 

. �.iv.ilkr.., dt:I D1.1c:, pe,o ,11111e-.1a ve)!:1da llo lan.:m de 1'11nn:t c.,pccial. j:., que ¡c,um ,.1p1IJ 
111a!. Pero dc,,111 :, lit lan a110111cnada <..:risi 1111 ,,11, (fff••c.l·, 111,�. . • • 1 ,,re, · 1r1111: Ji:

. e . ,. •1 "' • -..� /ClllC/ (jUC t:W/VHII' C'; íl() ' 
llu11a p<.!r prod11<..:lc:-, tic pnmera 11ec.:e.'l..,Íl:t1: les e..,paiie,.., pcl wl,í ..,ky, el can6 pcl 1,1111 mc11jar I IJ r"

1
•

vora pcr la polvl!nt. .. 

Mi.::-. u mcny:-. scg11i111 el:-, inalcixos de lllome,,t S"'ll ., . b 1• rcndr.:in d
. . • • • , .. ., , • . . ' . . •"' !.. l:,1!->C/1 llJIS q1w111 .. , 1 no�;¡ Cl11 ' 

nost,e 111c�pc1,11 <..:,lp d e..,quadra. /\1xo �, 1111d,-,•tll ,J , ' ' .. e llO',IJ e grau Clll lll!r.



A h:111d:1 d'ai\t1 :ll':thl'111 aq11l'Sl l'Sl'rit i11vi111111 
11,Is l'ls kstl'r:- i 111, li.•s!l·r� :1 la I111�1rn harr:IL'II, ju 
que l'nguany l'hl'lll a111pli:11 .i11111:1111 d\,� ll1l·al:-. 

Blllll'S l'L'SIL'S 
P.D. Estl'111 al 111:1IL·i, lhll· 1k �L'l111ll'L'.

FIi.A. Al.í\10(:,\VEl<S 

F
a un any el nostre pre�i<l�'.�l .

l'nmern;av'.' a "r�clutar" pcrs1mal q11_:1lil'il'a1 pL'r 1111!1:11.' pl'.r 1111:1
causa tan meravt:!llosa I dll1l'il co111 la d orga1111zar-1ws pcr a una ksl:i que la 111:1,1on:i de�l'll
ni.:ixkm. 

Avalats per la seua experiencia i impulsats pcl trcball d'u11 "cquip". v:111 posar en I11:irxa 1111 pru
jectc a111biciós a111b garanties a llarg termini. pero amb una il•lusi1í cxtrc111:1. 

Durant les primeres festes. alla per l'ol'tubrc de 199.1 vam goj:1r :1111h nwueral'ilí d'una orgia dl! 
passions i saraus generalitzats. Tinguércrn convidats L'spi.:cials. 1mísica passiva. 111c11.iars a cor qt1l' 
vals i actuacions estelars. La filü ELS CAVALLERS DEL DRAC va arnnscguir rn11cl'nlr:1r l'n 1111a 
111a1cixa nit a dues grans estri.:llcs ele la caJH;ó campcllera: 1'0111niprcscn1 Ca111ilo 6." i el sorprenl'nt 
Rafa-él. Aquella va ser una nit inoblielable que cns va nbligar a pc11jar el l':trtl'II de "Nu hi h:i 
Beguda .. i a on es co111e11c,:ava a veure el fruit de tot un any ele trcball. 

Enguany ens trobe111 clavan! grans reptes. Se'ns presenla la racna difícil de superar l'armnnia quL· 
reflectien l'any passat cls nostres caps d'esquadra (varonil. rolund i experimental cll: violc11Ia i rnp
tivadora ella). 101sclos envoltats pels ensordielors acorcls ele 111agníriques marxes guerrercs rnro:-a
ment interpretades per una "banda" d'autenLics ... ¿músics? 

De més a més. les festes ele 1994 són per a la filr1 una cosa més qui.! un sc11ti111e111 personal. La 
Comparsa Jaume I és enguany la representanl principal del bandol crisLiü. El pobk del C:tmpi.:lln 
espera moll de nosaltres i eslem lreballant l'impossible per superar les crítiqul's d'a111a11y i així alli
berar-nos de la ··porquera"' en que cns han tancat, i les lloances ens porten de bcll nou a les boqucs 
de la majoria. pero amb un sabor una miqueLa més agradable. Hem sofrit el destcrramclll fcstl'r amh 
crítiqucs impotents. hem fet fronl a tot tipus de tormentes dialcctiques. he111 suporiat el disgust de 
l'enveja col •lectiva i hem sigut objecte de rcpetides falles de respecte. Pero malgrat a,/1, sllm fcsters 
i estern per "lorejnr'' qualsevol entrebanc i continuar mostrnnt la noslra visi6 partiLular d'un L'Slk
venimenl tan meravellós. 

En definitiva, la fila ELS CAVALLERS DEL 
DRAC espera que la fesla del 94 siga mulliLUdina
ria i exemplar. Les trapes del Jaumc I s'acosten 
amb incita fori;a i sembln difícil fer-los retrocedir 
en el seu afony de conquerir. Potser es puguen per
dre batalles d'estrategia, pero la batalla humana 
está salvada pel gran esforc; desenrotllat. Bones 
restes, 

FlLÁ CAVALLERS DEL DRAC 
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ELS CAVALLERS DE CONQUESTA

U � Jn\' mé ELS CAVALLERS DE

CO�QUESTA (i jJ en iem tres) 

prendrem el cJrrer . Aquestes 

p·o,,rie� ie:-tes .ón un poquet especials per 

. 1 nn,Jhre:-,. jJ que e 1renem el nostre vestit 

01.c1JI · el \estit de conquesta", dissenyat 

11c-' no:-,JI re:-, amb IJ recopilació de textos 

trobc1 , en llibret dedica! als cavallers 

mt-cl.t' JI: i la .eua indumentaria. 

El color triat per J ell é el negre, ja que 

.Jque,t no e tJ\ a pre ent en cap com11arsa 

lri,r,ana. d'aque ta manera l'hem fet el 

no,tre color. E perem que el no tre ve tit 

011c iJI i'.!J dE.-1 gu I de 101 i al mateix temps 
, �a ront ci admiraciú i rl' pecte. 

El \l' tit del CA\'ALLERS DE CO 1_ 
QLE T-\ quL• a tolp cl'ull Pmbl,1 enzill, J
1·hor..1 d. la '-l·UJ L0nll-LLió inc.orpur,1 tot
·1, J\ Jn�, ,, tn nic . i. J nH• , up •r,1 lot� eb

J"JJc,-, d\.· lal><HJt<m i, te o-quimic c.•n lc.·i,it
1 ,H ab,1h. Tamh • 'hc1 flrl·\ i I I' ict· 

.. 
1 • I\,)(_(() ( L•l

,,1,-rn,1 PL·r ,1 IJ llll orpor,H i (> i111nwdiat,1
d,- no <· pt·c e·, Ju,di,11,H e . lll( 1,111 lll'l p,,,1_ 
111·, <·, r,tn t·n t·I ne, 111· \t•,111 d. t t c,nqut•-.1,1 1
<¡UI· pt·r <·nguJn, 1x>cft•11 hpt·r.ir. 

14 

�I 

En toles les nostres activitals hc-m p•r, _ 

rat sempre, amh la col• laboració de 1 •. 

anar per davant, tal com ho íeien el, CJ,J 

llers del Rei Jaume, jaque eren aqué'' �-

colla de valents que marxava da\ant d ...... 

hosts del rei cristia amb la intencro d � ... 

peccionar els terrenys a conquerir. E,· � 

aquest motiu que ens sentim molt or::- -

sos de representar-los simbolicament 1 • � 

menar així la nostra comparsa. 

En les fes tes del Mig Any vJm .er dt' ... 

comparses més nombrases en ei,ir al L.!·-�

per acudir a tot els Jetes i gojar d'Jllú,. -

bé. En l'actualitJt hem engr,rndit onq,-J

blement la comp.H ,1 .rn1b l\irrib.hiJ,.

nou oci�, hcm duplic,11 el num\.'r0 l"-' • • 

ter p,1 ant de -t0 ,1 70, qut> en, ,1l.1� ·'

coniorm,u om un,1 co111µ.u,, .. 1 Jml !-t •

lote� le� L'd,11-. i c.•,¡H'rien ·ie,. El nu:l ''

p,,-.-;,1r ,1mh l.1 h,rnd.1 dt' 11Hi--t .1 ql.l' 1

\'t•n I' nh·•' ' '
1 ,111y p.1--,,11, l'r.1 l.1 lllt.'' n,11 

lotc.•�, ,11111> un tot.tl dl' - mu,i '·



de l.i nmlríl c.omrar�J per J poder afrontar 

Jrnb <·1 menor e�fon; po!>sible la r<:sponsabi

lil íll dl! IJ cJpÍIJnia del 96. 

UnJ vegJdJ més ELS CAVALLERS DE 

CONQUESTA vCJll!n recordar a tol el món 

Íl•�ll!r, que eslan convidats J les n oslres 

barrJques, lot i esperan! que com en anys 

,1ntcriors, siguen les més alegres i anima-

de:., tanl per a la gent més jm'e com p€r a 

la menys jove, i les últimes en anear la 

porta íins !'arribada del lrenc de l'al ba. 

Gracies a tots aquells que ian que cada dia 

la nostra comparsa siga la millor. 

/'les armes no ennobleixen al que les porta 

més, que el qui els porta a les armes. n 

... -
.).) 



ELS MASERS 

t ,, ,\ '-- j .. 
_, / 
- - ,.__....., �J• 

yir,;,a¡,-a,�::r-::. • I 

. ,-\J\ \IC S! 

Í vos a ltres. veins campellers, 
acosteu-vos. Vingeu. Aproximeu
vos a veure la nostra gran festa, 

la vostra festa. 
Octubre, mes ansiat per tot campeller. 
Octubre, El Campello es vesteix de 

gala per rebre't, a tu i a tot el teu 
seguiei. 

No oloreu eixe aroma dol<; a pólvora 
que evoca les festes passades? No 
escolteu eixe estrepit de traques, cas
tells de foc, arcabussos ... ? No veeu !luir 
la il • lusió de les fes tes en els ulls del 
Campello. 

Llum, música i color vesteixen el 
nostre poble. 

Ja venen. Els llums s'estan penjant 
pels carrers, s'omplin de bombetes de 
colors. Les barraques es comencen a 
plantar: menjar, beguda, filades, vestits, 
música ... tot esta llest. 

Jb 

--

Va a esclatar, tot esta llest. Se':[;. . 
ten els últims detalls. Prompté a:.::::: 
el dia en el qua! el poble rebe:-.::: 
amb el soroll del primer caste:11 é� !:e 
artificials. 

A partir  d'ací, se s ucceiran .:-5 
esgotadors pero f antastics dies p'.�.:-.: 
de desfilades, cercaviles, traq e5• e!:-

• e·••tells, barraques, balls, alegna. sr ��-
diversió ...

-- .

Nosaltres els festers ja comencc., :
sentir el caliu de 1' alegria de la f_cs

:.!_:,
t mbe �c. -els nostres cors. Facem ª. 

1 
-f .. -:!

!'alegria, la il • lusió, l'embohc. 3 ��
t e· Jtr.'

en els cors de tots els nos r ::i 

visitants. 

olt z,¿ 
Divertiu-vos i passeu-ho m 8'f:

VOS ESP 



T 
Ol'lll'll de I10u. Els resorls de líl fesla le111-

plL1ls i engreix;1ls. 

Els rlies a11hclaIs eles de l'ílny í.ln�erior res

sorgeixen de nou en el cor del nostre poble, 
,1111h rnés coralge, ílrnh rnós for�íl. 

DL• nou hull líl silng. 

El 111os,1ic de llums, colors i sons omplc cls 

noslrcs carrers. 

13,111eleres, eslenclí.lrls, lt1rnbors i cornetes. 
Olor ,1 polvoríl. 

í-csI,1 lúclirn. Desperleu els voslrcs senlils. 

Enlríldcs, rc1reIcs, desfilíldcs i t1lí.lrdos. 

Remolí d'emocions. 

Els Í.lls de líl feslt1 bufen de nou en les nos
lrL•s CílSCS.

Uull l;i s;ing.

Ci1111pellers i visil.Jnls íllTJSlríllS en líl vor,1-
ci1,11. l\lcgri,1 que dcshorcl;i el noslre poblc.

Explosi(> de joiíl. I-ltirac,'l de se11s,1e·i()ll!i, 

Poble que esclíll,1 en 1111,1 f1 1 !ilíl. l..1 110!,lr.i 

feslíl. 

Eslc11 prepílr,1Is nmics. Conwnc,:,1 dt' l>PI 1 

nou. Bull l,1 snng. 
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TERCIO DE FLANDES

E 
STIMAT poble del Campello, des 
d'aquestes pagines volem convi
dar-vos a participar activament 

en les nostres FESTES MAJORS, ja que 
tots els actes que organitza la Junta 
Festero necessiten de la vostra ajuda 
i assisténcia. Les comparses, com tot, 
no són perfectes i ens podem equivo
car. Peró som joves i estem aprenent, 
per aixó ningú no ens pot furtar la 
il • lusió de superar-nos cada any m -es. 

Any rere any, la festa es real9a 
cada volta més, i la nostres feste 1 s, es 
del nostre poble, pos a pos esta n arri-
ban a lluir amb llum própia, pero tot 
rn;ó ens valdria de molt poc se 1, . . . . nse a-
Jut I part1c1pació deis campell ers . Les
comparses necessiten del b PO le i 
aquest de la festa oque t ' s a es la 
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bona combinació que mesclada 
adequadamente pot trencar amb 
tots els impediments que se'ns posen 
al davant. 

EL TERCIO DE FLANDES, com tots els 

anys, tindró la seua barraca "MOSA·

TROS" o berta a tot aquel!, jo siga

campeller o visitont, que vulgo corn·

partir omb nosaltres l'alegrio de Jes
FES TES. En oquest 11 anys de particl·

pació en lo festa, ens sentirn rnolt 
identificats omb ello per aixó rnoi no, 

t
ens consorem de sol• licitar el supor 

del poble. La alegria s'ha de comP
or


t' • éS 
,r I la festa és alegria, i aqueSfO 

de tots per o tots. Eixiu al correr, eng
ü

·
1 

s 1 
aneu baicons, visiteu barroouª

10
Penyes, en definitiva goudiU de 
festa oblidont els problernes i unir11"



nos en lo felicitot, perqué les festes 

comenc_;en i hem de viure-les intenso

ment. 

Als nostres componys festers volem 

trosl lodor l'expressió deis nostres 

millors desitjos per aquestes testes, 

que en pocs dies comenc_;oron. Lo 

il • lusió i socrifici de tot un any en lo 

preporoció d'oquestes, bé mereixen 

lo recompenso de lo faeno ben feto. 

Traguen al correr l'olegrio i goudim 

omb ello. Fem tots lo festa al poble i 

visquem-lo junts, fomentant-lo entre 

els joves perqué d'ells depén el futur 

de les nostres testes i és necessori que 

ells es senten orgullosos de les seus 

comporses. 

Bones festes o tots! 

BONES FESTES 
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ELS MARINOS

� '-.....::. 
- :;;.,e . 

J 
A eston ocí, per f¡ han  arribatl La 
Comparsa "Els Marinos", en el seu 
decim aniversori, desitja al poble del 

Campello i als seus visitants unes bones fes
tes de Moros i Cristians en honor a les nos
tres benv olgudes More de Déu deis 

Desamparats i Santa Teresa de Jesús, motiu 
de l'origen de les nostres festes i vos recorda 
que la nostra barraca esto oberta per o tot 
el que ens visite. 

COMPARSA "ELS MAR/Nos· 



CRISTIANS DEL CAMPELLO 

1 � A comparsa els CRISTIANS DEL 
1 CAMPELLO un any més rep l'honor 
L d'escriure aquest quatre renglons en 
�questes pagines. 

Com a capitanía 1993, esperem que tot 
" J ja segut del gust de tots. Ara en agost 
.edirem la capitanía a una altra comparsa. 
Tots els socis estem molt contents i agraHs 
per la col• laboració d'aquells que ens van 
ajudar en la capitanía. 

La nostra comparsa compta amb cinc 
íilades: dos filades d'homes, dos de dones i 
una de xiquets. Com a caps d'esquadra 
tenim: Antonio Ferrer i Bro tons, Juan 
Antonio Solo i García, Dominica Sala i 
Lopez, Míriam Planelles i Felipe, i Daniel 
Ramos i Pinilla. 

Els Cristians del Camrello és una 
comparsa modesta, la qual ha pogut seguir 
ene.lavan! gracics al tipus ele gent que l.i 
integra. No sois volem invil.ir-vo� que 
parlicipeu en tots els acles que es realitzar.in 

en aquest dies tan senyalats, sinó que volem 
que vos integreu a la festa amb nosaltre , ja 
que la nostra aspiració majar és compartir 
amb tots vosaltres aquests clies ele festa sen e 
res més. 

Una vegada més, des d'aquestes pJgines 
volem desitjar-vos unes molt bones festes, i a 
divertir-se que són quatre dies, penseu-, os
ho bé. 

SALUTAC/0 15 
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DE JOSEPS, JOANS l ASES, N'HI HA PER TOTES LES C
A

SES 

-No som res, omic m?u, n som ,�. -dei-1 (n XC' i, 
a n·ts�S-J m�ntre p?r 1.-s ,,,11$ dd n-1s dd srgon 
roda, en s.:-ngl?$ ll,\s11m.::s qu.:- lli -1n-1ren ,, rsct,,
for-se sot-1 el po l:e ¡ rrnd(\ de 1,, sru.3 m,\ pdlu
da, al temps que nom,..s poclr,, d1r: 

- H-1, M h..l! 
Un colp de singlot i continu�:
- Ha, h3, h3! Al...!
Una pinz:<ell3d3 d'apne-1 i, de nou: 
- Ha ... ! Ai, que ... ! Ha, h-3, ha! Al, oi...! Aiqucmpi,c

he, he he ... ! 
- Ai, ai! ---<ercjava en Xd.x.
- Ai, ai! -bufaren 3 duo 1, amb un amplc sospir, 

semblav3 que ja h3vien sufocat l'atac de rialles.
-Ai! -disue n·tsres�- 1 tc·n recordes de quan,

al vuitanta-sis, Am3u va rclliscar dins la font de la 
plac;a de la Granota? Quin colp, xc! A punt 
d'ocórrer una desgracia! He, he, he! 

- l la cara que va posar quan aconsesui alc;ar-sc'n? 
1 de nou el cor d.: riall.::s, peró, de sobte, en Xcix 
a fer un silenci mcditat1u. Mirant l'infinit amb un ull 

aclucat obviava les riallcs del scu company, qui, a 
poc a poc, adonant-se del gcst de l'altre, les va 
amansir amb dificultat, fins que va poder dir: 
- Que et passa, tu?
- Que aixó no va poder ser al vuitanta-sis. Aixó va

ser ... --<:lubta- al vuitanta-set! -exclama per fi.
- Mmm ... no sé, no sé -<ligué l'altre.
- Si, home, que teniem la barraca al local d'Emllio

Uedó, al carrer Convent.
- Si, potser tingues raó, peró, no sé per que, asso

cie el fet al vuitanta-sis.
- Que no. Recorda-te'n. Estavem netejant el local

amb ileixiu i salfumant, i, quan respirarem ta
boira que s'hi forma, els Ducados ens sabien a
gloria fins als qui no fumavem. 

- Ai, si, si! Quina passada! Peró, tu, -afina de
nou- que aixó no va poder ser al vuitanta-set.

- Co!lons! Que si, home! No te'n recordes que
a

_
navem pels carrers encenent l'enllumenat artis

t1c abans de que comenc;ara la festa? 
- Calla, tu! No ho digues, a vore si algú ens sent.
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_ S I, rnir-11 Aml9.1txo, cixc ndellcte. r
a 

onys 
p1csc1iwc. O no? Qu, '•

_ 011 rcrquc ges que per mi no Passa ,1 lt"l>\
_ si, h me, si, ni el temps ni l'cdat. Dtlxo u , len, ho publiquen al llibrct de resttsl Q '·"
_Valoren tlndr kn. Pero, escolta, no va ser ,1 

tanta-set l'any de la .. petardA .. -indic� n· ¡ vu.
gr,54 

_ El de la .. petarda ..... A vore -rememora ,nXci •-. El meu flll major vi, noixer a l. .. SI! Ttr\\
r-,6! Que clxc vo ser el scson any que munt• 

E , ar,, 
la b�maca al local d' mrllo lledó. Xe, Perdona·m,

- De que, home! Enca ra que Ja m'havt,s ftt dubw
de les meues neurones. 

De nou una scssió de rialles 1, a la fi, tn Xtlx va con
cloure: 
- Vcus tu com si que hi passen els anys i l'tdat?
- Si que passen, si. Pero, mira, hem d'anar tirant ¡

replcsant.
Uns instants de sllenci I tomaren a la conversar,; 
da i insulsa. A poc de recomen�ada, es va v,urt 
intcrrompuda pels crits, producte d'una d1scUSS1 . 
provinents de recepció. 
- Pero quina classe d'intervencló m'han fct acf? -

exclamava un home de mitjana edat cnces de
fúria.

- Perdoneu -dela una senyoreta abillada a b
bata blanca des de l'altra banda dtl mostr.s•
dor-. És que no esteu contents de com h.sn
quedat les vostres orelles?

- Les orelles perfectes, senyoreta. Perfectts. rcro
jo vaig vindre a operar-me de galindons -<l,:;u<
alteradament l'home assenyalant tls pcus. 

Cal�ava un quaranta-dos d'eslora pervint de ,n.;nt
ga. Semblava que no s'havia llevat les aletcs ck bUS·
seJar per anar a !'hospital. 
- Sí, Ja -respongué la interpel•lada-. Potstr �

posaren al cirurgia la llitera al revés I all0 QU( pn
mer va veure van ser els p.3mpols. Que t.smb( f'II
ne:cessitava veste una miqueta d'..,lgcps, ch7 

E• s,._� t.,, ·1.1 i- 1xe era ei meu problema escolte! U'-
., • , 1· cccl(t ... Ja estava fart de xapar el tre quan vo "., " . 

0 desembragar. Les orelles crncara no cm niclci 

taven per res. 



- Ben bé, d'acord. Perdoneu, dones, l'equlvoca
cló, i ara, si us sembla oportú, anem a emplenar
el formulari de reclamaclons.

L'empleada va prendre d'un calxó unes fulles 
preimpreses I comern;a el rosarl de preguntes. 

-Nom?

-Joan.

- Primer cognom?

-Galindo.

-Amb accent? -pregunta la xica sense poder
reprimir un somriure plcardiós, a rlsc de fer-se un
tall en la llengua de tant mossegar-se-la.

- Prou de rifada! -esclata l'home-. Doneu-me el
formulari que ja l'emplenaré Jo com sapla.

La dona li va allargar els fulls tot i mossegant-se el 
costat menys castigat de la llengua. Aconseguí 
dibuixar un gest seriós i, amb una amabllitat d'esco
la, argumenta: 

- Perdoneu. és que, deis cognoms que no em
sanen, preferesc preguntar com s'escriuen per
evitar confusions a !'hora de mecanitzar les
dades. Us assegure que no he tingut cap segona 
intenció amb la meua pregunta. De tates mane
res, ací té vosté els papers i, si trobeu qualsevol
dubte, no tingueu vergonya de consultar-me. 

En Xeix i n'lgrega, testimonis muts de la conversa, 
intercanviaren una mirada d'escepticisme, que en 
3mbdós casos podria haver significat «Fotre, tu! A 
1uina clínica hem vingut a ficar-nos!». 

• . .:! nou, sobtadament, els va cridar l'atenció el dia
·g de l'home i la dona , el qual, interromput uns
oments, retorna a la carrega amb més vehe
�ncia.

Senyoreta, ac;ó esta en angles. 

'>í, senyor. Es conseqüencia de la normativa 
europea en materia de comunicacions. Ja sabra 
voste que fa uns mesas l'angles va ser declarat 
idioma oficial comunitari, i tots els europeus 
tenim l'obligació de coneixer-lo i el dret d'utilit
zar-lo. 

- Té collons la cosa, escolte! 1 als meus cinquanta
anys vaig a comenc;ar jo a estudiar anglés?

- Mire vosté -talla la xica-, eixe no és el meu
problema, i perdoneu que puga pareixer grolle
ra. Si voleu, us emplene jo el formulari, i, si no, ja
s'apanyara voste com puga.

Un guardia de seguretat va apareixer a escena i, 
gentilment, prega a l'home que l'acompanyara al 
despatx del director per tal d'evitar manifestacions 
de mal gust a altres usuaris de la clínica. Li explica 
que errors com el seu mai no són intencionats, i 
que, en el pitjor deis casos, són reparables. El 
requerit accedí al suggeriment i la vida continua 
com sempre dins la sala d'espera. A ella, n'lgrega li 
digué a en Xeix: 

- Com ens ha fotut el Superestat, eh?

- 1 tant que sfl Pero que hem de fer? O ens engan-
xem al tren o restem a una vía marta.

- Dlgues que sr.

Rera una breu pausa, n'lgrega pregunta:

- Escolta, tens hora? És que se'm deu d'haver
esgotat la pila.

- Sí. Espera't, que el rellotge és nou i encara no
m'aclarlsc bé. Un regal deis meus nets, saps? S'hi
ajusta automatlcament mitjanc;ant uns molls I et
dóna, entre altres coses, l'hora, la data, la tensló
arterial I les pulsaclons; pero encara no sé si
l'hora és alió de dalt o el de més avail. Sí, mira, 
són les dotze hores, nou minuts, vlnt-i-quatre
segons.

- Les dotze hores I nou mlnuts -repetí n'lgrega.

Aquest va romandre pensarós uns moments, com 
mlrant el que no es veu, mentre movia, un rera 
l'altre, els cinc dits de la ma dreta. La conclusió final 
va ser: «Ja i'he cagada jo amb la meua pila esgota
dau. Pero malgrat aixó, passats un parell de minuts 
en silenci, li torna a preguntar: 

-1 quina hora tens ara?

- Em ... A vore. Sí, les dotze hores, nou minuts i
vint-i-quatre segons.

- Ja me l'has feta, amigatxo! No sera que estem a
dotze de setembre del dos-mil vint-i-quatre?

Amb sorpresa, en Xeix, fent calculs, exclama: 

-Ai, caram! Ciar que sí! Calla, home, calla! Les
dues i mitja. Que alió era la data, xe!

- Ja m'estranyava a mi.

- No, si entre la deficiencia de neurones i les
modernitats, ja vorem com acabarem.

- Vaja festa que tenien a recepció, eh? -canvia
n'lgrega.

- 1 tant. Ara, que s'apanyen. Jo content de saber
que, segons les estadístiques, no s'hi donara un
altre error medie en vuit-mil pacients més. 1 a tot
aixó, festa la nostra, la de la primera capitania de
Moros de Kordofan, eh? 

-Ai, sí, sí! Aixó no es pot oblidar de cap de les
maneres. Va ser al noranta-cinc, no? -pregunta
n'lgrega.

- Que dius! Al noranta-quatre, home. Just als tren
ta anys de la primera desfilada al Campello.

- Sí, home, sí, tens raó -caigué n'lgrega-. Si va 
ser quan ...

- Calla! -imposa en Xeix-, que aixó encara no
pot haver prescrit.

- 1 tant. Quin dotze d'octubre!

1 rigueren de nou com a xiquets la primera nit 
d'estlu lluny deis pares. N'igrega fou el qui abans 
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aconseguf recobrar el seny 1, tirant-se ma a la butxa

ca, demana: 

- No tlndras per casualltat una moneda de mil

peles? És que vull cridar a casa per dlr-11 a la

meua nora que no m'espere a dinar. Ja veus, la

cosa semblava que serla raplda, 1 mira, ad estlc
encara. 

- sr, home. Espera't. Ad tens -allarga la ma en
Xelx. 

N'lgrega va agafar la moneda I se n'ana al locutori. 
En Xelx va restar a la sala pensant I mlrant els altres, 
deis qui algú plorava, pocs callaven I els menys pas
sejaven, esperant, sens dubte, cadascú a la seua 
manera, la confirmacló del resultat desitjat. 
N'lgrega torna al cap de cinc mlnuts amb un somrlu
re irónic ben marcat. S'hl assegué I comenta: 
- Que et sembla, tu? M'ha posat la meua nora

amb el meu net perque tenla un dubte de
l'assignatura d'hlstórla. Que quina cosa era la 
pensió de jubilació. 

- Mira! Que l'han llevada del dlcclonarl? Ja n'era
l'únlc que faltava. 

Van callar una estona, com qui té por de fer una 
pregunta obligada, fins que en Xelx va trencar el 
gel. 
- Com haura quedat el deis gallndons, tu?
- Dones, segurament, li taran de nou l'operació.
- També son ganes d'estar bonlc a la seua edat -

afegí en Xeix. 
- Mira, veus? Aixo que acabes de dlr potser iden

tificara la nostra comparsa. Maí no hem tingut 
voluntaris als carrecs de representació. Sempre 
ens ha costat triar vestit. Perque no érem presu
mits, no? A la nostra comparsa faltaven el típic 
lligó I el lluent fester qui vol anar més bonic que 
nlngú. 

- Sí que és veritat. Encara que alxó genera compli
cacions, no? 

- Segurament. Pero eren components de la Idio-
sincrasia de Moros de Kordofan. 

- Ah! 1 per sempre, amic.
A vora de l'exaltació testera, una veu femenina va 
lnterrompre els somnieigs deis nostres amics tot · 

b. 1 1 

expressant, am ntme ben calculat: 
- En Xeix ltal, és voste? -En Xelx assentí amb 

t d'I • • 1 
un 

ges ncorporacI0 a seu selent-. Us toe 
t. . • N'I 

a a c�n m
v
uac1?. 

d
greg? lqual? -n'lgrega alc;a la ma-. oste va espres. Gracles. 

1 perllongant la "e" de l'últlma síl•laba se n' d'escena fredament. ana 

- Ja ens toca, amlgatxo -dlgué n'lgrega. 
- Ja n·�ra hora -replica en Xelx-. 1 a tot alxó sal-vant a casualltat, tu a que has vlngut acf? 
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_ No res -respongué n'lgrega- Un 1. 
• "1ft' 

meu metge em va aconsellar que m' 1 
'.ns •. ti

evitar la calbesa. M'en deia que era P 
e :era Per

tensió epitelial, saps? 1 tu? 
ro lema de

_ Ja. No res. Una vasectomla. És que tin • 1 • e relac¡ amb una xIcona, no m agradaria trob ons ar-ne preses. Sor. 
_ Pero, tros d'ase -exclama n'lgrega_ 

s' 
setanta anysl ' 1 lens

_ 1 tu seixanta-vuit, animal! 

1 tornaren a riure escandalosament. La veu fem 
na va interrompre les rialles. en,.

- Senyor ltal? Ja pot passar.

_ Ja ens vorem, amigatxo -digué en Xeix tot 1alc;ant-se del seu seient-. Les properes f estes
seran nostres. 

- 1 tant. Au, vinga! Que tingues sort.
- 1 tu que ho veges amb els ulls a la ma.
_ Vinga, desgraciat -va conc!oure n'lgresa altemps que esclataven en una ultima rialla. 

Els pampols feien por i vent al mateix temps. 
L'home, descompost, 11 deia a la senyoreta: 
- A vore. Vull un full de reclamacions en castella 0

en valencia, que m'he assabentat de que en une
dret. 

- Ai, senyor -respongué aquella-. Que encara
no esteu content? 

- De que haig d'estar content? De la mala llet
d'aquesta clínica? 

- Pero, senyor, els vostres galindons ja no hi són.
- Com que no hi són? No són on estaven abans,

pero és que ara els tinc darrere l'orella. 
- 1 sembla que sempre ha sigut així, cavaller. Pero 

voste no volia uns pampols d'un metre i uns 
galindons redu"its? 

- Sí, pero mai el cap no m'havia fet olor a peus ...
"�aja clínica, vaja clínica», pensava espantat el guar· 
dIa de seguretat. 

• •••••

E.n Xeix ltal,_ a hores d'ara, per un mal colp de bis�
n, ha canvIat de sexe i dóna espectacles com 
transformista a locals públics. 
N'lgrega lqual fa anuncis de cremes contra renvtlh·
ment en televisions privades, i queda molt propi
quan diu al ió de «Al si l'haguera conegut ¡o
abans!». 

' 

Ambdós segueixen sent membres de la comparsa 

Moros de Kordofan I mal no oblidaran el que va

succeir al 1994 ni al 2024. 



E 
T[.\I 11<.', mnlt ht• .• 1c,1hem 11'1•,tar mJI. molt mJI. 

, \ P�t f)('r 011. <:nlrt' 1,, rlu"''l,ll d un,1 , t'I pe,<i
mr,mP rl'.11lre. PI ( ,Jn•Jnc, dL• molr, r 1',1p,111,1 de 

l,J r, ,1,1 tf .. l mon Jl,l"t·m de cfr,< utrr pi, 11•,ult,11, l'lec
r11r,1I, o ,.1, d.1m·r, r,1,.11�c dt• l't>qurp di' iulhol de tnrn 
, ,•n, r><•-• m ,, tr,H l,H d't ,t rrure unJ m,qul'IJ ,ohrt• I J 

ll -1,1 pt rqut· ,.¡ ll'mp, .1prl.'mia , no c>m e11 donen llll;�. 
d· • ll·mp-. ¡x r fHL ,, nt,1r-ho. 

'-o ,., qut• no trnu,1m g,1rre,- u<1ne,-, peru e que jJ 
, n, h, u lrH L·I ,uc dur,1111 1-1 Jm, 1 no (•, que 1ió ni 
rl'.1.!J'.H C'I llrbrl' dl' lorn i rnpi.H qu,1l,e\ ol hi toriJ, ni 
d,· ll·' t ,JP crI1It,1 <lc-1ructi\ Jefe le< e,1ruc1urcs ,1ctuals. 
{ nm .._., 1IpIt drr per aque,1e, date . ens h,1 arriba! el 
1,-mp,. ci c--•<:r c,1pI1.1nra. pero no en iem ma sa cas, ja 
(IL,l' ,., me, rmportJnl ier ironl a certes peticions un 
I)' ( m.1lrn11:ncionade· que en arriben des de tots els 
r.drp¡_ d'Aspanva. 

Fulle�em i iullegem la premsa deis darrers dies de 
-•·mbre i sol ens ia �anes de riure i donar llaors i 
,., a ant lldeion per ha\ er-no permés fluir una 
.. •. , empaperar-nos la porquera amb posters de 
.:for111a. S1allone i d'altre· guaperes de Hollywood i 
,· JJ a la bro a I' engrogida ioto d'Errol Flyn. 

Pc.-n an1 i pensan1. ens planlejem de renovar les 
• Jcture- de la nos1ra comparsa. i com que ara afor
,_rJamenr podem, ens plantegem contractar a

-·�.t:, Spill\E-rd perque ens done un nou look i ens 
• J•rtr•ca e-n marcians o 1ortugues ninja, d'aquesla
rt--r¿ podre-m aportar el nostre granel de sorra a la 

,·.:,�uraciéi de l'anacroni me més gran cantal en la 
·,Jr,J dEc la humani1a1 ies1era. No és que no vulguem

,., rm1I.-ins ja, no. pero molaría més dir-nos les 
í,,nugr•� '-in¡a de Jaume I o les Forces Marcianes 
,,l,..,d,--, ¿mb Jaume 1, ,. de més a més, aquest íet ens 
·1-¡,r,narra m<:nrs prejudicis i problemes íiscals.

�IIEN /)IIE fRSUH llAss,firAlt 
EH6VA.KY ll CASTEIL¡ QUE av/lJIT VAL 

Qtlt El C011PIUN 

éL é a.mpello 

í111, r 1111. cll'n .. 1111 • nrr,•r l.1 ,m.1¡,:111,11111 un bon 
C'qurp d,• 111,1q111ll,1rlw, ,.,,., podrr.r ,!,,,,,ir 1,., 1 .,rr·, e nm 
,l , ¡•r11,il,l1•, 111ul,,r1t, , .11111.111'1\ l•·mp,, 11 d, .,,m11l,1r1,1 
l,1 l ,H,l dl' por1 t¡lll' ,c•'n, v,1 qu,•d.¡r rf,.,p,,··, rJ,. J,., 
d,trll'll'' l(•'il'\. 

1 ,l , "' 11,11 l'' quC' no n'h, hJ r,., m,ll111 lfU" l•·r- ,. 
qu,1t1t• lron� pprqui· a qu,1I,l'\rtl ,,. Ir dl\¡>.1n l.1 rmp•• 
r,ll it'> i l'únrr quc• h,1 dt• ll'r e� llncfre i.:,111, .. , ,t·,. ""º"'

Dema11em di�culpC'� ,1 l'.ilrcc11·1 p(·r 111, porf,,, rr,1-
duir ,HJUl'�lt·� lll•lrl•� al .'Jq1,1l1. X,m:,. fl,1m1u , ( ,JJ•·, 
pt'rqu¿, l'e,p.i, de�l,nJI J l,1 puhlrc11.11 clC' IJ no,tr,J, r,m
p,1r�.1 ve mJrcal pd, c ¡rnrm� de· p,1111,111,1 rn,1,1ur,11, p,·1 
govern de l.1 Junta Fe IC'rd cft' ,\loro� , (ri\11,111,. , 
aquesl, a banda dC' er limi1,11, l'lwm de romp.irtrr Jmh 
les nostres benvolgude<, iilJdes idc·� d',H i 1,,1lul,1l ron, 
per a 101 ells) i lambé perque de· e oncr,t·m .,qu,..,rn-. 
idiomes, Perque mereixer- 'ho. s'ho mcrc·iwn 

Volem aproii1ar per a saludar d� cl'.1cí el, n°'tre.-
companys del Kordoian amb el qui compJrtrm c.1p1-
lania, els Pacas amb els qui compartim c�ptc'Claclt· l'm
tic i begudes di verses, el 1\-larron amh el, qu, e om
partim porquera, els Velerans amb els qu, compJrt1m 
bons records. deis Pollosos. Ain Karrm. (J\ alll'r, d • 
Conquesta, Masers. Tercio de Flande, i ,\lt•r,eml.'I amb 
els qui compartim respecre i impa1,.1. , a la r.:--tJ 
També aproiilem per a saludar els nome, par�. ger
mans, dones. cosins i cosins prims. cun\JI . iamrl,.1 en 
general. sogres, gendres. compan}S de 1reball o de 
barra de bar i desitjar-los a 1015 i al poble en generJI 
que passen les piljors fes1es del món. 

Salut, molt i bon beure. 

J:wme I 

NOTA: Qualsevol semblan,a d'aque,1 e crit arnb l.1 
realitat és pur.1 coincidt>nciJ, je. je je! 

-lS 



DE MOROS 

I CRISTIANS ... 

Hola omics lectors del Llibret: 

A 
cí estem en ple mes de ¡uliol, gent 

Nmora" i gent "cristiana" pera

saluda r-vos i desit¡a r-vos unes 
bones Festes. 

Ací ens trobem parlant de festa, parlant 
de les nostres benvolgudes coses, parlant 
del que més ens agrada ... I estant així pen
sant; que escriurem, que posarem ... ens ve 
al cap una rondalla que parla de moros, 
de pobles vei'ns, de vaixells i tempestes, 
d'un moriner i uno More de Déu bonico i 
xicoteta. Esto orreplegada a Santa Polo pe/ 
nostre apreciat mestre Joaquim Gonzolez i 
Caturla. 

Ací esto, esperem us agrade: 

LA MARE DE DÉU DEL 

LORETO DE SANTA POLA. 

S'escolava. segons diuen, l'any 1643. En 
aquclles terres J'An<.Jalusia va esclatar una 
revolta molt violenta Jels moros que encara 
queda ven per aquelles contra<.Jcs. La insurrec
ciú morisca va agafar els cristians totalment 
Je�prcvinguts. cosa que aprolitaren els moros 
pcr cometre. com semprc sol passar, tola 
mena <.Je malifetes. 

Els n:voltats, que anaven devastan! aquc
lles terres a sang i f etge, an-ibaren al poblc del 
Pueno Je Santa María i comcnr;arcn a saque
jar-lo, princ:ipalmcnt csglésics i convents. 

len aquel! poble vivia una dona anomcna
<.Ja M.iría Guad,tlupc. quc tenia una imatl!e

" 

-H,

11101 1 bonica de la Man: <le Déu. Com . que le 
c:oscs anavcn tan malamcnt , ella tcm ia

. • • . �!J( !.!Is moros agalam.:n I crcmaricn la imar 
• ' 1 • ·•e S'I C'""I ,· ,.e� · fe. ,sque corren s u 

.
• '. u.,. i u cap al ron. Alc.:arn.:r IOI eren c:nts t foguercs. l'aire er;i pled(

rum ¡ María Guallalupc, amb la im-
. at�e 

embokalla<la <l1ns un mantel!, arriba al mofl
011 va vcurc una embarcaci<Í que era a punr de
salpar. La dona féu senyals al patró i 101 pan.
teixant li pregu que salvara aquella imatge. El
mariner prengué la talla de la Mare de O¿u i
demanu a la dona on volia que la portara. 
Ella, amb la veu entretallada, que ni alenar
podia, li digué que deixara la imatge al primer 
porl que tocara. Dit a�o. el vaixell e f¿u J iJ 
mar portanl aquella preciosa Mare de o¿u_ 

I cal dir que tanl l'embarcació com el p:nró 
eren de la Vil a J oiosa i quan el mariner 
desembolca la imatge, la troba tan bonic:i que 
decidí de no tocar tem1 fins que no arribm ll 
seu poble: aquella Mare <le Déu tan xicotm i 
tan blanca seria pera la Vil::i. 

El vaixell seguia el seu rumb a tot:i ,elJ 
trencant pel cap de Pals cap al nostre p.ú�. El 
mariner anava molt content. si tot se&ui:i t-<. 
prompte arribarien a tes en\'istes Jel �eu 
poble. Llavors es congriaren uns nún,h fr.ll:' 
i gros sos com i mmensos borrafll,ns Je ,\'1''
la mar muda la color ¡ c:ome1w�1 a untlJr-,:
mcntre un vent fortíssim al�·a,·a lm:1de� furi,'" 

ses. El patr6 no sabia qu� lt'l', l'lll':tr.1 (.¡l!J'J
un bon tros p�r arribar a b \'ila i :1,¡ut•fl t •Jll

poral tan fon podía prnnH::ir un 11:1ufr-1f 1 

Scnse pensar-hn m�s. l'llllme �ui;i l:1 n:,u 01'
• 1 • � 1 J� •1 rnm�r port que..• trob:i, i aqudl ¡x,11 t·r.1 e 



Santa Pala. El nostre marincr entra al port, 
atradl i després d'amarrar la nau, salla en 

terra. 

Aleshores comen9a !'home a pensar si 
devia deixar a Santa Pota, que era el primer 
port que havia tocat, aquella Mare de Déu tan 
bonica. EII havia promés a aquella dona que 
deixaria la imatge al primer port que arribara 
pero ... , ben mirat, era ell qui havia salvat 
aquella Mare ele Déu del peri II deis sarra'i'ns. 
"Si jo me l'enduc a la Vila, la portaré a l'es
glésia -pensava el mariner- i tots em pre
guntaran i tots sabran que he estat jo qui ha 
evitat la destrucció d'aquesta imatge". Així és 
que !'home va callar i no va dir res ele la Mare 
de Déu que portava dins el seu vaixell. 

A l'endema va n�tixer un dia ciar i llumi
nós, el cel estava ras i feia molt bona mar. 
"Ara és la meua -es va dir el mariner-, 
anem a la Vita". L'home puja a la barca i s'a
parella per desamarrar. Passat uns moments, 
el vaixell sortia a la mar. Pero tan bon punt 
passa per !'espigó, a l'eixicla del port, el patró 
nota com la mar anava cambiant i a poc a poc 
les ones esdevenien més grans i més segui
des. Mira al cel i observa que l'horitzó s'om
plia d'unes nuvolades amenayadores. Pero ell 
no era un covard, de cap de manera, i decidí 
de continuar el seu viatge. De sobte, una ona 
molt forta pega de costal i el vaixell féu un 
cruixit llarg com un llament. I de seguida els 
núvols cobriren el cel, que s'enfosquí rapida
ment i comen9a la nau a pegar fortes branda
des. I cada ona que venia semblava valer 
endur-se amb ella l'embarcació, i el patró, tot 
nerviós, dubtava i mirava el cel que no s'acla
ri a. Ben al contrari, la grapada avan9ava 
negra i els trons retrunyien entre els núvols 
com si volgueren esgarrar la volta del cel. I 
en passar prop del cap de Santa Pota, el mari
ner va veure com les onades s'estavellaven 
amb for9a contra les roques al9ant veis de 
bromera. 

Últimament, el mariner va comprendre que 
no tenia allre remei que tornar-se'n a Santa 
Pala. 1 alto semblava cosa d'encantament per
que en ser que el vaixell entra al port, ccssa el 
vent i entre els núvols comcnc;a a aparéixer de 
bell nou el blau fulgent del ccl. L'home atcnsa 
el vaixell al moti i desembarca: a l'endema 
tornaria a intentar-ha. 

Al tercer dia va eixir un matí csplendid i el 
nostre mariner considerü que avui no podía 
fallar, que ara tot aniria bé i que podria portar 
al seu poble aquella preciosa imatge. Pero en 
ser que posü els pcus a la coberta del seu vai
xell, comen9a a maure sobtadament un tem
poral, i la mar, que feia un moment apareixia 
calma, comen<;:a a picar-se com si estiguera 
bullint. Llavors el patró hagué de reconéixer 
que allo estava de Déu i que no podria eixir 
de Santa Pala si faltava a la seua paraula; així 
és que agafa la imatge de la Mare de Déu, 
desembarca i la dona al poble. Fet a9ó. ell 
pagué arribar a la Vila sa i segur. 

I és des d'aquell dia que la Mare de Déu 
del Loreto és a Santa Pala, com ella volia. 

A que sí us ha agradat? 

Dones bé, fins a una altra vegada i que 
gaudiu de les Festes. 

CAVALLERS DE CONQUESTA - MARROCS

Julio/ - 94

"IJVV\NVI/VVVV\ 

GlOSSARI: 

s 'escolava: tronscorria 

envistes: o prop 

grapado: tempesto sobtodo 

congriaren: Formaren per ogrupació 
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UN ANY DE FESTA

E 
I lliln1•1 cl1 • f1•s1t•, t'·� l ,1 pul>lic.id(> (!lit' n•flex: 1 

l',u livil,1I f1 •�l1•r,1 d'1111 ,111y Íl'slt•r, l'<•�f,'.r<; '!lit' 1•'. 
l.1 lu111.1 dillu11� . 1 dillum, I<'' ,1c11v11,11s (llll 

m,�. 11lil11•11 ll '� crn11p,1rs1•, t'll'., Aixt'> í.1 q11(' ,u1uesl 

v,1ig,1 ,11p1•di1,,1, < rnn lols t'IS 111,111•i;,d1� f1•,11•r� • .1 un

1,1l 1•11el,11i 111011 cli11•rl 'lll ,11 qtll' l'll� drna•1> IH'r N,id;1I. 

01 lul>n•: 1"1•,11•� ele• Mo ros i Cri�li,111s. 

Nov1•111IHL': 11l 'i>,1h i 1nc·clil,Kio11, sobrL' IL'S ÍL'slcs 
l l'L'L'lllllll'l11 ,H ,lli,ldl'�. 

01•,1•111lm•: 1\,,l'111lil1•,1 gent'r,,I. 

C1•1wr: C.w,1lc.1tl,1 dds RL•is M,1gs . 

Fl'im•r: C.1rnt'slol1es. 

M,11·�· i i\liril: l'rl'p,ll',lció del Mig Any. 

i\\,1ig: Mig 1\11y. 

La Casa de Cultura acoge el acto 

de las capitanías festeras 

1 ,1 ,\,oci,ll ¡,·,11 dl' Cu111p,11,,1, dL· El C.u11pello pn.-senlú 
1•1 s,i11,1cl(I L'll 1,, C.1,,1 dt• CulIur o1 los ( o1q•,o, que mlc11I,1r,ín 
1,1' l ,lpil,llli,1' llllll',l y ui,li.111,1 p,H,l l,1, prchi111,1, íieslólS. 
hl.1 l'' l.1 prÍllll'l',I \ll'/ (llll' .. 1 ,11 lo clt• pn•,L•nl.1Lic'J11 se 
rl•,1li1.1 t'l1 l.1 11u<•v.1 ( .1,.1 clt• C11ltm.1, ,egi"111 elijo el 
viu•pre,id1•11l t• d1· l.1 ,\,ol'i.r< 11'111, l li1i, Co 111.,\lez i 
Ct1t'IVII. 

Dw,111lt• l.1 p11•,1•11l.1< i1111. 1·11 l.r q111• ,e· o1prov1•ch1i p,1r,1 
h,ll <'r t·11lrt•g,1 ch· l',p.1d.is 1111o•v,?, ,, 111, b,rndos moro y

< rr,li,1110, �<• prl'�l'11l c·, c.011111 1 ,111iI,i11 < ri,li,1110 ,1 Joscp 
ll,1t•1,1, 111iL•111hrn 11L• l,1 t11111p.11,.r "Crisli ,,ns del 
C.11111wllo". L.1 .11>,111dl'r,1d,1 ,cr,, 1\-\,rrí.1 l.ourcl1•s 1.lopis y el 
1·111h,1j,ulor, 1!1111111 r\l,1r1í11c1.. 

l'or el h.111clo I1111ro SL' Jlíl'SL'111(1 < r¡rno c.1pi1;ín ,7 Viccnl 
Fl'rri. iJl'f'IL'llL't iL•nle .1 "Eb l'ollmm", 111ic111r,1s que ele 
,1h,mdl'r,1d,1 ,1Clu,1r,í Loli !\semi y de e111b,1jador, Vicenl 
Ft•rr,i11di1.. 

411 

.... .ft•..scu11111t1111110U1ncaour,.-• nu:nnn111ru1.J.!"htn,t .... ____ _ 

Juny i luliol: Conft•cci6 del 11.1 
prcpar,11iu s ele les feslcs. 

1 
)rt•l I irii,¡ 

1 ,,,,,
/\gosl: Prcse11l;1ció de les Ca¡iii . illl1e�. 
SclcmlJre: Mes cullural deis Me • >ro\ i Cri · 
Aq uesl ,1ny fcs l cr ha segu1 1111111 

. . 511•1r11. 
1 1 ¡ e 11 

I11((.!I)\ c.·1 poli c.• e e ;1111pe o, i des d' .i< , P�r .11, 
f 

. . , 
1 

IU��I('\ , A 
volen1 l'í c111c �enl1111s e el que h.i scgui P,lgin,. 
ele col• l;1lmr.ic1ons persona Is d• -• f .. 1. • ��rv1n1.n,, 

,._ ,._ \ Cí\ j 1 ., 
ele prems.i que al guns p,1r1icul,1rs h� 

le %111 
1 

, n arre¡il 11,,rg ele ';¡ny. Donem les g rii cies • egaI¡J 
1 • ol IOle\ 

persones que ;1rrep eguen 101es le . �11t, 
, S 11011(, 

pre111s;1 rdemles J li1 nostra fes! íl 1-, 1e1 d, 
. ', " que ,1 h seu.i col• l,1bori'1c16 anem l eninl a fJ< 

1n 1, 
• • ic a noc pclil arxiu per J les generacion ,un 

s egucixquen. s que en1 

XELO GOM1s c. 

El "llibret" de fiestas se presenta
en la Biblioteca 

El clircclor general ele Polí1ic.1 Linguistica del 
Genera

_
lital Valencian.,, 

_
J
,
esús Huguel, serj el encarga� 

ele real1z,1r la presenlJc1011 oí1c1al del "llibrel" 0 re-.ii!.!
progr,7111.1 ele l,,s íieslas ele Moros y Crislianos. 

Fuentes de l;i Junl;i FeslerJ de El Campellu dije,on 1 
este cli;irio que "esta es la primera vez que el "llihrel" de 
l,1s íiest,1s se presenta de forma oficial". 

El acto se realizará el s;ib¡¡do, a las 7 ele la 1arde,eniJ 
s;il,, R;imón Llull ele la Biblioteca Municipal. 

Desde clí¡¡s íllrás en que se presen\aron las c,1pi1anil! 
Y las ;ibancleradas pílríl las próximas fieslJs, la lunu 
Fcslcra de Moros y Crisli,111os ya esliÍ tro1bJj,mdo pa,a 
organizar los ¡¡ctos de este a1io. 

Una ele l;is sorpresas que proyecta eslJ enticfad local 
consistirá en "un nolable incre111enlo de l,1 ilo1illJ rnt)ld 
del clese111barco. Va J conlílr este J1'io con b.is1,,n1i-; rnii 
barcos y más grJncles que los ele otros arios". indicJron 
l;is cilJdas fuentes. 

PRESENTACIÓN DEL "LLIBRET" 
. . .. ·•qic,,ckli 

El el1rec1or general de Pol111c,1 L1ngut 
IJOl.v 

Gencr.ililJI V;ilenci;ina, Jesús Huf\uCI, fue el pre,
,
cn 

� 11¡,, 
1 1 l'I 1" 1¡t11' 1.1 

te ga ., ele l,1 revista de fies1,1s o "I 'irc • . 11"'� \ {_ JI' 1. 
confeccion.iclo por 1,, Junla Fesler,1 ele Moro� • 

·, 11.,• 
1 E 1 • 1 1 t•-1<'I11 tl' • Co1111pcllo, par,, .:i nunc1M 0� . ,11 ... 111:, 

• · • • 111 1111< 
co1111e11z;in hoy. El director olrccw u •.. n,,, •·' 
J' 

, Ui•ll,I 
t Isert.ició11 sobre IJs Fiesl,1, de ,v\ort1� ) .,,.111Jnt,· 
SL 1 , • n< 11•11rt l ,e i'lmenca. Al aclo ,1sisliero11 11111m'rn� .1 ,,,11 
1 1 111�tJ• e e la socied¡¡d loc ¡¡ I. En l,1 foto �e ve •1 

cenlro ele la imagen. 



Extracte del discurs de presentació del 
programa de festes de Moros i Cristians 1993 

del Ca1npello 

L
A Festa de Moros i Cristians pre
s.ente u_na. amplia dif usió geogra
f1ca: Murcia. Aragó. Extremadura, 

Donostia. Navarra, etc., peró cal con
siderar-la essencialment com valen
ciana. 

Una analisi de lo Festa com a ex
pressió social i cultural del poble ha de 
partir d'una consideració inicial i deter
minant: la sólido emprenta popular 
que entranya. La Festa la realitza el 
poble i és per al poble; és a dir, els ele
ments f onamentals de la Festa són els 
veins, tant els protagonistes directes 
com els passius (o ·testers especta
dors·, com deia un estudiós deis moros 
i cristians, Salvador Doménech). pro
duint-se entre ambdós grups una 
osmosi sense la qual no tindria sentit la 
celebració. 

És, per tant, la Festa una clara i evi
dent ·expressió social i cultural d'un 
poble ·, o, dit d'una altra manera, els 
Moros i Cristians són reflex fidel d'una 
forma de manifestació popular. De la 
manera d'exterioritzar-se una comu
nitat. 

Per aixó, la !lengua, el senyal d'i
dentitat capdal del poble valencia, 
ha d'estar present en la festa no en 
posició complementaria sinó com a 
element fonamental de la mateixa 
celebració. 

És evident que la gran eclosió es 
produeix al segle XIX, en pleno i pro
fundo castellonitzoció deis valen
cions, el que avolario (tal com han 
manifestot historiadors del pretigi 
d'Enric Llobregat o Sebostió Gorcia 

Martínez) que moltes de les manifes a
cions literaries es f eren en costelló i no 
en la nostra !lengua (cas de les 
·ambaixades· per exemple). Pero no
ho és menys que aixó respon o una
época concreta i. que ora. coldrio
rectificar. Encaro m'otreverio o di
més: eixes expressions en costella
sovint responen a estructures lingüísti
ques internes valenciones el que
redunda en uns parloments. en oco
sions, ingénuoment maniqueus. rioio
sos i ampul • !osos que tenen valor ple
si qui escolta esta familioritzor amb el
valencia pero que per al castellanit
zat absolut perden for<;a i gracia.

Per aixó, cal considerar trascen
dents actituds i accions com la del 
Campello. recuperant per a la llengua 
deis volencians espais tan importants 
com el de les publicacions festeres. 
Exemples com aquest és el que ens 
ajudara a fer més auténtica la festa. A 
convertir-la, de veres. en e pressi • ul
tural d'un poble. Del Campello. de t t 
el poble valencia. 

JESÚS HUGUET 
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entrada inicia 
E ·1 d t.' s t.' n, ha l' e o 111 oro y I a 

1nanana las Fi�stas de Moros Y Ci-istian,

L
' \ 1 li'•hh ,,., ,\\ ... ,, 111,ll,\,\,\\ ,1.,, 11. 1�'1'11,1 .. ,l\ll"I\I•"' n11\V1n,, ,1,, ilk)I lill\)•)· 1,1 l1lil 
,,1 ,1,,,,,,ht,,1 1 ,\ •''·"'' '1\ ,,, "''"' ,t._, t,, 1,•l•l,''h""' t\\11\ ,�,,, l'�I,\ f'h\\h,h) ')'''' '"' IMII 
U'�,,""'''�•"'"'"�' _-v\h-1h,, 11,\1,\1,,,t., •'•' ''"' ",11,,., , t," 1,, t"'''''•"h,,\ i,,1,,,,th\\ ,)\hl f�" In 

,._,,Wi 1,� t"'""''h""'' '"'' '"�'11'' ,•,, '*"'"'" t 1,tr-,,•11,t"�"' ,,1 ,,\_"' ,,1"t,1 ... ,1n\""'' , 1t1 h,, lin, 
"'' t\...\lT\t"--"1', .. "" 'l'� '" ,1-¡,..,,\th,lh) ,,¡ , ,,, ,,-.,,, ,,., 1,, l,"1,, i.li ,,, lll'3h\ n'11'('lj\11"'' n '''",,do 
1,, tH,,,IIH\),ht,, ''"' ,�, tll,"'lr,, '"'' ril u•,,I h,, 1h"',,,, OH'"'',,, n,J1J1\lh\h\1\ ,in ,,1 mni. 1 
e�, :1\l,"ü' '--"' 1.,� h,",�'"'" 1n,1\l;ut.n."'-'' ,,,1., •"''\t,t,, ,'-'h' 1,,, n d,1 t,, m,,nnnn 

lf'\ '""" I""'' I,,,I,n ,1,, 1,1\ 11,,,1,,, ·'" ""'"" \1 lll\ll(\,\,I\ .,,, 1 l l r1111r11llo .. ,mh•flmn 
''"-"'°'"' 11 , "' ,..,,..,,,,i,,v11, '1"º '""' ,1,, m,,,11\ ,,J•'•'•' "'' '''""' ,,1 dl',lllo do lo 1•ntlí\dC\, 
•11"' \O 11•I.•lv\\l,\ I"" 1,, 1,v,1" N,, ó'\•,1·""'" '""' n;,,11.i \i1 f'hVll�"l(l(\11\ .il f)l••l)Ón C\llll do ol 
1nt\h' ,\lh l�I ,, 1,\\ '11'•.1,,, 

l,,n.l , ... , .,., .. I,Ylt(\ c,1 �rh'1ltI,,• l'I (h¡I) N1\1Jli{i) lornl \ l O olobo,n, osl.i olla do 
k,,m,1 "� unl "'' 1,1 ,.-1.11 .. ,1t'1,, rJ1 ,,1 nd,l ,1,,11 l,,h•nil>a1to lo ncllvldnd onu1n10ró o 
'"' 4 ,lil i., 11\,)i'\,1,"' .,., .. ,, .,.,,ei,11,,,,.,, "" ,,1 Cl,,1 ,fol 11101, )'"''º,,lo lon)n del p¡1�cndo. 

fl Id, C, a,1,\ 1�.-,1!.IO c,I 111•''"º '-"'"''(l "' p1a,�1. /XIII\ O coollnuoch)n Inicio, ol ombo1quo 
e'<, lo h'-'1 c11i t,"V,.1, (111 1,, n,,tn Im'l'\-."IIO lo, cml'()lm IMM o,11von onclodM ohod.idor do 
i. ,, 7 ,o II lo 111\()iklo .� l(i, º""°' n-.r.uln>Clt"'-'' n lo plo"o '"'ó P'"vl,to medio hora mós 
t\)t(to 

"°' lo hKha ron ruc-� da 01<obucC"JiO, I' la pastí.'rlo, omoo)odn desdo lo Tono, los 
10,-� 1ron ci.-,r1lond.) con i.u> t:,ooóa, <Je mu,lco hacia el ílyuntomlonlo. dondo hob16 
uno rrcr('l•(\11 ,n,/fll!lf)OI o la. d•�llfllm copllMiO� 

\� N D\l PllAA fl In, 11 ,cm lo m1..o M honol do lo Virgen d I PIio,. A las 18.00 do lo tordo so horó la entrado de bandas de musl• 

ro QU<I ic, d,rIgIrót1 al InIr10 �l itlncro,ro donde romCNOIÓ, alrededor do las 19.00 do lo tarde, desíllo do lo entrado. lo Jornada termino 

C"\"I' lo , ... rt>cna C'1 lo Plo:a de lo lglc�iQ 
ClUO Nf\UllCO Como hcmo� dicho. el Club Noutlco. cvyas Instalaciones ocogerón esto o/lo do íormo espcclol o lo fllo do "Piratas 

1-.co,,· cuvc� lr•.1i-ro·, tomon porte ,mpo11onI0 en el desembarco, tendró uno programación ospoclol. 
íl lo� 14 00 ho,� 11= p,cvI,10 rcoll:01 uno comrdo en las propias Instalaciones del club, donde esteró Instalado lo barroco. Se 

llCl\a p,cv1i.:o que en dicho olmuc,:o � dC9�t0 uno porr11loda do corno al eslllo orgenllno, según han comentado o este diario las dlrcc• 
tlYO� del N6vt110 lh1m1i.mo o lo� PI? 00 ho101 019on,1or6n una cena en el mismo lugar. 

O alcalde da (1 Compctlo. Mo,10 íllbcrola. ho 1nf01moda a esto diario que él mismo osumlró lo Concejalía do Fiestas, osl como la vlgl• 
i(Yl(.IO �I p,01ocolo du<ontc c�tos ¡01nodos Como so record01ó. eslo ha sido debido a la dimisión do lo hoste ahora edil de fiestas. 
Mo11tn Onc1no Aooola Indico su cspcrONo en que los actos so dosorrollen con no,molldod o Invitó o todos o participar en los nestos . 

E 
l C empello C\ un pueblo ¡ove.n qua no cuenta con uno
gran trodI110n hl�L011co y lc�tcro. pero o pe!.Or de ello ha
\Dbodo •c<ogci lo mc¡o, de la f,csto de Motos y úlstlanos

óc 0110, kxoJ1dode� alIconr Ino) Lo J..mta r cs1 ero ha tonscgul• 
óo ocopl01 que "° <op•01 cuo,- l1e)IO� a los nctcstdodcs o 
m!roc:..trua.uio de lo que El Compcllo quIcic y puede hacer El 
p!CWl)VC'JO de C�IC afio olCDI\Ta I� 1 O millones y medio do 
pcncto1 dlvldtdo o porlc) I9uolos entre fostc,os y 
Ai,,ur-,u:,mtUllO 

LO MEJOR DE CADA CASA 

Lo Junto h1tero ho co111eguldo acoplar lo qu• 
quier• v pu•de hoce,. 

Avnqvo el v1ccp,e:1dcll!c de lo Junto, Jo5c Luis Gonrolcz 
Cuervo, «>mente que ·10 ui.i� lombien lle90 o lo lhata·. en 
poco mns de uno détaOo ha rnJo �ultc,enlo poro que 10'1
flo:llos c:Jc Moror. V Úi!-1101'CI� de El (ompeflo hoyon OÓQUUldo 
uno c1c110 1mpo,tonclo Afio uo:. o/lo 10 Jur to r • ' e�tero intento hmc¡o,onoo y puliendo OQucllO\ detalle� que 10110,on en lo ed1 
clón on10,10,. (1 pueblo so vo volcando poto o poco De momento es lo gente jO'YCn to,.,,.,.. mantiene 10 11 
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mento por eso, porque es uno fiesta Joven. Basto decir que da 
los m6s do 10.500 habitantes censados, corco do 1.500 cst6n 
Integrados de alguno manero, lo que supon o casi un 1 O por 
ciento de la población. 

José luis Gonzólez Cuecvo. vlceprosldcnto de lo dIrcctl1,'0 
que reglro lo llcsto dvronto los próximos tres oi\os. quiero dc.S· 
loca, que "nuestro p,lnclpol corocterlst!co 1es1d0 el\ lo se11cdod 
con lo que nosooos abordamos el desfile en cMtropottldo coi 
lo que luego supone lo fiesta en los bonocas· Esos dos aspee• 
tos viet1et1 o poner de mO/\tftesto el llobo¡o d0 lo Junto fcstc/0 

Los desfiles de los comparsas han querido In Ofp<)(Of lo m.:15 

puta óc las hes1os mas gronoes. como los d-l Alcoy Gotv N 
CuCNO ollode Que ·o mucho gente de lucro lo llogo o o,oo'la 
que seamos lon ce1omon,ows· Pero despoos. cvon,do 11 ·� 10 

modivgodo. El Compcllo se uon.sfo,mo y so cito en I..u txYTO
donde se 1eunc todo lo marcho" hoste altos horas ll., l.:i
maólugodo 

f\de¡J� ÓO los d.>!>11lc.n, lo Junlo ÍOSl\llCl cJ,.i el (C111:P..,ll,J , .. , 
�oloboroc,on con lo Conc:e¡ollo de llcstm ho ellit-.""o..'-> v,, �.ir-\'.•

:.o P,OC.)lamo du OCIOS o 'º 10190 (fo 'º' 1 o ¡Jl,1.S qw t Oí ,
durorOn los fle�to.s Entro los oct1v1dod..ts d\l�tOCllo1 1oS C! •f"."'({

I 

Ym Y <ult\/lolc5, con C'Sp\lclol óocJlcoc1ón o los n\Q.S Jl.hC1 •



Más de 1.400 festeros participaron en la
espectacular e11trada cristiana y mora

L
A enlrnda cnsllana-mora quo oo celebró ol marteo por la tnrde on El
campcllo conló con la participación dom�, do 1.400 lesleroa. En cola 
ocasión la organ1zac1ón del ocio no csluvo a la anura, ya que 00 reg,s

uaron numerosos y prolonoados corte� entro lns compnrsa3, lo qu� dcoluc,ó 
el acto anle los miles de !esteros quo acudieron a contemplar ol doolile. No
obstante, la entrada supuso un éx,10 para el bando crmllano, por su ospccla
cular bOalo, deslacando do lorma nolablo el corrcclo dcsl,lar do las compar
sas moras,, que pusieron la nola do cal idad lcslera con su buen hacer. 

El fallo en la organ ización del desfile de la enlrada del martes provocó 
numerosos cortes que lerminaron por desasosegar al numeroso publico
asislenle. De enlre el contenido do la enlrada, en la que participaron alre
dedor de 1.400 !esteros, segun Indicaron fuenlcs do la Junla Festero, des
tacó el bOalo presenlado por el cap11án cnst,ano, con lres carrozas muy vis
losas y una bnlianle realización, si bien, el bando cns11ano no se lució en su
rorma de desfilar. 

El bando moro, que cuenla en El Campello con superioridad numérica, 
también p1esent6 un boalo digno para su cap1lán y abanderada, pero donde 
más se lució fue en la correcta forma de desfilar, lanto de los escuadristas 
como por la calidad y el buen hacer de la mayoría de los cabos de fila, que, 
por lo general, aplicaron la más correcta ortodoxia feslera tradicional en las 
emblemállcas localidades que celebran estas f1eslas. Como ya es habitual, 
de entre el bando moro deslacé especialmente el grupo de Festeros de Los 
Pacas, con su peculiar lorma de desfilar, que puso el final al deslife. 

La tribuna del desfile estuvo presidida por el alcalde de la localidad, 
Mano Alberola, que esluvo acompañado del diputado José Riera, así como 
de algunos alcaldes de la comarca. 

Asimismo, estuvieron presentes, aunque algo distanciados de la prime
ra autor idad, dos ediles socialistas, enlre ellos el teniente de alcalde 
Francisco Uop1s, y otros dos ediles del PP. 

Se hizo de notar la ausencia de más concejales socialistas, aunque 
Mano Alberola contó con la compañia del concejal del CDS, Rafael Juan, 

oof como do varIon omIgoo poraonalcs, orJem,h del v,ccl)(e�<d�nl� d� la 
Junla Fooloro, Luis Oon,áloz I Cuervo 

DÉCIMO ANIVERSARIO, Lo comparsa de loo T c,clO"J d4 FLlnd'!1 cum
plo duranle cslas f1os1ag el d6c1mo omveroario Clo su funda�•6'1 Con r."' 
mo1Ivo, dicha comporso, quo portoMco al 00/ldo Cmhano. ha e-io1to un 
exlonno onlculo Iluo1rado en la rov1sla ltr.llcra. en el que narra p;i·.o a palO 
su hlsto110 

Loo Tercios, a posar do sor una comparsa con poco. algo que es con
suslonclal o casi lodao lao dol Bando C11st1ano, y en parte tamtMn por et 
escaso presupucslo, han realizado un gran esfucllo al or,tentar en do5 or..a· 
slones, en 1986 y 1902, las cap1lanlas cristianas. Los d1ficullad� han wrt,
do a estos !esteros. que se hicieron peculiares y controvertido, por su 
peculiar manera do desfilar. 

Esle grupo de fesleros Indica en su articulo que ·nueSlla h1slorIa e, 
breve, pero a la vez Inlensa, pueslo que en este pequeño espacio de 1,empo 
hemos lenido el honor de vivir y organizar dos capitanías, con el esfuerzo 
que ello supone, tanlo moral como econ6m1camen1e·. Los Tercios comen
zaron su andadura en 1983, a cargo de un grupo de amigos con 1lus,on Y 
ganas de participar en las fiestas. 

'fnmedialamente adoplamos un eslilo propio en indumentana y forma 
de desfilar, perfilando perfeclamenle nuestra personalidad en poco tiempo: 
si bien la forma de desfilar que nos caracteriza levanló en un hempo algunas 
crilicas, supimos superarlas y seguir adelanle, pensando siempre en real
zar, si cabe, con nueslro grano de arena, la brillantez de nuestra fiesta. 

El prímer reto que afrontaron los Tercios fue organizar y ostentar la 
capitanía en el año 1986, "lo que pudimos reaMzar bnllantemenle 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 los trajes propios·. 

L'OFRENA DEL DIA 15 D'OCTUBRE 

P 
OTSER no siga jo, la persona més idonea per a escriure 
sobre la festa, ja que tan sois són set els anys que resi
deix al Campello, pero no per aixo em sent menys cam

pellera, ni per supost renuncie a la meva catalanitat. 
En la meua trajectoria per les lestes de MOROS I CRIS

TIANS, he participa! des del primer any de la meu vinguda, 
primer en la comparsa AIN-KARIN (de grats records amb la 
bona acollida que em dispensaren els seus membres), per a 
després integrar-me en "la meua comparsa" ELS CAVALLERS 
DE CONQUESTA, die meua perqué així ho sent ja que ha sigui 
un treball ardu, a la vegada que un repte, estar a on estem. 
També la meua col•laboració en la Junta Festera, en la qual, a 
més a més, de guanyar grans amics, m'han fet sentir la festa 
més si cap. 

He estat i estic en distintes ocupacions dins la festa, pero 
aixo si, des del primer any no he deix& de participar �n l'ofre
na que se li fa el dia 15 d'octubre a la MARE DE DEU DELS 
DESEMPARATS. aquest és un acle importan! per a mi, on li 
donem grácies pels favors concedits al llarg de l'any, així com 
que les lestes hagen transcorregut amb alegria i pau, 

És molt bonic veure tanta gent, xiquets, joves I no tan 
ioves, acudir a l'ofrena amb els seus vestits típics, les flors i 
els fruits. Per a mi les testes no serien les mateixes sense 
aquest acle ple de fe i colorit. 

Per fer una mica d'historia, he tingut de recabar Informa
ció, que jo no en tenia, d'algunes amigues. 1 segons m'han 
contat, aquest acte va comenc,ar fa més de vint anys, quan 
una colla de gent amb vestits populars, va acudir a retre-li 

homenatge d'agraiment a la Mare de Déu. Posteriorment LOLI 
PAYA va dissenyar el vestit que coneixem de falda ratllada i 
jopetí negre brodat a l'esquena. Des de llavors enc;á ha passat 
el temps i cada volta són més les persones que acudeixen, j.1 
amb vestits rescatats amb la informació que ha anat acomu
lant el grup SALPASSA en el seu estudi d'usos I costums de 1.1 
comarca de l'Alacanti. 

Seria bo que seguirem amb aquesta auténtica festa q11e 
és l'ofrena a la Mare de Déu deis Desemparats, i que cad.1 
vegada en participaren més, per donar color I raalc; n un deis 
últims actes de la nostra festa de MOROS I CRISTIANS. 

M,ª Canne P-1 t M:mrtsa 

"LA CATALANA• 
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BRONCA EN LOS MOROS DE EL CAM •

Cruzada espumosa 

--

-

F 
esteros y público se enz':!rv:rt>n 1=r:i •--:a: ·.,i:�
campal en la reur:-til celebrad;¡ � E.J e� -"=1,.
debido a que unil comp3TS'::l. b�-';o c·::i:1 ."=�: ·-<!I ;

agua a todos los asistentes. 1nch:1d�s ;:i..:,:-r ��: �: .:: 
alcalde. empapado hilsta los IJ\.!<::s-:;s. :,...r:? ?: �-. ,·_¿ 
Local )' guardias de seguridad. s=: las ,·j'::1m :, -:í':-:,':::i·

:r 

para intentar acabar con una v<?rda-::lera ::>�'::':! -.:� "=.lé:';:
que deslució uno de los eventos m�s d<::5t�vj1-;,s -:." ,._., 
Moros y Cristianos que hoy terminan. T;:;,s Jos .:.í-:;-:,�� 
el alcalde. Mario Alberola. ,,a a ¡::.erlir a la L:-1:; ,, 
Fiestas que tome medidas conua l:is C?s c-:-rr.;::;1;:; 
implicadas en la trifulca. Por otro lado. er:j<: bs .PJ-:-,;,i:., 
festeros no se entendía ayer cómo ha poilido suc¼.':lr :.r:i 
hecho de este tipo, mientras que otms ::chac::_::-':,, �? 
sucedido a la desorganización. 

La retreta acaba en una batalla campal entre festeros, autoridades y público 

E
l band_o_cristiano de las Fiestas de El Campello no
necesito a sus oponentes moros para enzarzarse 
ellos solos en una batala particular. El hacer la 

guerra por su cuenta no estaba previsto en el programa, 
pero los miembros de la comparsa • Jaime I" y los 
·Caballeros de la Conquista", demostraron el jueves
durante el desfile de la retreta que es mejor guerrear
entre ellos, aunque sea a cañonazos de agua, que

Martes, 19 octubre 1993 

Califica de "normal" la rociada de espuma a la Tribuna 

La Junta Festera exculpa a 
la comparsa "Jaime I" del 
altercado en la retreta 

E
L vicepresidente de la Junta Festera de Moros y
Cris�ano� de El Campello, Luis González i Cuervo, 
maniíesto ayer a este diario que en el acto de la 

retreta durante las pasadas fiestas, en el que hubo un alter• 
cado frente a la tribuna de autoridades, ·no hubo un enfren
tamiento entre comparsas. y la comparsa Jaime I no es cul• 
pable de lo que sucedió". 

El vicepresidente indicó que "no hubo un enfrentamien
to. sin_o un si�ple barullo", y aunque reconoció que el alter
cado no esta dentro de la normalidad del acto, todos sabe
mos y esperamos_ que la comparsa Jaime J haga alguna
sorpresa de este tipo, es normal que hagan estas bromas 
porque lo han hecho otros años". 

F�entes municipales señalaron ayer que los hechos 
ocurrieron ·aJ darle una bofetada un miembro de una com-
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enfrentarse a los moros. El desfile de la retreta ;.:ca;ñ 
como una batalla campal entre las dos comparsas ·,, 
entre miembros del público asistente. La pel1.=.a r�h:ó 
finalmente a puñetazos y con el alcalde, empapcéo. ta 
Policía y los guardias de seguridad intentando ¡,cn':r 
orden en medio de la calle resbaladiza por la es¡;uma 
lanzada. Uno de los presentes sufrió un ataque y hubo&: 
ser evacuado por la Cruz Roja. 

parsa, que no era de Jaime 1, a otro festero de la compar.;a 
Caballeros de la Conquista, que iban detrás de los de Jaim� 
1". No obstante, dichas fuentes indicaron que muchos de los 
presentes en la tribuna de autoridades ·quedaron empapa
dos por el agua que lanzaban, pero eso es algo normal den
tro del desfile de la retreta, y de la comparsa Jaime l. que 
siempre saca alguna novedad de este tipo". 

El vicepresidente de la Junta Festera señaló que se iba 
a reunir con las comparsas implicadas para redactar un 
comunicado sobre los hechos, ·porque lo que ha aparecido 
en la Prensa es falso; no ha habido desorganización, al con· 
trario, han sido una de las mejores fiestas que hemos tenido 
a pesar del poco presupuesto, y los miembros de esta com· 
parsa están dolidos con la imagen que se ha dado de ellos Y
de las fiestas". 

Luis González, que estaba presente en la tribuna, no se 
sintió molesto, según ha señalado, con el lanzamiento de 
espuma por parte de la citada comparsa, porque ·es normal 
que nos hagan alguna broma", y respecto al altercado dijo 
que "ha sido un comportamiento excesivo causado por una 

�erie de circunstancias". Por su parte, el presidente de los
Jubilados, José Soler, que criticó con dureza la actuación de
la comparsa Jaime l. dijo ayer a este diario que "pido dis
culpas a esos festeros si les he insultado con mis palabras. 
retiro lo que dije en un momento de acaloramiento". 



EL SORTEIG DE NADAL EN TEMPS DE CRISI

A
l rm éll méllí els banquers i responsables deis concessionaris de cotxes de Lot l'Alacantí es van concentrar
a _la localiL<Il del ��mpello buscant clie�Ls. re�artinl targetes i oferinl les millors condicions p�r f�r ��n
d1r els 21.00() m1llons que la grossa h, va de1xar. La comparsa Jaume I <le la festa <le moros I cnsltans

havia cornpral el número guanyador, el 47.884, veoot íntegre al Campello . L'alcal<le, Xavier Rusafa, va dir que
la lotería havia local 'al 80 per cent deis ve'ins". Un ple municipal va marcar el <lia com a festa local.

Jaume I conquereix la grossa al Campello

A
quesl 11ny la grossa ha locar al País Valencia. Al
Campcllo, la ��mparsa cirsliana Jaume _I ha repar
lil 21 .fJOO mil1ons de pesseles d'un numero que 

cls f/J.600 hahitanls d'aqucsla població de la comarca de 
l'i\l11c;1nlí no ohlid11ran mai: el 47.884. 

¡\ les J/J.2fi hores d'ahir, quan els nens del col•legi 
de SiJn lldcfonso Susana i Javier canlaven la grossa del 
!J:l, ill Campcllo va esclalar !'alegria i l'emoció. Es
comcn1;.iv11 éJ celebrar el primer regal de Reís.

Els vc'ins v11n omplir els carrers cridanl: "ens ha 
local léJ lotería, sorn milionaris", i es van concentrar a la 
porta de l'únicéJ administració que hi ha al poble, al 
carrcr Dr. Fleming. La policia el va tallar de seguida 
davanl la massiva presencia de gent i miljans de comu
nicació. La lotera. Trinilat Marcos, penjava a la paret el 
cartcll "47884. Vcnul ací. 21.000 milions de pessetes". 
Sis mil participacions 

La comparsa Jaume I va fer 6.000 parlicipacions de 
200 pcssetcs del número premiat. i la resta es va ven
dre 1J l'éldminislració mi tjanc;anl decims de 3.000 pes
sctcs. No obstanl 11ixi.,, la vigilia del sorteig es van tor
nar a la delegació d'Hisend11 d'Alac;mt 380 decim� _que
nin¡;ú héJvia comprat i que equivalien a 9.000 m1hons 
de pesseles. 

El Cc1mpcllo celebra la festa deis moros i cristians el 
15 d'octuhre de cadéJ any. L'ambaixador de la comparsa 
aforlunéJdc1 l'estudianl de filología catalana Jaurne 
Mulin¡¡ vil dir: "les fesles del 94 seran sonades, i ningú 
no duhta que deixarem el nom del poble en bon lloc". 

Els noranta inlegrants de la comparsa i els seus 
familiars van fer un dinar especial ahir al restaurnnl Sis 
Perles del Carnpello, que van anomenar /'afarta. El 
menú va ser improvisat, "ja que ningú s'ho esperava, i 
hem reservat les taules a última hora", segons afirmava 
el president de la Jaume 1, Antoni Calvo. 

Els carrers del Campello van estar ahir tot el dia 
plens de gent que celebrava la pluja de milions. Molts 
eren els que havien comprat un decim, havien guanyat 
trenta milions i pensaven a tapar forats. És el cas de José 
Soto, de 51 anys. J\mb quatre de família, Soto es va assa
bentar del premi quan venia d'un banc d'Alacant on 
havia anal a pagar una !letra de 175.900 pessetes que li 
havien tornat perque no tenia fons. "Ara, que m'enviin 
lletres, que no tinguin por", va comentar. 

Entre els afortunats també hi ha els empleats de la 
farmacia que hi ha al costat de l'admiri.stració de Iote
ria. A Juan Pérez, de 50 anys, li va agafar una lipotimia 
quan li van dir que havia guanyat 50 milions. La sort 
també va somriure a dos deis ferits en l'explosió que hi 
va haver al Campel!o en les festes del 1987 on van morir 
cinc persones. 

L'alcalde del Campello, Xavier Rusafa, va presidir el 
ple que es va fer ahir a les set del vespre a l'Ajuntament. 
Es va aprovar pcr majoria absoluta que el 22 de desem
bre sigui festa local, i la crcació d'una oficina d'orienta
ció d'inversions per a tots el premiats. "perque ningú 
estafe ni enganye els campellers". 
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LOS REYES MAGOS LLEGAN ESTA TARDE A LA

LOCALIDAD A BORDO DE UN VAGÓN DEL "TRENET"

L 
OS Reyes Magos llegan hoy a El Campe/lo o bordo do 
un tren especial que am·bará a las 5.30 de la tarde a la
estación del ·trenet". La Cabalgata recorrerá varias

calles de la localidad, para desembocar en la Plaza de /os 
Ranas, donde en la Casa de Cultura repartirán /os regalos a 
/os niños. Esta es la primera vez que este acto es organizado

por el nuevo Conse/1 de Cultura, una entidad formada por la

Junta Festera, la Sociedad Musical y la Colla de Dulzaineros.

El Ayuntamiento colabora con el patrocinio aportando 
200.000 pesetas. Et nuevo Conse/1 Culturo/ pretende organi

zar de ahora en adelante este acto navideño. 

Los Reyes Magos de Oriente llegarán este arfo a bordo 
del ·trenel", y bajarán en la estación de ferrocarril de El 
Campello, desde donde se dirigirán hasta la Casa de Cultura, 
donde repartirán los regalos a los niños. 

Fuentes de la Junta de Fiestas de Moros y Cristianos, una 
de las entidades organizadoras de la cabalgata, Indicaron a 
este diana qua a las 17.30 horas de hoy llegarán a la estación 

dol Ferrocarril de la Comunidad Valenclnna, "el Tronot·. lo, 
tres Reyes Magos, procedentes de L'.l VIio. 

Los Magos do Oriente, tras opearso del vagón o�pcc,al, 
recorrerán los calles avenida do lo Genoralltol, Doctor 
Fleming, correr Mojor, Pal, Ramón y Cojo! y torm,nílrón el 
recorrido en lo Plazo do los Ranos. En la Cosa do Culluro pro
cederán al reparto do regalos a los nlr"\os. 

Durante la Cobolgato, los Reyes Magos serán ocompai'in• 
dos por la banda de muslco local y la Colla do Dulzaineros. 
Este acto está orgoniwdo por primero vez por ol Consoll de 
la Cultura, una nueva entidad formada meses otr.'.ls por la 
sociedad musical l'Avan�. la Colla de Dulzaineros y la Junta 
Festera. La colaboración en particular es de las dos cop1ta
nlas testeras de este año, ostentadas por la comparsa Jaume 
1, perteneciente al bando cristiano, y la comparsa Kordofá.n, 
del bando moro. El Ayuntamiento ho subvencionado la 
cabalgata con 200.000 pesetas, que serón gestionadas por 
el citado Consell de Cultura, que pretende potenciar esta 
fiesta el próximo año. 

1 Jueves, 6 enero 1994 ] 

LA ESTACIÓN DEL "TRENET" SE COLAPSÓ DE NIÑOS 
PARA VER LLEGAR A LOS REYES MAGOS 

L 
OS Reyes Magos //egJron ayer a las 18.45 /Joras de la
larde a B Campe/lo a bordo de dos unidades especia
les del ·rrenet·. La estación se encontraba abarrotJda

de publico. destacando la numerosJ presencia de nu'los y
niñas que esperaoan 1/us1onados ta llegada de Molchor,
Gaspar y Ba11asar La cabalgara, organizada por el Canse//

de Cu/cura. contó con la part1c1pac1án de unas 40 pe�onas 
y el acompañam,enro musical do ta Colla de Oolcaine� y de
/J Banda de Afus,ca l 'Avanc de la locahdild Segun fuentes
de la organ,zac1on, ta cat>algatil se ha organuJdo s,gu,endo
la paula de los años antenores no habiendo nmgun acto

e�pec,al 

IAomenlos antes de la hora anunciada. el onden do la 
estac1on se encontraba lleno de un publico expectante que 
no sob,J como se iba a p1oduc11 ta anunciada llegada de ros 
Reyes Magos. por ser la primera vez que lo hac1an en ol 
·trenet· A las 18 �5 ho,as hac1an su entrada t11untal en la
estac,on entre los aplausos <Jel publico o !o unJdilll que 
transpo,t�bo a los do!l 1•agones doncJe 11Jan Molchor. 
GllSpar y Oat\a!".0r 

Los mas pc,quenos no aC1011n C1í'0110 a lo Quo v01a11 sus 
o1os. glooos 1-01n11do. lao 0ulrainas entonando mc•tooi.u
valencianas y Melct'lor. Go!,pllr y Ba1ta$ul. JcompanoóO'I oo 
su st-,qu1to. que óesccnúttln y oe enccntr at.,011 w alcn11co du 
su mJno hac1cndo 1e:1ltd11d to, Guet\o, <Jo tuoo un úl'lo 

lnmedlntnmonte se realizó ol desfilo encabozodo por un
corro con nll'los n!nvíados con 1ra1os do postores. Les scgul
on tos pnjos que Iban lanzando cmnmolos y In Colla do
Doh;alners. Después ll>n una cmroza lonznndo cm-:irnolos Y 
confeti y tras citos Melchor, Gaspnr y B;i!lasor y !J 8:indJ do
muslca do El Cmnpcllo. Ln corrntrvn, dospuós de recorrer ll
Avda. do In Gonoralitn!, Dr. Florn1no. C:mf'í Ma¡or. P.il.
Ramón y Cí11al, Uogó a In Plazn tlo lns RílnJs En In CJ�J dO
Culturo los Royos Magos on1roo;11on I O regalos a los n11'º'
quo el pasado d1;1 2 cntrogJron su c:-1rtJ J tos pJ¡os 

Sogun luontos do IJ orc¡rtnizac,on, In Cnt>nlgatJ hJ tcni 
do el mismo dcsnrrollo que en Jr)os an1c,1oos. no 11.11> ,..odo
hecho nmgun ac10 ni , \l0alo ospt!c1,1I, a posar d,1 ocr 11
Compnrs.1 Jnume I UIIJ do las 0r!)Jl\ll.1c!0r.l5 dl'I OCIO 

Por 01,,, pallo. Dam,nn Ucles ool"!J-lll0 oo FEVE i'\11 

Alicanto, man,festo n osro d1:u1o quo �u c-ompJr,rJ C">t.\ d 5 

puesta a colJl>or .11 con los pueblos qu,• qu .,, ,111 cont.1r '' 1 

ellos pa,a 01g<1n11;u la l'NJ.tllJ ch, los n,1),'!l �t.1g.:i" .-�1.1-ül 
drspuosto J ayullnr ¡¡ orr¡.1mz,11 una IIIJiJn., c,10.1'1)JtJ •1 
Royos QUO ab.llQUí! tooo t'I '�OtllúO Lf1>I lrt•"o!l 

Por su PJJto, ,11 ilJcaluu tlo (1 C.tmr;J,�,0 J.1,, •• , 11.1: 1' 1 

Quo so 1,11contr.1lJJ como un 1111•10 r c,,,LtJc'< w 1••' • , J 
�h.• lLl110 Quo el A\ untom, l'llto :io r1,1t,, 1 m.tntit11>1J,• ,1I '" 

ocn au L.1 011¡.1n•rnc,o,1 u"l ,1Clu h,tC>t\/fl\.lO <l�'J.1,,u L.n u,�,•• 
1'8!l íl ca•�JO 1111 IJ Co1111" ÜII u,1 Cunu, ,1 QUII J su I" ,l k' 
C'.lli:tl),1 11.JC•f'<llll) ,l Id I íle(.tL\)CI 



e OM ve Sl'nl hílbiluJI els d.trrers ílnys, I.i 

C.1v,1I< ,1cl.1 deis l�ei� M,1gs vingué .,1
C.1mpcllo porlanl regJI� i una mic;i ele 

(c�l,1 per .,Is m(,., nH.'nUI'> del roble. Enguílny, 1,1
Junlíl íl'�ll'r.i, org.iniI1.1clor,1 cl'éHJue�I élClc com
sempr<', elclegil l'n le� c.ipilJnies )ílume t i
Korclof.in líl re.iliI1..ici,í ele la rlesfil .i dJ , pero
élqu<•�lc·s v;in pens.ir en fer o inlroduir Jlguns cJn
vis, per l.il el<· millor,1r l'c•venl. Assc•guls., IJul¡¡ i 
.,n,I, un prl'�'>upo'>I mol! fluix, v,1n JrrihJr J uns 
pl,1nlej;:imcnls moll c•ncerI.,I� que poden marcJr 
un prccccll'nl J l'hor,1 ele• umÍl•<._cionar un .icle lan 
imporlJnl per il lols el., xiqu<.:ls cc1mpcllers. 

L'eleml•nl fon.imenl;il cl'.iquesl .icle va ser la 
rnl • l,1bor;ici6 cnlre tols els componcnts de 
Consell Cullur.il del C.impello, enlre els quals 
cngu;iny h.111 p,1rticip.1I l.i íl,1ncla Music.il l'Avanc:;: 
del C.impello, la Colla de Dolc:;:ainers, la Colla 
Munl.inyl•nca i la mJleixa Junla Feslera represen
lacia pc•r lc·s cp.iil.inies Jaume I i Kordofan, per tal 
de trcure end.ivélnl de la manera més digna 
aque�I .icle. Amb aquesla unió d'associacions 
campclleres ja poclicm clonar per organitzar gran 
par! ele !'acle. 

L'es11ai 11er a realitzar l'élcle va ser un altre pro
blem� que se'ns va plantejar, el moll pesquer, !loe 
on lraclicionalmenl han clcsembarcat els Reís 

d'Oric·nl <•�r;iv.i c•n obres i ;iquesla siluélció no era 
l,1 ITI<.!'> ;iclc•qu,1cl,1 pC'r ., um xiqul'I'> an'>imoc, ele
veurc! ;i Se,., M,1gf'Sl,1b. f., per .i�i>, quv vJm oplJ r 
per l 1 e'>l,1c i(, clc•I Tr<·nc•I, un llol '>l!gur i qul' n,, 
rcrorI,1ria romplic dl irn,.,, j,1 qIIc• <•le, org,111'> rr·< lor'> 
con cmple.il'> clc•ls rerroc ;irrils de la C1•rn•raliraI 
cm Véln oferir 101 c.:I !>l.'U �uport i ajud,1 /mollee, grj
cics él lols ells). 

1 hé, amh lols eixns ingrcdicnlc, ec, v.i rr•c1lil1Jr 
l',1cIe, Jmb un.i éllla a!>'>Í!>lé.'nc.i,1 de gc•nl, que·< ul
mina Jmb el lracJicional re11arliment dl' rr,gal'> J la 
Casa de Cullura, 11orlant unél v�lona de fc:li<._ilat 
ran als nombro�os xiquc:ls c.om .:i ci'.:iltws j.:i no ran 
xiquels. Així ens ho conlJ un deis Rci� que: va 
parlicipar en el acle: 

Enguany els Reis van vinclre amb el TRE ET 
des de la Vila Joiosél. Va ser un acle molr emoliu 
pel treball realitzar 11er les associacions organirza
dores. Jo vaig ser un deis Reis, i ha segur una de 
les experiencies més grélles de la meua vida. Vaig 
poder veure la il•lusió deis xiquels i les di�tintes
expressions e.Je felicita! en cada un cl'ells. Es una 
cosa inexplicable perque cada xiquet té una reac
ció cliferenl ele l'altre. La il•lusió de pocJer tocar 
els Reis era quelcom superior a lots els somnis de 
Nada!. 

EL REI CANYOT 
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RECORDS

Les estrelles brillen,

·u,·e les nastres vicies pet,tes,
ens veuen v, 

¡ piaren per nasa/tres.

F
INITA, Fineta, baixa, ja eslem lols al carrer, vinga Fineta. Y 
Fineta ben menuda, sense que li iahara detall, de pressa, de 
pressa. de pressa acudía al seu lloc. 

Quina iestera era. com li agradava la iesla, y com la vivia, em 
sembla mentida. La veig eixir de sa casa, amb la gil• laba i la 
cinta als cabells, corrent per a donar la coca i el vi. o la cervesa, 
que la compJrs,1 ,\\eixemet. de l.1 qual eslava lan orgullosa, som 
els organilZJdors elerns. Recorde que em v.1s deixar la casa com 
si íora la meua. i no lan sois a mi sinó a tola la comparsa. 
1 la gracia que el íeia, quan deia: me'n vaig a cas.1 de Luis i 
Fineta els Hes dies de iesta. 
l tu em deies: Vicente, i Belem? 
Jo el re<poni,1: jo que sé¡?¡? com sempre apareixera a última 
hora ... i lu el reies. 
Entra, a en escena Luís: Fineta, i les pintures?... no les 1robem. 
Luis e, fei,1 nerviós. 
Luis es1an da, all l'esc,1la, és que no ll•s, eu? 
A si. Nena. Li repon Luis. 
Quanles coses. y quanles passades di, ertick-;, a la barr,1ea, ,1b,in
de l'entrad,1 ... 

60 

Se m'encongeix l',inima de pens.u !antes coses viscudes. 
1 la prepar.ició de les retretes eren epiques ... 

El gr,ms de r.iim 

Els semarors 
Els s.itel • lits i la Lluna 

i El trenet ... 
1 lanles i lanles voltes, que ens h.is iel riure. i riure .imb g.lll<'>-

1 el leu Luis sempre ... 
Nen,1 eslic bél Si Luis. 

em reson.1 ei,e Nen.1, 

Nen,1, 

Nen.1. 
Vull des d'.1quesles µ:igines íer un homen.ll¡:l' 1J1l•r,,,n11 .1 l.1 !'•'r· 
son,1 que hem estim.11. y que h,1 demos1r.11 s,'r un.1 1,•,1,•r.1 d,• ',tp 
a peus. 
Sempre el linclrem en el record. sigue•, 011 ,i,:u,•,. qm' ,k ,-•,:ur 
ser:i el ccl qul' l'h,1s gu,my.11 .1 l.lül,. S,•mprc' ·,.,1.1r.h .unb 110,11· 
lres, perqu/:> no l'I po<lem oblid.ir. 

\IICENT RÓDENAS 



ENS HA DEIXAT "EMPANTANATS" 

N
INGÚ podio imaginar-se en !'octubre 
passat. que en la próximo festa FINE
TA no podría desfilar al costat deis 

que sempre l'hem volguda i sempre la vol

drem. 

Ens ha abandonat una gran amiga, una 
gran festero des de ben xicoteta. i encara 
molt jove per a deixar la festa. 

Ella ha segut una gran col• laboradora 
sempre disposada a tot, ha tingut les portes 

D 
EL 12 fin s  al 15 d'octubre El 
Campello s'ompli de goig i 
d'alegries, són dies d'emocions 

singulars, són dies de compartir el nostre 
benestar amb les persones més estimades, 
pero no sempre el que volem es fa realitat. 

Fa pocs mesos ens va deixar, ens va 
deixar un amic i fester, se'ns ana una part 
d'ell, perque el seu esperit i el seu record 
continuen ¡ continuaran amb nosaltres. 
Hem de dír que en aquest món hi ha 
persones que no cal veure-les, tan sois 
sentir-les, ¡ en sentir-les, la nostra essencia 
es fa més gran, ja que comprovem quant 
feli<;os hem segut compartint uns instants 
de la nostra vida amb eixe ser. Aquest és el 
cas de Vicente Baeza i Giner, més conegut 
com "el rata", Sento, etc. 

Els que el vam conéixer coincidirem amb

el fet de que Vicent no era, exteriorment,

el més paregut a un sant, més bé els trets

que el distiguiren serien la seua alegria, les

sanes de riu re  la seua ironia de
I 

, 

Pescater ... , tot aixó i altres coses mes

anaven acompanyades d'una gran pau 
interior i d'unes ganes molt especials de 
Voler els seus coneguts. En general, era un 

de so cosa obertes per a tots. Allí reportiem 
els vestits i els nostres homes es divertien molt. 

A tots els que lo coneixem, que som molts, 
ens ha deixat al cor una porta oberto. jo que 
sabem que ens espera allí. en el Cel, on són 
totes les bones persones com ella. 

1 quan arribe el gran dio, en que tots 
puguem estar junts, allí continuarem la festa i 
podrem desfilar al punt. 

T.S. 

amic incomparable, un amic que ens diu 
que conti-nuem amb la festa, que fem festa, 
perque mentre hi haja vida, haura festa. 

Per acomiadar el nostre amic, tan sois

dir  que el misteri de la mort  ens 
acompanya en aquesta travessia fragil i 
desconcertant. 

-
,; 

-

)S 
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ALS MOROS I CRISTIANS

DEL CAMPELLO

S 
ón els Moros i Cris1ic111s

, 111a co111111 e 1110 raci ó 

d'aq11ells 1e111ps jo passafs 

en els quals es1iguere111 c/0111i11ats 

per aquel/ moro i11rasoI: 

En ella es c0111111e1110ra. 

deis moros la cvnquesfa 

i a la Ji la reconquesw
pels crisria11s. que en qiiesrió d'hores 

per la fe i amor a Crist

derrowre11 les host mores. 

Als Moros i Crisrians

dedique aquesw poesia 

a111b pau, amor i alegria,

la dedique als dos bw1s. 

Perque els dos són la festa 

i 1110/t ben co111penetm1s,

do11e11 esplendor a aquesta 

pe/ ben orgc111irzars. 

Fa11 brillallfor i ar111011ia

a la festa campe/lera 

cadasclÍ d'1111a numera 

dis1i11ta111e111 awviats. 

Les co111parse.I· .l'<ín grcuulioses

plenes de gl<)ria i ardor

i donen l/11111 i color 

a aq11es1es.festes wn Jormoses.

Tots desfilen airosos 

1110/t c111i111ats pe/ poble, 

que oplc111dix 1110/t.fervorós 

especwcle wn scí i noble.

M1ísiques q11e, aco111pa11.rn11t, 

e111011e11 les me/odies 

donen sons d'alegries 

111e11tre van de.�filant. 

Tofs anirem a ve11re'ls 

apla11dir-los i admirnr-/os

1110/t contents i satisfets

i 1111 gran exir desitjar-los. 

JUAN G,\LV,\NY 

ELS MEUS CAPITANS

A 
la meua capitana vull donar-li les 
gracies per l1aver acceptat el 
carrec. Jo et vaIg empenyer per

que et í1cares en aquest embolic. 1 que 
menys que dedicar-te qu.:me lletre,;. 

Amparno r1van1. rlnlb Ull,7 C,lplldlld COlll 
tu res no poi eIxIr íllrll Erl'� clll1d11l el I IL'U 
poble, de la lCUil íeSld. Id Vil!\ 1 1,7 q.iutk'l'<L'S 

G2 

al maxim I el que és més 11npL'' 1-1111 
bailes com la primero 

... 
1 ' ' 

T1nc l,1 plen<l onfi,lll -,1 de..' ,¡L., 1.1 1 ·,'-'
sent.:ic1ó de 1,1 .i¡:111.1111,1 dL'I 'l" �, \' 
entrt. tu i t'I t0u u r R,1111 n l .il\ ' 1.1 ,_,:- ,·.

dur .unb .tlL' JI 1.1 1 l'I büt1 I1u1111. r 1.1 it.' \•" 



"LES 13 LLUNES" 

Festes De moros i Cristians
CARTELL DE FESTES MENCH) IIONOHÍFIC \
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RAONS DE LA FESTA 

' �. ,l'Ol1 l'ifll 1 1 t1n .•t-,ll\lt'IO Nl /el l'c)/11 
, se \\ 1, 1 ,,f, 111//, , t-,1K-ltt1\ lllHlr •' 
, \' s ¡, ... , ,, ,.,t.vnm ,1,-,fs n, .;t,'(.; 11/1, , 

) t. tw,o "•·f l.)� /\lrl flk'/,1l qtll..l /)l 1/ 
d1 f-dco�' 

A 
rv\B OC)tk , s pC1m1.JI ulmlna I ou Lllbto 
d.: L Fe It� , 1 R I Joumo 1, ~on ·o cap vor
gan�•a , mcrnlfo tor, a la po torltat, 

l'omocló qt• do so9ur dogu sontlr on ol 
momant du la , ndlclo d la ltJtat do Valoncla. 
SI hl ha uno flro sab,, so,tlnt do la nostra hlsto• 
I\a, s0ns' dubto aqu�sto lo trobom t,ons,orrogut 
ol prima, ta!'\ do\ s'9I . 111, yuon s'lnlclo ol nos
tr' 1-assot mos propor. El nostro clclo cultural 
actual h m d� crear-lo, oloshoros, on el moment 

n qu "' l1fl rol cristla. vlngut dol nord, conquorl el 
Pois Volonclo. 

Rqu~st:as són los bases hlstorlquos amb los 
qu� os bos~n los fustes do Moros I Crlstlans en 
el nostm pais, si bó, tambó os cclobron o tota la 
Pcrunsulo lb"'riro, o la canea modltcrronla, flns 1 
tot o Rm • 1ica. lo falta de documontacló hlstorlca 
pot a datar !'origen d'aquostcs reprcsentoclons 
ha dut do cop ols hlstorlodors locals, hl ha que, 
quon s'intcrrogo a la "vox popull" al respecte, la 
1CSposto sol sor tollant: "sompre ha segut alxl", 

1 dubto of n. les primo,os notfclcs que tenlm 
d'oquestos colebroclons os romuntcn al segle 
XIV, rofc,ldos o osconlílcoclons do fastos covalle
rusquos I cortesanos. 1 com o festas patronals 
populors o flnols del scglo XVII: a Oriolo es com
m moravo I fct historie de lo conqucsta de lo 
vilo omb batallo do moros I crlstlons duront cls 
onys l 57Q, 1580, 1586, sogons Nieto 

F 1nondc2.r 

SI b lo lnformocló oral goncrolmont és piona 
do tapies locols o do misticismo, s'ha pogut orro
plcgor not1clos d' sccnlflcoclons ol llarg do lot el 
Pols Valcnclo, 1 encaro quo soguolxon modols 
difcr nts. tcncn coroct rlstlquos comuns: 

A.- Son rcprosontoclons en honor d'un sont 

potró,-no. qu es roolitzcn unos voltos 
com un succ s 'Ctraordlnorl I d'olt10 com 
part do uno ,om ria. porogrlnacló ... quo 
os rcpotolx anualm nt do ro,mo habitual. 

O.- Lo ublcocl6 de l'oct0 té uno flrwlltot 1 
lntonclú ,norcadoment apologetlco-cote
quotlco. 

( .• U'-"on ols r0cur::.;os de lo I lterotura picaresco 
popular com o mltjo de concitar rnés bé
l'atonc:16 del públlc sobre l'objectlu prlncl
pol.

D.· Escenifico sempre un combat I victoria cris
tiana.

El temps tronscorre entre lo conquesto 1 
l'expulsló del sol va.lencla deis moros, des del 
punt de visto de la historio, mes l'lmaglnocló 
col•lectlva a creat una serle de llegendes I relots 
mlstlcs que configuren una vlsló molt personal 
del passat. Exemples clars els trobem a: 

Transformacló de Sant Jordi 

En el crlstlanlsme medieval tlngueren gran 
Importancia I dlfusló els sants mllltors, en relocló 
amb les llultes senyorlals i amb les croades. el 
que fo que penetre el seu culte I devocló en les 
capes populars flns arribar o l'actualltot. Sont 
Jordl fou patró de les trapes catalano-arogone· 
ses en la seuo llulto contra els moros i. segons 
canta la tradlcló, en dos ocaslons van comptor 
aquests conquerldors crlstlans omb l'ajut del
sant, el Pulg I Alcol. En el cas d'Alcol. les prime
res noticies de les seues festes són referidos pcr
Ca,bonell o mltjan segle XVII I mostro uno preces· 
só, la Soldadesco, o mlllcla que tenlo com flnoll
tat lo defensa de la clutot, que evoluciono a poc
a poc en comparsas festcres. donont lloc 0
l'actual festa do Moros I Crlstlans. Do lo motoito
forma, si bó ós ciar, des del 1276 l'oporlclo dJ 
Sont Jordl en Alcol forma port do lo tradl I orol.
pero aquesto mol no hovlo scgut rcpr s ntad,1 

Es on 1741-44 quon rcssorgolx lo Sol !mJ s,a
dospró do lo prohlbicló borbónl o. quon o r I\ 

lo figura do Sont Jordl roscotont lo da111L1 '- I°�
urpos do lo Cucof ro'. sogon lo tro 1 1 1 °
no raflco mundial: 1 o prln lpl • d I s gl \I\
quon lo figuro du Sonl .lordl Mato dro s ':I tton
fl<)uro un SLml Jo1ul Moto m ros. flns qu 111101•
mont ._·Imposo l'oparl ló d 1 -ont Jordl t. otu·
pultot por lo burg •lo. 



MofOS I Crlstlans snfrontats

Norroclons. slmbols, vostlts, tots Gis olements

do lo festa rcmorquon GXOgercdoment lo diferen

cio del dos bandols; res no els unelx, tot els

separo. 
El VESTIT 

Sobrl, rlgorós I militar: cotes de molla per al crlstla
---------:1--------

Borroc, sensual I exuberont: sedes per al moro 

El ritme musical, les evoluclons pousades 1 

codencloses d'una banda, i el pos ferm l seré de 
l'oltro, els símbols de la mitja lluna I la slmitorro 
per al moro i l'espasa per al cristia; tot reflectelx 
dos mons que s'oposen, es col•loca tot el bé 
d'una part i tot el mal d'altra. 

Com enemlc territorial o corsorl, el moro es 
converteix en personificació de mal, revestlt de 
connotacions rellgloses i morals. En la narracló 
de la conquesta, en les festes de Moros 1 
Cristions, se'ns parla de com "pocs cristlans" ven
cen a "molts moros" gracies a l'lntervenció opor
tuna del cel, reproduint de forma "lnconscient" 
!'escena bíblica de David i Goliat. 

Un repos rapid deis textos de les Ambaixades 
permet constatar tot aixo de manera grafica; el 
moro es representa com un senyor enganyós, 
tra'icloner. de naturalesa diabolica, és cruel, 
s'apodera de les dones, xiquets I vells, profana 
els temples, pero fonamentalment, és un infidel. 
Al controrl, el cristió és ple d'atrlbuts d'honor, 
gallardia, valor, sempre disposat de donar la 
vida per la patria (patria s'ldentlflca amb castell)
i la seua religió. És probable que la perdua del
castell es dega a un castlg o una prova de Déu,
pero renovada la fe, el cristió es lian�a al combat
de recuperació i la confrontacló es presenta com
una llulta en la quol Déu, Sant Jordl, Sant Jaume,
Sant Mlquel, la More de Déu I tots els interces
sors locals es pronuncien a favor deis cristians.
Aquesta confrontoció es desenvolupa en dos
nlvells: !'humo, liuito per un terrltorl o espai vital
0 º" la superlorltat moro, com Jo hem dlt és abru
rnadora, 1 a un nlvell espiritual. on es posa en Joc
la Veracltot última de dues rellglons; el crlstlanis
rne I l'islamlsme són verltoblement les enfronta
des, amb els seus sfmbols sagrots respectlus (lo
creu • la mitjo lluno· Sont Jordl • Mahoma) sois

' 
b t una és lo vertedero, 1 el desenlla� del com 0 

Verificara l'outenticltat de la "FE vertedera"·

les Ambalxadcs

Respecte de les Ambaixadcs, hcm de dlr que
segons Salva I Ballester, "la redacclo de les
Ambaixodos que hui conelxem parelx que no slo
anterior a la primera ter�a del segle XIX, per
tant, la ldeologia "Reconquistadora" que des
til•len ha de lleglr-se en aquest context, encaro 
que les soldadesques, anterlors al desenvolupo
ment de la complexitat festero, 1 en les dramotlt
zaclons del segle XVI, es contenla Jo el mlssatge 
que els textos tan sois ve a explicar. El nucll cen
tral -perdua del solar patrl, combat en el quol 
lntervé l'ajuda del cel en formo de patró local. 
victoria sobre els moros I recuperacló del castell
Ja hl estova donat amb anterloritat." 

Com velem, el moro és ldentlflcat amb el Mal, 
i elxa metamorfosi I transformacló esta oberta o 
noves formes d'amenaces, alxí els volors impo
sats al moro van evolucionant o nou signlficots: 
protestant, francés, contrabancNsta, liberal, repu
blica, comunista ... tots ells successius enemlcs 
de lo patria, participen conjuntament contra la 
unltat nacional I l'essencia de lo vertedero reli
gió. Un exemple molt curiós el tenlm en la 11 
República, quan la confrontacló moro-cristió es 
despla�a amb més gran lntensitat, donont com a 
resultat que per a les esquerres, Sant Jordi, pot 
ser lleglt com En Jordl Mata-Capellans: 

"€Is cavernfco/es no voten festa 

perque Sont Jordl no porto cero 

Jo obolxo /'amo 

tot són bonegons 

Visco el nostre Potró 

perque el nostre potró 

s'ha fet repub/Jco 

en compte de moto-moros 

ara moto cape/Jans." 

Note11 

1 fragment tret del Wbre deis felt:s de Joume l. 

2 "(as santas Jvsto v Rvflna 011 lo historia de Orihvela'· Nieta 
fern6/1dez, Agustln 

3 (vcofem: monstre mecónlc humorlst\c, grotesc I bromista. lontas
tlc ¡ horrorós. cousova ol motelx temps rlolla I hOITOl. por I humor. 
Era un monstre omb cap de droc I semblon�o d,o oo\/'Omdot. 

8lbllo'i)raPla1 

Arillo Villorroyo, Antonl: fostes, rltvols I c1ee11 u. dlns T•mu 
d'otno9roflo vole11cl0t10 (Vol. IV) Ed. Ed1ctans Alfon, el 

Mognónlm. lnstltut Volencló d'Estud\1 1 liw.astlgo�ló. 1 Q88, 
Voléncto. 

Joum• 1 i Crónico o Wbr• deis f•lts. edlcló o curo de f.arron 
Soldevllo. dtn, MOlC. fd. 61!. 1 Q61,l. &rcelona. 
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L'IMPORTÁNCIA DE LA DOL(:AINA DINS 
LES NOSTRES FESTES POPULARS 

L 
'INSTRUMENT mes tipic o lzs nostres comacques és 
sens dubte la dolc;aino q.,-e cmb el tooo'ü. són el 
conjunt d'instruments que amenitzen les no,stJes 

festes. 
No es pot coocebre veue lo processó setlSe eJ do!soi

ner. emetent les notes més tJistes o ta covalcooo que 
!'inicien tobalet i dolc;aino omb so Cl'.eg,e i ritme peculiar. 
T ampoc es conceben les nostres benvo!oudes albades 
que comencen a tindre trodició dins el �e de les nosu� 
Festes de Maros i Cristians. seose pondpi de dolc;aina ¡ 
final de la rnateixa junt amb l'especial ritme del tabo!et. 
ni l'oguda despertada que amb el seu caroctetistic toe de 
diana anuncien l'arriboda d'un nou die de festa. 

La dolsoina i el tobal són imprescindibles eo les nos
tres danses autóctones. com lo Danso de lo Font de lo 
Figuera. Bocairent. Muro. Callosa d'En Sarria, etc. Com 
tots sobem. al Campello des de fo olguns 0111,,s. es reolít
za una Donsó en dies molt próxims o les dotes de les 
nostres Festes de Moros i Cristians, en lo qual lo gent 
comeosa o ser conscient de que s'ho de participar més en 
aquestos actes populars tan nostres. i fer que vogen o 
més. No cal dir que la nostra Colla de Dolsoiners i 
Toboleters esta col•loborant en oquest octe i que estem 
a la disposició de totes oquelles persones que s'eocarre
guen de fer possible lo Donsó al nostre poble. 

Malgrot la crisi que van tindre la dolsoino i el tobolet 
o la primera meitot d'oquest segle. octualment es recu
pera. o poc o poc. i torna o ser pilar de moltes manifesta
cions populars i religioses. Uns del reptes més importonts 
per a tot dolsoiner i taboleter és facilitar lo recuperació 
d'oquestos dos instruments. procurar la seuo adoptoció o
la societat moderna i la seua defensa dovont els instru
ments tan sofisticats de lo nostra época i fer que tinguen
el reconeixement de tots els amonts de la música.

Els coneixements del món de la dolsaina i el tabolet 
han segut transmesos de manero tradicional de dolsoiner 
o dolsainer i de tabaleter a taboleter. pero cada genera
ció ha aportat elements nous que han fet que la mú�ico
d'aquestos instruments evolucione fins els nostres d1es. 

De tates maneres. davant la polémica que si la 
dolsolno ¡ el tabolet són instruments antics de museu o 
uns instruments vius ¡ evolucionobles. sempre queda u�
aspecte que cal tindre ciar, hem de fer l'esfors perque 
cada vegoda es toquen millor. 

La dolsaina és l'instrument que amb el tabolet més 
alegra i aida O que lo gent fruTsca de la festa, el que tal 
volta passa pel nostre costot I ens fa recordar quan de 
menuts els anóvem acompanyant omb alegre bullícla 1 
que tata la vida els portem dins deis nostres cors. 

En les próxlmes ratlles plasmem els records que té 
una persona de quan era menuda I sentía que el dolsai
ner I el taboleter passoven tocant pel seu correr. persona 
a la que sempre II han agradat els nostres lnstruments. 
Moltes de les paraules d'oquest frogment oparelxen 
entre cometes Jo que són paroules tretes del llenguatge 
col•loquiol, esperem que vos agrade. 

RECORDS D'UNA FANS DELS XARAMITERS 

Era un metí de Maig. les dones s'havien alsat de jorn 
per orruixar els carrers perqué tot estiguero net. A les huit 
va arribar la "xurrera", dona que s'encarregava de vendre 
els dolsos per o l'esmorsar. Al poc es van sentir uns red<> 
bles de tabolet i després una "xeremita". 
- Xe!, oixó que és?.-li va dir ma more a una veTno.
- Ai!, si són les festes de la Sontlssima Trinitat- va res-

pondre l'altra. 
- Pero no "dlen" que no hi havia "dines"?- li va tornar a

preguntar en un to com molt meravellada. 
- Jo i el meu germo, corrent ens vam "assomar" per tal de

veure el "xeremiter". Em recorde que el meu germo
anava en "cansoncillet" i jo en brialet. 

No, no hi havien "dines", pero uns veTns amb ganes 
de festa s'hovien proposat fer-lo I la van fer. jo que un 
d'ells anava amb un cabos més gran que ell i entre para
da i "xistet", el cabos paraven perqué hi tiraren "dinés". 
Un va tirar una pesseta, l'altre un quinzet i així entre 
monedetes van omplir el cobasset. 

Jo ha cree que van fer festa, grócies al "xeremiter" 1 al 
toboleter, a ell se'ls pagaren duros I per o "mosatros" els 
xiquets "carreres" de sacs amb preml per al primer. 
També van fer xocolate per veure qui en menjava més 
omb els ullets "topoets". 

Veja si van fer festa, vestits del temps d'obons amb 
bruseta "d'agüelet", Jo van tocant pel correr la ''xeremito" 
1 el tabalet. 

La Colla de Dol�alners I Tabaleters del Campcllo vos 
desltja unes bones festes de Maros I Crlstlons i vos con
vida que conegueu el món d'oquestos dos lnstrum nts. 
tan lmportants en les nostres tenes volonclones. fonnont 
port com o membres de la nostra colla. 

COUR Df DOlfR/NflfS I rRBRLETflfS DfL CRMPfUO 
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CRUP D'INVESTIGACIÓ, RESTAURACIÓ 

I DIFUSIÓ 

DEL FOLKLORE VALENCIA. 

E 
L poble es fa més gran en la festa, al
mateix temps la festa trenca amb allo que
ens envolta diariament; un carrer pot 

passar del color fragil i monoton als sutils ver
mells de l'essencia més pura. 

La lluna, la terra, l'aigua, són elements fona
mentals a qualsevol festa. Pero el que no pot 
faltar és la gent, el goig,, la música i el ball: 

"Cantarem seguidil/es pera la festa 

i en guardarem alguna perla faena". 

Posats a triar faena o festa, qualsevol prefe
reix festa, i és que la festa ens engull, ens moti
va a fer tot allo que la rutina diaria ens condi
ciona; excepte en alguns casos en els quals la 
festa ompli la majar part deis dies de l'any, com 
és el cas de Ramonet Calvo (capita majar i glo
riós que ens dura a bon terme). 

1 els dies abans de la festa les xicones fae
neres i guapes arreglen els mostradors de les 
botigues. Fina "la barista" trau el peix més frese 
1 més net de l'any, Vicentica I Adriana "el sant" 
es fan el monyo I es preparen per atendre el 
millor posslble al poble. 

El grup SALPASSA, al llarg deis últims anys
ha vingut participant en les f estes ¡ posant e'I
seu •g�anet· per fer-les una mica més grans 1
e�

rlqu1r-les, amb una dansa popular el día 9
d octubre. Com sabreu, l'any passat vam bate
jar les "dan!;es de l'Alacantí", danses que diuen
molt deis nos tres pobles El me· s lnt • eressant
per al col•lectiu va ser l'aldarull popular que es
va crear;

_ 
va ser una moguda difícil de descriu

re, podnem dir que es caracteritzar·,a per ser:
gran, plena, dol�a, fresca, calenta, lleugera,

',11 

amistosa, gastronomica, musical, blanca ... Hem 
d'agrair des d'ací la nombrosa participació i 
acollida que aquest acte va tindre, així com la 
desinteressada co&•laboració en l'engalana
men,t del carrer Pal a la manera tradicional. 

1 en el 94, continuem amb el treball ence
tat, omb les segones jornades de folklore de 
l'Alacantí. Aquest any estem treballant i prepa
rant coses com: exposició deis ritus i costums 
més cridaners de la comarca de l 'Alacantí,
representació d'alguns actes del folklore tradi·
cional, engalanamet del carrer Pal i danses de

l'Alacantí amb arreplegada deis balladors. 

Esperem comptar amb la participació desin·
teressada de la gent i així poder fer realitat tot
el que tenim preparat. 1 és que SALPASSA par·
ticipa en la festa gracies a la gent que ens

acompanya; col•laborem en la festa tots junts,

i col•laborem utilitzant pocs diners, perque
dins deis elements necessaris per a fer fe5ta,

l'aspecte economic representa una part rnolt
• d n 1mportant (recordem que per a ballar les a •
ses no cal fer-se cap vestit ni complernent en

especial, és més, volem que les dances sigu.:n 

un acte popular i actualitzat i que puguen 

ballar-se amb roba que portem normalrnent •

Hem de contribuir a fer testes corn les dd
5 

nostres avantpassats, sense cornparacions
entre Pobles o entre persones, 1 definir a poC 

ª poc l'essencla cultural del poble.
Sense més I esperant la vostra participació,

us desitjem que passeu unes bones testes.



DECÁLEG 

()[(ÁLOGO rm �ASTELLANOl'ARLANTE QUE VIVE y
TRABAJA CN [1 l'AIS VALENCIANO. 

1 .-lnh'1t'',111• por l.1 lt•11gu,1 dt•I p.1í, qul' le h,1 ,l((lgido: �(¡lo l'i 
tt1llt1t i111it•11l11 d,· l,1 lt•n¡:11,1 11,1lmri,111,1 il' pl'íl11i1ir,\ Sl'ntirl<' 
plt•11,11111•11It· "1•11111 r.1�,1" t'n l'i l 1,1ís V,1lmri.1110. 

1.-1urh,11011lr,1 l,1 i11ju,1i< i,1 foml'ill,1d,1 dur,1nil' l,1 dir1,1dur,1. 
Tod,1 1t•p1t•�i611 tk- 1111,1 il'ngu,1 o un,1 ndtur.1 1•s u11 acto de 
h.11h.1rit•.

J.-ll.1z rt')lll'LH 1.11110 l,1 il•11gu,1 v,1l 1•11ci,111,1 como la 
r,l)it•ll,111,1 y H•sp(lt,11.i� IÜ mismo. L.is dos i<•ngu.is son 
igu.1l111C'11lr dig11,K A111h,1s evolurio11.1ro11 r,ul.1 1111,1 por sí 
dt• l.1 ll'11gu,1 l,llinJ (rn1110 t,1mbi(•11 t•I it.,li,1110 y <'i fr;inc(•s, 
pnr d<'111plol. 

t-No tt•11g,1s mil'do dl• co111pre11rler y apre11rler el 
v.1lt•11ci,11111: es nwchn 111,\s f,kil ele lo que picn�as. Basta
qtIt• ,11 piill( ipio pid.1, a todos los que lo s,11Je11 que te 
h,1bl1•11 ll'l1t,1111t•11tt• t•n v,1le11ci,1110 y que te l•xpliqt1en rle 
ru,mdo t'll rn.111rlo una p,1lalira que no pntiencles. l3Jsl.in
u11,1s hnrJ) dl• cn11 versacit'>11 Jte11ta para que te
,1rnstu111hrP, ,1 romprcncl<•r t•I v.1k•11riJno. 

S.-Cón1pr,11c• cli,uius y rt•vist,1s en valt•11ci,1110. Vcr..is que es 
muy í,i1 il l<'rrln. Si .ilgo no lo rn111prenrles bien, dile a un 
v.1l1•11ri,1110 que tc lo explique. V<'r,is ró1110 se alegra de 
h,,rl'rlo. TP al.1h.ir.l lu interés. Ponle ,1 oír las emisoras de
radio v,1lt•11ci,111as y las c111isio1l l'S vale11ci,1nas de
lrlc•visiílll. 

b.-C11111il,111,1 In m.ís pronto posible a pronunciar los saludos 
Y fr,1s1•s dr r,1ri,1 clí,1 <'11 valenciano. Si tienes 111irdo ele que 
Ir rorri/,111, ,ld!'l,íntale prc•gunt.:índules IJ pronunciJción 
rnrrrrt,1. Y,1 los hahr,ís g,111Jrlo a todos. CuJndo se• haga 
íll,h difíril l,1 ronvers,,ción, saltJ lrJnquilJ111ente al 
C,blc•ll,1110. Cu,111dn te h,1yan vuelio los jnimos, h,1z otro 
��Ílil'rto l'll v.ill•nciano. Ahí están los valencianos pJr,1 
,11•url,1rt!'. 

7-·Aprow1 ha l,1 nportunicl,1d que le brinda el vivir en el País 
VJk•111 ic1no p o1r,1 aprender tu segunda lenguJ. El 
i-.ilt•nri,1no ,rrj lu II,wt• para J¡Hc•111l!'r con muchJ
f,irilid,1rl y ron mul ho 111.1s (•xito un,1 lengua extranjN,l 
qui• \i lo hici1•r,1s direc tam ente> y sin p,1sar por l'i
v,ilt•nt i,1nu. Si ,1lgu11,1 \ll'Z h.1, !'lllpe7Jdo ron nlr,1 IC'nguJ Y 
110 lt• h,1 ,,1lido bi1•11, <'i ,1prendi1aj<• cil'I valenci,1no te
,1h11ri t ' 111 nu,•vo r,11111110. 

n .v 1 • 1>:1 •1 'llll' 1u, hijm ,1prc•11d,111 vale11ri,1no -1,11110 1•11 l,1 ralll'
1' lo, •11111�"' t 011111 t'l1 l.1, ¡•�rmü,. T l' 111,1r,will,1rj� duno
h,1lil 1r • 1 •11 ' •111 pronto llll v,1IP11ri,1110 p1•rft·1 lo. Mue 1m PU( 1 °'
1'11 t·I 1111 1 1 1 1 1 ·u 1tro1 111l 11 �.111•11 h,1l,l,1r 1 011 f,11 i id.u r m, tn•� o < • 
"I1Hll,h. Todo, ll•1w111m l.1 int1 •ligl'm i.1 p,H,1 h,11 l'rlu. 1 °llllp11r1 1 

lJ. 
•11111' 1•, ,1 volunt.111.

• M,11111 ül 11 . 1 1 
• ' V l\'1\. • l l'II un ¡ Ul'�ll r p \',l l'll! 1,)111) -p,H,1 í(Ul • • nit•1n1 1 1 1 1 s· 1 

'11111 \' 1 oni1-:i1·11rlo lo qui• y,1 h.1, a¡11t•111 u o. 1 lltl 1'1Y 1 111,1 J 1 • • loI I l' \',I 1'11( i,111() l'\i••(• !'11 tu ,l)•lllll,11111('11hl que 
(�ll)u 1 ' " �• n 1•11 n1,1[( h i 111 .. 1 , ' • 

1 11 t•n 1 1 • ( • 1 l Ut•11t,1 \l\'111111<': l'I do111i11io dt• v,1 1•1H 1 ,11111 1 
,;�

r,I 'n1tl,11l,1111, tlt •I 1',1i, v.itc•m 1,11111. Adt•111,h h' h.ilu,I 
'v,,d,, 1 11 1, 1 , , t 11111p1,•rul1•1 <(111111 1·11ll,1r 1·11 < ,1111. 11lo1 1111 o • 

l lll(lJ 11 1 1 ' 1'lllfl(lt'," y ,1 w11t111t• 111,h t 1ud,11l,111111 ,. tllllp,1.

DECALEG DEL VALENCIANO-PARLANT 

1.-l'arleu la vostra !lengua s!'mpre que pugueu, espe
ci.,lnl!'nl amb l.i familia i els .imics i coneguls. Feu-vos el 
propósil de parlar en valenciil als que sabeu que us 
<•nlenen, ene.ira que íins ara els hageu parlat en castella. 

2.-Sigueu respecluosos amb tothom que parla una altra 
llengua, pl'ro exigiu que els altres siguen respecluosos 
amb la vostra. 

J.-Adreceu-vos en valencia a tolhom; al carrer, per leléfon, 
al lreball, ele. Si us enlenen, continueu parlanl-los en 
valencia encara que us responguen en un altre idioma. 

4.-Als coneguts vostres que encara no comprenen bé el 
v.:1lencia, animeu-los a provar de comprendre'I, parleu-li 
a poc a poc i expliqueu-los de tanl en tant algunes 
paraules. 

5.-Si veeu algú que s'esíor(a a parlar en valencia, ajudeu-lo. 
1 demostreu-li que valoreu el seu caplenimenl. 

6.-Deixeu de corregir qui no vulga ésser corregit, pero 
cloneu l'exemple de demanar a persones o a entitals 
autorilzades quines expressions incorrectes cal substituir. 
Ajudem-nos els uns als altres a mantenir un valencia viu i 
bo. 

7.-Respecle les diferencies regionals del catal.i. Parleu amb 
mallorquins, cat.ilans, rossellonesos, etc. i coneixeu els 
accents i mots diferents que tenim lols. Aquesta és la 
riquesa del catala com la ele lotes les llengües cultes. 

8.-Feu-vos subscriptor ele diaris i revistes en vJlencia. 1 que 
siguen en la nostra llengua les lectures que feu. els 
espectacles a que Jssistiu, els pro¡:rames de radio que 
escolteu, la lelevisió que us mireu. etc. Fem allo que 
haviJ est, 11 prohibit dur.1111 1,1111s ri',1nys. 

9.-Preneu la clecisió d'rscriurc• tull's les c.irtt:', i no1e, rn 
valencia. A p,1rtir rl',wui po,L'U )C'mpre t:'I vo,1re 110111 en 
v,,lencia. Ompliu-hi el, t,1lon). íru r,1m iJr el, \o trt', 
paprrs impre�ns, l'b ri'tul,, !'IC. r ór,1 lwn 1ri,1 que !k'r 
cstalvi.H cle�pt•sc•, dt•ix,hsc•m de• du11Jr IP,timoni de 
v,1lenci,111it,1t. 

10.- Exif;ÍU rll' tothom, iin, 1 tot d1• ll'' in,111u 11rn, n1<', 
ru1i 1 1. 'lri1·�. í]lll' ll\ l'>l"fi(,:lll'll 1'11 ,.11,,1111.\. í,·u-ho 
,11n,ihlr1111•11l. No vulµu1•u pt•rdr1• h•mp, 1 n,•r," 1111,1.1111 

1 o11tr,1 t•I, 1•m•111i1, d1•l l,1r,1h d,· l.1 ll,•nf:u.1 d,•I J1Jh. 
Dl'i\l'll-1!1, dl' h,111d.1. 

Tol,l p1•N111.1 qui• d,•1,•11,,1 IJ ,,•1.1 pn\¡,1.1 I1,'fl,;uJ �� �• 
,1¡:11�l 1r 1 1 111gt1, h' l'I d11'1 .11 ,,·u ui-1.11 

l'd proÍ<'Hllf l)r. Ti/111•11 V. ·1t·.11mJ1111, 11<' l"tn,t1lul Tur 
Rum,ini,d1J 5pr,H h1•n und lilrluren J,., /. 11. Cot'thr • 

(/1ti1t•f'ilJ/. frJ11kti.irl Jm \IJim. ,'1,'fn,1111J. 



A LLOMS DEL CAVALL VERD

E 
L Cavall Verd. Muntanya situada a 
I' extrem oriental de la Se rra �él
Penyó a la comarca de la Marina 

A lta; els seus dos cims, de 793 i 761 
metres d'alc;ada respectivament, serve i
xen de t ita entre els municipis de Vall de 
Laguar, al nord, i Benigembla, al sud. En
algu ns mapes ( els de I' exérc it per exem
ple ), apareix com "Peñón Roch", i entre 
els de la zona també se'I coneix com el 
Penyó o Penyonet. 

Suposadament es tracto de I' enclau 
on es trobava el Castel! de Pop, que per 
referéncies degué ser de gran importan
cia arqu itectónica, i per la seua situació 
privilegiada, hagué de jugar un no 
menys important paper durant els segles 
de presencia musulmana a la nostra 
península. 

Pero la sorpresa sorgeix quan ens 
apropem o ello i observem tan sois una 
muntonyo omb dos penyals rocosos, 
secs i órids que I' encimen, i no apre
ciem ni castel!, ni torre, ni res que se li 
poreixco. Aixó sí, quont més ens acos
tem a la seua altivo i singular figura. ens 
odonem del complicat que ens resul
tara conquerir el cim. per qualsevol de 
les seues vessonts. 

l'EXCURSIÓ 

Excloent el perllongament de la pro
pio Serro del Penyó, o I' oest. ens resten 
3 possibles rutes d'occés: Per el nord. 
des de Vall de Loguar, resultant una 
excursló entre cirerers i oltres fruiters. que 
tanmoteix, 1 en el meu cas. no arriba 0

la seua conclusló, jo que no vaig trobor 
el comí per assolir el clm del Penyó. Per 
llevan t. des de 1· ermita de lo 
Concepció. en Muria, vio que resta 
oberto per o que tots els campellers 
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amb ganes de caminar p:
r

. 
la mun

_
tan

ya ¡ gaudir d'unes magn 1f1ques vistes 
que abasten fins Eivissa, en dio ciar. 

1 a la fi, per la seua cara sud. la puja
da que jo vaig real itzar, partint de la 
carretera que uneix Muria amb 
Benigembla, i que a continuació passe 
a relatar. 

Situats en d ita carretera, a 1 '6 m kms. 
des de Mur ia. ixen dos camins per la 
dreta. prenent el prime r d'e lls que ens 
mena fins un xalet propietat d'uns 
estrangers, el voreja i segueix paral • lel a 
la muntanya. Un cop arribats a l'alc;ada 
del més alt deis penyals, el de !'esquerra 
vist des d'on ens trobem, ens encami
nen cap al cim, accedint al mateix pel 
talveg existent entre els dos ckns. 

La pujada és dura, i en ella invertirn 
un poc més de 2 hores des que deixern 
la carretera. Un cop a dalt, ens sentirn 
pagats amb les vistes panorómiques, i la 
satisfacció d'haver superat un desnivel! 
próxim als 500 metres. 

ALCIM 

Un cop assolit el cim. ens decepciona 
la quasi total absencia de restes de 
qualsevol tipus de fortificació, i se'ns fa 
estrany donada la privilegiada sltuació 
en la que ens trobem. 

En pujar hem apreciat uns antiquís
sims bancals jo en desús. molt a prop de
la "messeteta" que uneix els dos pen
yals, i que bé poguéren estar fets ornb 
les pedres d'una hipotética antigo 
muralla que defensorio 1 • accés ol:i
mateixos.En el més alt d' ells sobre el s • ¡
rocós. velem mig dlbuixad� una figuro
quadrangulor que tal vegada pogua 
ser una torre; alxó, amb els bancols i la:i 
x lcotetes pero obundantísslmes restes



de cerómica que trobem, és l'únic que

podem associar amb el "misteriós
# 

cas

tell de Pop. 

UN POC D'HISTÓRIA 

Sobre la historia d'aquest castell, val 

a dir que el seu nom apareix en el text 
del Pacte del Pouet d'Alcaló. signat pel 

cabdill musulmó AI-Azraq i el primogénit 

de Jau me 1, 1 • infant Alfo ns; posterior

ment ho fa en diversos documents sig

nats pel Conqueridor. ref erents a dona

cions, tributs. etc. 

Al 1285 és el seu fill i successor, Pere 1 

de Valencia i 111 d' Aragó (Pere el Gran). 

qui signa l'ordre de finan9ar les despe

ses per les reformes i reparacions del 

castell. Uns quants documents més de 

principis del s. XIV, i així passem als pri

mers anys del s. XVII, quan rera l'ordre 

definitiva de Felip 111 d' expulsar els 

moriscs, un gran nombre d'aquests, fin
cats per aquestes terres, decideixen 

re bel• lar-se davant tal manament, i 
acaben fent-se forts al Cavall Verd, 

donant-se cita allí varis milers, segons 
alguns historiadors. 

Canta una vello !legenda órab que 

quan tot estigués perdut per al seu 

poble i tan sois els restés lliurar-se o morir, 
baixaria un cavall verd del cel per a sal

var-los. El paregut d'aquesta muntanya 
amb la silueta d'un cavall (els dos lloms i 
la cadira de muntar al centre) i la seua 

verdor (tal vegada per aquell temps). 
portarla als revoltats a escollir el Cavall 

Verd per a refugiar-se, 1 des d'aleshores 
se la conelx per elxe nom. 

EN CONCLUSIÓ 

SI aleshores ja quedaven pocs restes, 

oquesls es (eren desoparéixer rero tes 

llultes que lingueren lloc I que enfronta

ren als de la Creu I els de la Mitja Uuna. 

Pero aquesto fou tan sois la darrera de 

les moltes ba·talles que lliuroren Moros 1 
Crlstians; els uns. perqué rero 900 onys 

d'estar per oquesls indrets, es conside

raven ton d'oquí com els altres. 1 els 

altres. tal vegada per por, rancor, o sim

pleme nt perqué ambdós bóndols ho 

duien en la sang. 

El que és cert, i en definitiva, és que 

malgrat del llegat que en deixoren en 

materia d'agricultura. medicina. 

matemótiques, física, vocabulari, etc., 

any rera any en cada poble que cele

bra les Festes de Moros I Cristians. com 
és el cas del Campello. el darrer dla 

eneja flamant, a la Torre o el Castell. 
una sola ensenya. la cristiana. Peró aixó 

és així per exigéncies del guió; a hores 
d'ara , aquella historia no es ternaria a 

repetir. o potser sí ... 

PEPE Gil GERONA 

Colla Muntonyenco 



EL QUE UN BUNGALOW S'ENDUG.UÉ 

R 
AFAEL ALTAMIRA i CREVEA. 
il • luslre his toriador i pedogog. vo 
naixer a Alaconl en 1866, ollí vo 

cursar els seus esludls primoris i secun
daris: v.:i íer després la c□rreI\1 ele drcl 1 
va obtenir per concurs lo plo<;:u d<.: 
Secretari segon de l Museo Pedog6oico 
Nacional de Mudrid. Fou un deis més 
enlusiasles de lo reíormo pedagógico ú 
l'estut espanyo l i Vil assislir o nombro• 
sos congressos interno clont1 ls de 
Pedagogio. on loles les seues idees von 
ésser acceplades. En el muscu vo clonor 
classes d'históric.1 i critico hislórlcu i en 
1897 va guonyc.1r per oposlci6 la c:úletlro 
d'Hislóri.J del Drel Espanyol en lo 
Universidad de Oviedo. Va fumlor la 
f amasa Revis ta Crflica ele /-li�torit1 t/ 
Literatura. en lo quill col• l□bornrcn les 
plomes més presligioses de l'cslul 
espanyol i Hisponoornl!rico. Vu cI·e□r lo 
Junta de la Extensió Unlvcrsllt1rlt1 i 
forma porl Je l'lnsll tucló Llluru 
d'Ensenyament. Fou ma!Jlslrol del 
Tribunal de Justicia lnternocio11ol Je Lo 
Haya. Les universilals J'Hispa11oomcrico 
van propo ·ar lo seua cmuJiJoturo per al 
Prerni Nobel de lo Pa u. Les obres de 
Rafae l A llomirn t Crcvea ocupeI1 111es de 
60 volums i d'ello se'n Jcstaca: L1 c11:;r
rid11;..i Je I.J 1-li�lrr(", I li�lt1ti¡1 lk lí r ,,,t'· 
picclt1d co111u11.1/. 1-fi�tu, 1.1 if,· /:5¡1,1tl t1 _r¡ 
efe /,1 i1 1i/i?,11·i,:ll1 l'�/ 1.11il'/,1 dl' lo quol 
l'hictoriodor JaumC' Vkrn-- ; 1 Vl\1",; vo 
os enyo lor "rotscr ll�olnC'I Altmntro l'r.l 
el primer historiador que va MC'rh11 r In 
hlstórl.:i no porlinl Je Cn I llo, •;ilHJ tIm:
tant en plo d'lguollol cls dtv 'l''l'!- IPllllC"1 

' 

- '

que formí.HC.:n lc.1 toronéJ é�panyc>ló, í í:-r:r 
tant ü Arnu6. V¿1l6ncíé.l, C:uté.l!tJn,Yél (;I(, 

dom1v1-1 el lloc í trll<;té.Jffl(;flt qtH: lí cc,rr(: (;
ponen-, 1-/ls/oria de: /11s /r,sf//11(;/<,n(: (; rlni• 
fc.:s y polfllc11s de /\m(:ric<1. Doc11m<:r1/rJ'. 
in(:clflos ¡mm /;, /-l/slor/11 (/(: /11 /\rnúíu1 
cs¡Jt11iol,1. Metoclol<>oli1 de la I f/.1.;/Mla. 
Derecho cc>11suc:luc/lr,¡¡r/o, /)(:r<:c/10 /r,/r:r-
11uc/01wl, f-llslorli1 el<;/ Dc:rc:clw <:.c.,p;,r,()/, 
ele. Lo 8etw col• lübornció en p(:rí6díu: í 
revisles 6s consldernb lt:. 

Doctor 1-lonorls Citll!->i1 cJ(; quü�í tote;!> 
les unlvc:rsilül8 cl'Europü: Sorbona, 
Burdeus, Ci.Hnl>ridue,etc. í d'Ami:rica: 
Colornbii.l (NoVíl Yorl<). Mcxíc, l•lübiJ(HJ, 
Limo, Monlev id<.:o, Sonti,J(JO ele: Xílc:. 
Buenos Aires, etc.: Consc:lle:r de: la 

Curnc.:urn E.11clowrnwnt, Fe:llnw of 
Historie f�oyol Socit:ly i l lisp,,nic 
Soclety: co11clc:cort1l omh le:!-'! ariln!l 
Creus de l Mc:rll Novc1I, Alfons XII. 
Leopólcl 11. Lle6 ele Txec:on lov(1q1dll, 

ct>111L1 1wdt>r ele: In Lt·ul{> cl'l lonor,

C11vullr:::r de lo C:oru,w cl'lI11llt1. ctr. 

lfofcwl /\llumlm I e, t:V(•u 110 vi1 vo lc·r

lH1l1m:lre'!-: n ID �:¡Hlllt111t cllct ,1Ch1rn frt1n·

q11lslL1 o l't•�lnl t•�p111,yc-,I 1 !i'ucolll corn 11

cxlllnl pollllt ll Mt'•xlt, u t111 Vtl vl11rt· 1?

nny�. A In u11iv1·r!:llt1l 111l'xltu11í1 vu cxp ll 

1.:11r n11•:o!: curn n c11lt·d1't1tlc cl'l lli1tc'>flt1 1

dkt¡) 1w111li1 ll!lt'!l cc,1 1l l•1 (·11clt:!1 :1(1111 e

nll1l'S lc-111cr.. 

l:n 11101!1 clt• lfJ�<\�, •it• 11th-dln111 l�nf111'I

Alln111l, o un 1· 11r 1 l'I ni l�n11q,1•llc 1
• 

11 In 
lr1n11qt11 m·lu d1•I q1111l hl v 11 11•,•d 11tlr, 1' 11 r

lo11t t'II vnh·11t 1 11 ni•, ¡1n•�n·11l 1:, d1·! 1 dt•I

li11ln 1 d,, l'Aju111t11 11t·11l (dull d1· In l 11 ilhl•1



de Víctor el d'Amalia a la plai;a de

rEsglesia) i es descobrí una placa com

a homenatge a la seua figura, placa hui 

en dia desapareguda. 

59 anys després d'ésser nomenat fill 

adoptiu del poble del Campello se li fa 

un pobre homenatge, la casa de Rafael 

Altamira i Crevea, que fins fa poc es tro

bava al nostre poble es enderrocada per 

construir bungalows. 

Aquest fet ja no te remei per desgra
cia, pero en tindra !'advertencia de perill
que corre l'identitat del nostre poble 
valencia i que en Rafael Altamira ja

entreveia l'any 1896?. Espere que no hi 

hagen bungalows pel mig.: 

"Cal estimar la terreta; cal fer que el 
Poble vullga i es done compte d'eixe 
fet i el fixe en "algo" positiu, que 
linga vida, en /loe de deixar-la, vaga
rnent, a les mudances d'un instint 
Variable, d'un sentiment primitiu 
s�nse altra expressió que records fugi
lrus i esborrats, repetició, inconscient 
de Veus que tot el món repeteix sense
haver reflexionat bé sobre son sentit
Verdader. 
Ai.x• . 1 com no pot sentir amor per l'horta
1 Pe/ bancal mes que aquells que els
treballa, el qui patix per ells i per e/Is
sua 1 Per el/s es dóna maldecaps 
seguils, i lliga a e/Is sa vida aixís no
V. I , 0 

• no Pal valer bé a sa patria qui uiu
e
� ella com cosmopolita com poguera

Vtu ' 
re en qua/sevol /loe, sense res de

Prop¡ d' 
11. 

' especial, de caracteríslic que 
tgue Per . . . . 1� a sempre sa imaglfiacto t e 

seua .. actwitat al  raconet de rnón c,i
%e va . .  . . , l naiser I a ta utclü que t cnuo ta. 

Fa plorar uorer com s'obliden, día per 
día, els costums, les canrons, els can
tes, la historia de nostre poble, tan 
importants com expressió de l'esperil 
regional, que en tot aixó posa la seua 
representació psicológica, el més 
segur llar del patriotisme uerdader; 
com s'oblidarien les maravelles natu
rals de la nostra terra, la bellesa única 
del sol que llui'x esplendent en nostre 
ce[ puríssim, si els pintors valencians 
no portaren per lol arreu, en les obres 
de sos pincells, l'expressió de la mag
nífica natura/esa que ens ha tocat en 
sort ... ! 

/ com és cosa sabuda que la societat 
pot educar-se, i que lo més important 
per a ['home es uoler sa terra, sa patria 
-perque de /'amor uivament sentit nai
xen les forces més poderoses per al tre
ball que suposa la regeneració de la
Patria-, cal fer l'educació propiament
VALENCIANA, donant vida de nou a
/es modalitats regionals plenes de
records, pintant, en la ploma i el  pin
ze/1, l'originalitat deis nostres paisat
ges i escenes, tornant a la terra el seu
sabor VALENCIA; popularilzant la
seua historia, i apro{ltant per a eixa
tasca toles les oporlunitats verdadera
menl populars en que es mou i s'obri
al sol de les emocions {'anima de /a

Patria."

Rafael Altamira, 26 de maig de 1896 

(A1lic/r en /,11c1 1is1.1 Sc11!¡,1.1. 1'1,',i,·, 
dc,cm/11 • /! ·11./1 



BATALLES

N 
o recorde quan temps fa, que
vaig escriure alguna cosa sem
blant, en el mateix programa, 

peró d'altre any, i tot, perqué estime 
tant els meus amics, la meua gent, que 
encara que em trobe lluny d'alguns, no 
física, més bé psíquicament, emocio
nalment, sempre els recorde, i pense 
que encara que quasi no coincidim, al 
menys, ells, sempre podran comptar 
amb mi. 

Jo recorde que, fa vint anys, vórem 
descobrir el món de !'amor, !'estima, la 
política i les ambicions. 

Jugóvem a ser majors, a somniar el 
que faríem avui, i cree que prou d'eixos 
somnis ara són realitat. 

Quan tinc el cap desocupat, cosa 
poc habitual, m'agrada recordar la 
meua etapa juvenil: 
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- El no voler quedar-me al darrere en
la meua manera d 'ésser i de pen
sar.

- En la preocupació per l'horari, la
picardía de, a poc a poc, allargar
un poc més el temps que tenia esti
pulat per arribar a casa.

- En la inf erioritat que sen tia davant
les meues amigues, perqué cap xic
no m'estimava i a quasi totes elles
les volien.

- En les revetlles a la plrn;a de
l'Església, en les que sempre arribó
vem quan feien el descans.

- Els berenars en la "PEPE VILLE" ¡"VILLA PACA".
- En les vesprades del "M ANOLO",

hores que passóvem sense més.

Punt de reunió per acudir on fora. 
Lloc on xarróvem i féiem plans de 
festa, d 'estudis i d 'amor. 

Xarrades on descobríem que jo per
díem la innocéncia deis dotze anys, per 
a passar a ser més adults i amb més 
coses a contar. Ens agradava parlar de 
política, situar-nos a !'esquerra, recalzar 
sempre el més feble i lluitar pels ideals. 

Jugóvem a ser majors i, sense saber
ho, ja ho érem. 

1 ara que encara ho som· més i jo 
quasi tots tenim fills, ens agrada recor
dar i, sense més, decidim que una 
vegada a l'any ens vegem, i només 
ens ho passem rient i recordant fins la 
sac ietat , totes i cadascuna de les 
"BATALLES" on millor ho vórem passar. 

1 va ser en eixe moment a l'estiu de 
1993, quan asseguda a tau la, amb tota 
la colla al voltant, els meus ulls, s'ompli·
ren de llógrimes, perqué, d'alguna 
manera, vaig tornar a ser, Marisé de 10
"PANDILLA" de "MILIO". 

Per aixó, escric aquest trosset, per·
qué, em sembla ser la millor manero
per a dir-vos, el molt que us estime 0
tots. 

. M',
- Marisa, Mº José, Ana Bel. TrlnL 

del Mar, Luisa, Mº Vicenta. An°•
Nuria, Consuelo, Lola i Mº Luz. 

- Jose Rafael, Pascual. Jose Ant ni
,'

Juan, Marcos, Jesús, Emil!º· M n2:
Jose Vicente, José Luis. Pe_� 1
Malle, Vicente Luís. Calvet. B05111 

l' Andalús. 



PENSAMENTS I POEMES 

l'a eixir la leva veu
comuna ma amiga 
sobre la nit fosca, ferma. 
La leva paraula 
queia per un barranc fons. Ací estic esperan! una paraula agradable, 
una paraula d'amor. 
Soc capai; de riure pero ara l'tínic que puc fer és 
somiar amb una paraula bonico. l'a eixir la leva veu 
comuna ma amiga sobre la ni! fosca. 

17-setembre-93

@] � [fil i All�nya'I de mi, guerra, allunya't. � i De�ra'm veure el sol, 1 i de�ta'm veure la 1/una, 1 1 de,xa'm veure els ocells, deixa'm. 1 1 :u/l sent'.r !:alegria, 1 1 u/l sentir l armonio, 1 1 vu[/ sentir la PAU. 1 � � i *** � @ Cree Que • • l � 
@ . 

ai;o es e que pensa la genl que @! � esta so(¡• � § rm qualsevol guerra. � � ,1 el/s els á . � � d edique aquesl xicolel poema, � � l!.Si/jant I @ í:J • os que promp/e /roben la pau. @!� � 
'� 9-mari;-94 1
�� 1= 

� [fil 

Més fort que el 11e11/, més fort c¡ue el llamp, 
nn's c¡uc• el loe t/111' crema. 
uixi és tle fur/ l'l /1'111¡1s. Fort rn111 ('/ (red, 

FsOMNI
El sol es/}(/ apagar 
i el meu cor es oa ¡¡lenar d'ww inmensa soledat. 
No es scntia res, 11i la ycwina ni el xiquet, ni el cot:re ni el mar/el/. 
Sois el murmuri ele! mar. Els meus pensaments van rccórrer 1111 llarg camf, 
la brisa acariciaua la meva pell, 
em va paréixer sentir una música, em va paréixer sen/ir una ueu. Promple el pe11same11/ es va esborrar, 
ja lwuia loma! a somniar i la llum tomd a brillar. 

forl com la fiwi. 
Inri co111 d y,•l. 
Qua/:iC'/'()', ·.�el, 'I'• ·11i11ll'I// 

s'oblid,1 o p,·m1,111.i.,.

t1hril,.11 I 

7-gcna-94 ] 
� 
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I*) Si quieres leerlo en cristiano, esto significo 'Felices Fiestas'. Y si, en estos 
fiestas de Moros y Cristianos, quieres tenerlo todo a mono, ocuérdoto de lo 
Tarjeta CAN\. Mucho más que el dinero. 
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