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Santa Teresa de Jesús
Titular de la Parroquia



La Mare de Déu dels Desemparats 
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PROGRAMA D'ACTES

DES DE L'Jl DE SETEMBRE 

Mes cultural, organizat _per. la
Junta Festera de Moros I Cns
tians .  La informació sobre

aquests actes la trobareu en el
programa de ma.

29 SETEMBRE, DIUMENGE 
J 0,00 h. Vol ta ciclista popular al Campello

pera toles les edats.
2 D'OCTUBRE, DIMECRES 

17,30 h. Vaqueta per als Xiquets al ca
rrer de Jordi Juan.

3 D'OCTUBRE, DIJOVS 

J 7,30 h. Vaqueta per als Xiquets al ca
rrer de Jordi Juan.

4 D'OCTUBRE, DIVENDRES 

17,30 h. Vaqueta per als Xiquets al ca
rrer de Jordi Juan.

6 D'OCTUBRE, DIUMENGE 

10,00 h. Voila ciclista al Campello, trofeu Santa Teresa, organitzadapel Club Ciclista El Campello
8 D'OCTUBRE, DIMARTS 

23,00 h. Nit del fester, en la plar;a de
l 'Esglesia. Revetla amb unagran orquestra.

9 D'OCTUHRE, DIMECRES
DIADA NACIONAL DEL PAÍS VALENCIA

09,00 h. Volteig de campanes i despertad a a carrec de la Col la d Dol�ainers i Tabaleters de�Campcllo.

JO 

12 00 h. Processó cívica del Penó de' Conques ta per l 'itinerari de
costum. En acabant dansa po
pular pel carrer Pal.

14,00 hMascJetada a la plar;a del' Ajun
tament.

14,30 h.Dinar fester a les distintes ba
rraques.

20,00 h.Concert de Música festera.

10 D'OCTUBRE, DIJOUS 

17,30 h. Vaqueta per als Xiquets al ca
rrer de Jordi Juan.

11 D'OCTUBRE, DIVENDRES 

21,00 h.Inaugur::ició de I 'enllumenat ar
tístic.

23,00 h. Cerca ·i/. del Pregoner de les
Fes te:-.-, . autoritats i Junta
Fester; Moros i Cristians,
amb 1� 'la de Dolr;ainers i
Tabalc, .le! Campello

23,30 h. Pregó d, 'stes, sol ta de Glo-
bus i AI: ,· .�s. 

24,00 h. Cant de l� �alve a la Mare de
Déu deis i. csemparats.

12 D'OCTUBRE, DISSABTE 
03,00 h.Plantada del campament cristia

al Clot de I' Illot. 
o4,oo h. Comenr;a l 'arcabusseria. 
06,00 h. Embarcaments de les tropes

mores al moll pesquer. 
o7,oo h. Desembarcamen i batalla al

Clot de l'Illot. 
OB,00 h. Ambaixada  a l a  torre de

I' llle ta.



09,00 h. Recepció a les capitanies a I' A

juntament. 

17,00 h. Entrada de les bandes de músi

ca. 

18,00 h. Entrada Cristiana-Mora. 

23,00 h. Revetla a la Plar;a de l'Esglesia. 

13 D'OCTUBRE, DIUMENGE 

09,00 h. Diana festera pels carrers del 

poble. 

11,00 h. Alardo amb arcabusseria pels 

carrers de costum. 

12,00 h. Ambaixada Mora. 

18,00 h. Entrada Mora-Cristiana. 

24,00 h. Cercavila festera amb les ban

des de música pels carrers del 

poble. 

14 D'OCTUBRE, DILLUNS 

09,00 h. Diana festera pels carrers del 

poble. 

11,00 h. Alardo amb arcabusseria pels 

carrers de costum. 

12,30 h. Ambaixada cristiana. 

13,00 h. Entradeta informal. 

20,00 h. Retreta. 

23,00 h. Revetla a la plar;a de l' Esglesia 

15 D'OCTUBRE, DIMARTS 

09,00 h. Despertada a carrec de la Colla 

de Dolr;ainers i Tabaleters del 

Campello. 

11,00 h. Missa concelebrada. 

12,00 h. Ofrena de flors i fru"its a la Ma

re de Déu deis Desemparats. 

14,00 h. Mascletada a la plar;a de l' A

juntament. 

20,00 h. Solemne Processó a la Mare de 

Déu deis Desemparats i Santa 

Teresa. A continuació gran 

Castell de focs artificials a 

l'avinguda d' Ausias March. 

23,00 h. Revetla a la plar;a de I' Es

glesia. 

NOTA: TOTES LES NITS DES DE L' 12 AL 15 D'OCTUBRE BARRACA POPULAR A LA 

PLA<;A SAINT CHRISTOL LES ALLEZ 



HORARI DE CULTE

A partir del dia 3 d'octubre, comenr;a el Novenari a 
la Nosta Patrona la MARE DE DÉU DELS 
DESEMPARATS. 

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

11 D'OCTUBRE, DIVENDRES 

A les 12 de la nit: Cant de la Salve i deis Gojos tra
dicionals en honor de la Nostra Patrona la 
Mare de Déu deis Desemparats. 

12 D'OCTUBRE, DISSABTE 

A les 11 del matí: missa en honor de la Mare de 
Déu del Pilar. 

13 D'OCTUBRE, DIUMENGE 

Missa resada. 

14 D'OCTUBRE, DILLUNS 

Festivitat de la Mare de Déu deis Desemparats. 

A les 9 del matí: Míssa resada. 

8 

• : . .ARIOS 

A les 11 del matí: Missa Solemne en honor de la 
Patrona, la Mare de Déu deis Desemparats. 

15 D'OCTUBRE, DIMARTS 

Festivitat de Santa Teresa de Jesús. 

A les 9 del matí: Missa resada. 

A les 11 del matí: Missa Solemne Concelebrada. 
A les 12.30 del matí: Ofrena de Flors i Fruits a la 

Patrona, la Mare de Déu dels Desemparats. 
A les 8 de la vesprada: Solemne Preocessó 
de la Nostra Patrona la Mare de Déu deis 
Desemparats i de la titular de la Parroquia, 
Santa Teresa de Jesús. Recorred1 l'itinerari 
de costum. 

16 D'OCTUBRE, DIMECRES 

A les 7 de la vesprada: Santa Missa pels morts del 

Campello. 



PROGRAMA DE ACTOS 

DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE 

Mes cultural, organizado por la 

Juanta Festera de Moros i Cris
tians. La infonnación sobre es
tos actos la encontrareis en el 
programa de mano. 

29 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO 

10,00 h. Vuelta ciclista popular al Cam
pello para todas las edades. 

2 DE OCTUBRE, MIÉRCOLES 

17,30 h. Vaquilla para los niños en el ca
rrer de Jordi Joan. 

3 DE OCTUBRE, JUEVES 

17,30 h. Vaquilla para los niños en el ca
rrer de Jordi Joan. 

4 DE OCTUBRE, VIERNES 

17,30 h. Vaquilla para los niños en el ca

rrer de Jordi Joan. 

6 DE OCTUBRE, DOMINGO 

10,00 h. Volta ciclista al Campello, tro
feo Santa Teresa, organizada 
por el Club Ciclista El Campe
llo. 

8 DE OCTUBRE, M ARTES 

23,00 h. Nit del fester, en la pla9a de 
l 'Esglesia. Verbena con una

gran orquesta.

9 DE OCTUBRE, MIÉRCOLES 

DIADA NACIONAL DEL PAÍS VALENCIA 

09,00 h. Volteo de campanas y desperta

d a  a cargo de la C olla de 

Dol9ainers i Tabaleters del 
Campello 

·12

12,00 h. Procesión cívica del Penó de
Conquesta por el itinerario de
costumbre. Al finalizar, Dansa
popular por el carrer Pal. 

14,00 h. Mascletada a la pla9a del' Ajun
tament. 

14,30 h. Comida festera en las distintas
barracas. 

20,00 h. Concierto de Música f estera.

10 DE OCTUBRE, JUEVES 

17,30 h. Vaquilla para los niños en el ca
rrer de Jordi Joan. 

11 DE OCTUBRE, VIERNES 

21,00 h. Inauguración del alumbrado ar

tístico 

23,00 h. Pasacalles del pregonero de las 
fiestas-96, autoridades y Junta 

Festera de Moros i Cristians, 

con la Colla de Dol9ainers i 
TabaleteP, del Campello 

23,30 h. Pregón ck .-,tas, suelta de glo-

bos y al 1 ',. 

24,00 h. Canto de alve a la Mare de 

Déu del:- ·�mparats.

12 DE OCTUBRE, S,\HADO 
03,00 h. Plantada d 1.. ampamento cris

tiano en el ·iot de l'Illot. 

04,00 h. Comienzo de I a arcabucería

06,00 h. Embarco de las tropas moras en

el puerto pesquero. 

07,00 h. Desembarco y batalla en el Clot

de l'lllot. 

08,00 h. Embajada en la torre de la Ille

ta .. 



09,00 h. Recepción de las capitanías en 

el Ayuntamiento. 

17,00 h. Entrada de las bandas de músi

ca. 

18,00 h. Entrada Cristiana-Mora. 

23,00 h. Verbena en la pla9a de l'Esgle

sia. 

13 DE OCTUBRE, DOMINGO 

09,00 h. Diana festera por las calles del 

pueblo. 

11,00 h. Alardo con arcabucería por las 
calles de costumbre. 

12,00 h. Embajada Mora. 

18,00 h. Entrada Mora-Cristiana. 

24,00 h. Pasacalles festero con las han-
• das de música por las calles

del pueblo.

14 DE OCTUBRE, LUNES 

09,00 h. Diana festera por las calles del 
pueblo. 

11,00 h. Alardo con arcabucería por las 
calles de costumbre. 

12,30 h. Embajada Cristiana. 

13,00 h.Entraeta informal de la mañana. 

20,00 h. Retreta. 

23,00 h. Verbena en la pla9a de l'Esgle

sia 

15 DE OCTUBRE, MARTES 

09,00 h. Despertada a cargo de la Colla 
de Dol9ainers i Tabaleters del 
Campello. 

11,00 h. Misa concelebrada. 

12,00 h. Ofrenda de flores y frutos a la 
Mare de Déu deis Desempa
rats. 

14,00 h. Mascletada e la pla9a de 1' A
juntament. 

20,00 h. Solemne Procesión a la Mare 
de Déu deis Desemparats i 
Santa Teresa. A continuación, 
gran Castillo de fuegos artifi
ciales en la avinguda d' Ausias 
March. 

23,00 h. Verbena en la pla9a de l' Esgle
sia. 

NOTA: TODAS LAS NOCHES DESDE EL 12 AL 15 DE OCTUBRE BARRACA POPULAR EN 
LA PLA<;A SAINT CHRISTOL LES ALLEZ 



SALUDA DE L� ALCALDE 

FESTES MAJORS DE MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO, UN ANY MÉS

Quan aquest Alcalde ha volgut posar-se a escriure unes línies per a saludar a tots �mb '.11otiu de les Festes Majorsque molt prompte han de comen\ar, ha sentit sobretot que el seu paper en les celebrac1ons I en aquest meravellós Llibret no és de cap manera ni representar la festa ni representar als festers, pot ser que ni tan sois representar al poble delqual és de Alcalde democraticament elegit . 
En realitat m'he sentit com un notari que manifesta a tots, campellers i amics visitants, que és i com és aquest

poble. sobre tot quan fa la seua festa, afirman! que aquest és un poble fester, molt fester, tant fester com el que més i
tant fester com treballador, que fa de la festa una cultura, que estima la festa perque sap estimar la cultura, i viceversa,
que e�tima les seues tradicions perque són cultura i perque sap reconeixer en elles la seua propia imatge, el seu propi
espent. 

Sense dubte, resulta admirable -tots deurien saber-ho- que els campellers hagen estat capa\os de consolidar de

14 

manera tant profunda una festa que en realitat
és més jove d'allo que alguns podrien ima!!i
nar. És una festa ja tan arrelada que, desp;és
d'uns pocs anys, podem dir que forma part de
la tradició d'aquest poble.
La for\a que tenen les nostres Festes de
Moros i Cristians. la multitudinaria participa
ció de gaireb¿ t t� e!, campellers i de moltís-
sims visitanh -�, poblacions, l'autoritat
d' una organ i t • 1 és la Junta Festera, la
correcció i �- t deis actes festers, la
repercusió qt ix fora del municipi,
1' exhuberanci lS deis acles i celebra-
cions ... tot fa , �stes de Moros i Cris-
tians del Can: ;1a de les festes més
destacades de : , es fan en aquestes
comarques de la . ,litat Valenciana.
Així ho puc sen,.
Alcalde del Cam
tots, campellers i \ i

fl a campeller i com a
. Així ho manifeste a
11ts ... .1 vull advertir als

qui no ens conegut- ,¿ encara que es prepa
ren si pensen vindrc perque aquesta festa els
pot asustar sinó estan habituats a les gran
celebracions.
Yostre és el carrer, vostre és el protagonisme,
vostra és la festa.

El vostre Alcalde
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SALUTACIO DE LA PRESIDENTA DE 

LA JUNTA FESTERA DE 

MOROS I CRISTIANS 

o é tan . ols quan els moros s'acosten cada any a les costes del Campello, quan comenc;a la Festa.

( 1Ja quinze d'octubre els festers recordem, la humitat del Clot de l'lllot a la matinada. l'olor de la pólvora. l'euforia deis 
.:, dc la fr�ta. el poc dormir, la desfilada, les ambaixades, els carrers il-luminats, els dinars de les barraques, les bandes de 
·' ira. le\ crrcaviles, les despertades i els alardos.

'-i,1l udcm i vi ítem a tot el món, els carrers es fon nostres de debo, els festers ens fem amos de 101 un Poble al que esti
' ·, 1 ¡i.:r que �ense ell no tendriem la Festa. Sentim l'enveja de compartir i al mateix temps l'orgull de fer la millor festa, d'on 

pu,•.:n tcnir foros i Cristians. 

U, que tenim la sort de poder coneixer altres pobles en festes, ens sentim plens de vivacitat, al reconeixer-nos la fide
lit.J a Lt tradició i a la cultura que fa gran el nostre Poble i la nostra Festa. 

El camí encetat ja fa molts d'anys, el treball diari, l'esfor� de les hores, queda superat quan el Cap d'esquadra ens dona 
1 \,rJ1\' J'avanc;ar, i la banda de música, marca el ritme de la passejada més gloriosa que cap exercit de pau haja pogut realit-
1ar .:n !'historia del món, per que ací no hi han ni vence
Jnh ni ven�uts. 

Enguany, la ¡neua salutació, te que ser més emoti
v:.i. d'un costal per poder viure al Poble que vaig poder 
triar gracies al destí, d'una altra per poder des de la Pre
idencia compartir un deis carrecs més importants deis 

dos Bandols, ser Moro i Cristia al mateix temps. 

Els que estimen la Terra, sabem que sempre hi ha 
un raconel per a seure ha esperar un amic i a Casa nos
tra, sempre els que venen amb Pau, tenen el pa i la sal, 
als visitants que son arnb nosaltres, cal mirar-lis els ulls 
plens de sorpresa de trobar-se El Campello al�at en joia, 
música i il·lusió, tanmateix es faran festers com nosal
tres, estimaran el mateix i també seuran i esperaran un 
altre amic i de mica en mica, serem més els que podrem • 

de LA FESTA, sense veu, tan sois amb el cor. 

Gaudiu la Festa com els que més, perque recordara 
la d'enguany, de segur, farem una millor l'any que ve. 

MARIA-CARJ\ilE PÉREZ I MANRESA 
Presidenta de la Junta Festera 

-
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COMISSIONS DE TREBALL DE LA JDN 
FESTERA DE MOROS I CRISTIANS DEii\

CAMPELLO 
EXERCICI 1995-96

COMISSIÓ MIG-ANY 

CRISTIANS DEL CAMPELLO Felipe Pérez

ELS POLLOSOS Francesc Baeza 

MEIXEMET Vicente Baeza 

CAPITANIA CRISTíANA 
ELS MASERS Joanna Ivorra 
CONTRABANDISTES Elena O. Soler 
MARINOS Ramón Planelles 

COMISSIÓ PRESENTACIÓ CAPITANIES 

CAPITANIA MORA 
CAPITANIA CRISTIANA 

COMISSIÓ DESEMBARC 

JAUMEI 
CRTSTIANS DEL CAMPELLO 
AINKARIM 
TERCIO DE FLANDES 

COMISSIÓ ENTRADES 

AIN KARIM 
MEIXEMET 
ELS MASERS 
ELS VETERANS 
CONTRABANDISTES 
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Maica Fuorra 
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La Junta Festera agraeix la col•laboració 

a totes aquelles persones i entitats 

que ha� fet possible la conf ecció 

d'aquest Llibre 





CAPITANIA CRISTIANA 1996

BANDERERA 

MARI CARME JVORRA GINER 

Salutacions festers i poble del Campello. 

Com tots els anys a cada comparsa ti toca ser 
capitania i aquest any ens ha tocat a nosaltres. 

Per aquesta mó, tinc el gust de representar la 
meua comparsa com a banderem en la nostra 
primera capitania. per aix:o, us convide a tots a 
passar unes mernvelloses festes de Moros i 
Cristians amb nosaltres. els Cavallers de Con

questa. 

Bones fes tes. de p:ut de la vostra bandcrera 
cristiana. 

JO 

AMBAIXADOR 

ANTONIO J. RUZAFA PALAZÓN 

Durant la historia del nostre poblc molts han 
estat el csdevcniment que han �uccc'lt, pero el� 
més de tacaL� i record.1t� són aquells ,,uc com· 
memorem en les nostres fcMcs de Moro-. i CriY 
tians. 

Aquest any tinc ! °honor d·cncamar la figura 
de l'ambaíxador criMia. que pcr primera ,.,cgailii 
es dóna en la noMra compar a í c,pdc no 
defraudar el meu\ campany!, ní el� fct.tcri. Je! 
poble del Campcllo. 

Gaudiu plecnament de le-� fe te\. que única� 
mt.�t són tres dies. SaJutadon a 1oú a I ts eh 
campdl�r í g_racÍci a tol aquclli. que rn'h n 
dollat el � supon. 



CAVALLERS DE CONQUESTA 

CAPITANA 

LOLA PÉREZ BAEZA 

Participar en una fiesta es siempre alegre y emocio
nante, pero cuando son las fiestas de mi pueblo, la emo
ción sube de grados. Pero todavía mucho más cuando 
tengo que ostentar el cargo de Capitana en las mismas. 
Por eso os digo a todos desde estas líneas: Estoy muy 

contenta y animada e11 ayudar con mi presencia u,¡ poco 

más al esplendor de la Festa de mi pueblo, al realce de 

las Fiestas de Moros y Cristianos. 

La galanía de los gestos, el multicolor de los trajes, el 
olor a pólvora y los acordes de las marchas, hacen de esta 
Fiesta, el encanto de los campelleros y de cuantos nos 
visitan en esas fechas. 

Y por eso, sólo tengo un deseo: que seamos todos una 
piña, en la celebración de estas Fiestas alrededor de nues
tra patrona la Virgen de los Desamparados y de Santa 
Teresa, sin divisiones, en un abrazo fraterno, festeros y no 
festeros, moros y cristianos 

BONA FESTA 
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CAPITÁ 

JOAN PÉREZ I BAEZA 

Aquest any 1996 la capitania cristiana pertoca a la comparsa 
CAVALLERS DE CONQUESTA. Per a mi es una gran il·lusió osten
tar el carrec de capita. 

Aquesta és la primera vegada que em veig en el compromís d'ha
ver d'adre�ar-me a tots vosaltres des de les pagines d'una revista. I 
com que no m'agradaria cobrir l'expedient amb quatre forrnalitats i 
frases fetes, cree que és preferible que deixe parlar la mcua il-lusió. 

En primer lloc, done les gracies als compooents de la meua com
parsa ELS CAVALLERS DE CONQUESTA. A tots i a cadascú en 
particular per haver-me admés com a capita de la nostra comparsa, 

amb tota la ciirrega d'orgull, emocions i representativitat que aixo 

compona. Us promet, des d'aquestes línies, amb tot el meu cor, no 
defraudar-vos. 

Per altra banda, el Campello va superant-se cada vegada més en 
aquestes festes magiques de Moros i Cristians. 

No és moment de fer memoria de tots els actes festers, pero 1'0-
frena de Flors a la nostra patrona la Verge deis Desarnparats, les barra

ques, la Missa Major, el Desembarc, etc ... tot ha de servir per a 
caminar en la joia i la festa per un Campello millor. 

Quan la carrossa capitana, tola engalonada, comence a entrar en el 

gran nervi urba del Campello, com és l'Avinguda de la Generalitat, 
allí estaré, si Déu vol, saludant-vos i desitjant-vos a tots que sentiu un 

viu plaer de la Festa. El Campello s'ho mereix i els seus habitants 
també. 

Pel Campello i els campellers, AYANf LA FESTA 

Us bo desitja el capita cristia 

JOAN PEREZ I BAEZA 



CAVALLERS DE CONQUESTA

Caram, com passa el temps! Tomem a fer l'escrit per al llibret del 96, any de gracia pera nosal

tn: . Al davant tenim la nostra primera capitania i, la veritat, els nervis es tan a flor de pell. Tant �om

la il-lusió que tenim. D'altra banda, hi ha la gran responsabilitat de treballar per igualar l'alt mvell

que le. anteriors comparses han aconseguit. 
Tenim sort de poder amb una campan ya excepcional per a la trajectoria d' aquest any: la comparsa

Marroc. (capitanía) que, a mes de comparsa amiga, es un col-lectiu de gent que sap de la fe5tª mo�
t 

me que:: nosaltres, per una llarga experiencia i per haver tingut ja la capitanía. A nosaltres ens falta

experiencia, pero intentarem suplir-la amb les ganes de fer-ho bé. 
J • 1 ) e • Q • coneixa tcn1m e s carrecs 1esters. En ells confiem plenament, ja que són molt bona gent. u1 no .

0_ 

cl_s no1,1re capitans? Juan i Lola són molt coneguts, i estem segurs que ens representen amb tota di:, 

n1ta1. 

Q ' pod ' tf · 1 1 · · · • han e5tatuc cm ir-vos te nostrc ambaixador I la nostra abanderada? Tan Toni com Mayea ' 
te·<

:
�ª� • col·l

�
�,ra�

�
r� de la c�mpa

�
sa, i han ocupat des de sempre carrecs en la directiva. Han eSWI 

e 
g1ts pcr unanim1ldl ,, la ventat, s ho mereixen tot per part nostra. Is Si parlcm de la Junl'I Peste , 1 • .1 . d 1110tt tant e • • r,,, no cn11n a tra cosa més que agra'iment. Ens han aJU at 
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• le-.; comparses com la mateixa directiva, ya que érem, fins fa poc temps, els últims a

•. la festa, i aixo significa comen9ar de zero.

•·.:·--vinguda, en aquest any tan important per a nosaltres, a la nova comparsa cristiana,

. ,a la resta: la festa del Campello no seria la mateixa si hi faltara alguna de les com

::n unes altres. 

1:ordofan, Veterans, Ain-Karin, Pacas, Non-bebec, Meixemet, Pollosos, Cristians, 

1� ·abandistes, Marinos, Jaume I i ter9 són lotes les que ens han mantingut per a arribar a 

_ :, .':J i -..:om no?- la incredulitat d'uns pocs que no s'ho creien. 

Espcrem, també, que ens fa9a costat la Cofraria deis Cavallers de la Conquesta de Castelló i, així 

mateix, que puguem comptar amb el seu ajut per a les nostres festes. 

I no ens queda ja més per dir-vos, sinó que us esperem en la nostra comparsa Capitanía Cristiana 

1996 - Cavallers de Conquesta. 

Les armes no ennobleixen a qui les porta 

sinó qui les porta les ennobleix. 
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MASERS 

L ; 
,: 

;: 

-�
-✓ -�<-- .ir-·

�--""·-� 

Vei'ns del Campello, benvolguts amics, fester o no: com cada any, tornem a anun
ciar-vos, des d' aquestes pagines, que arriben les nostres festes majors. 

Enguany, la comparsa els Masers celebra el seu vinté aniversari, la que va ser fun
dada l'any 1976 per un grup d'il-lusionants amics. D'aquests amics, en queda un redu"it 
grup, pero aquest grup s'ha incrementat al llarg d'aquests anys amb nous components, 
on la compenetració i la convivencia s'uneixen per a fer de cada any fester la seua 
maxima prioritat. 

També aquest any 1996 ens porta la satisfacció d'haver estat -només un poc- els 
promotors d'una nova comparsa cristiana que l'últim any va ser filada nostra: els Con
trabandístes. 

La festa és un espectacle, una guerra entre bando Is, amb trons d' arcabús, focs, pól
vora, vestits i música que només dura quatre o cinc dies, pero que serveix per a ager
manar moros i cristians. 
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J.:,!' r excusa perfecta per a reunir-nos tots. Mai no hem d' oblidar que les nostres fes

e e J:1eixen families, retallen distancies, fan que oblidem xicotets malentesos i divi

sions familiars, i creen un autentic ambient de germanor. 

Festcrs, ha arribat un nou any i, amb aquest, unes festes, festes grans, per a tots 

nosaltres, on tot el poble s'ompli de música i color, d'olor a pólvora i de marxes mores 

i cristianes. 

Fem d'aquesta trobada una finalitat comuna: 

La comparsa els Masers us desitja bones festes a tots els festers i al poble del Cam

pello. 

Visea la Festa. 

JOANA 
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TERCIO DE FLANDES 

Queridos amigos: 

Un año más desde estas páginas queremos felicitaros a todos, vecinos y festers de El 
Campello, por saber renovar, mantener y engrandecer nuestras Fiestas Mayores con gran 
esplendor y brillantez, ya que las Fiestas de Moros y Cristianos se están convirtiendo en un 
espejo para nuestro pueblo, con ese duende que esconden, con esa mezcla de luz, color, 
música y pólvora, que nos convierten y nos transforman a todos Festeros y no festeros, en 
unos mag1cos días de octubre en los que vivimos y convivimos en la calle al son de alegres 
pasodobles y fantásticas marchas moras y cristianas. 

Pero Ja Fiesta es mucho más, es una recompensa al trabajo de todo un año, no sólo es el 
buen saber comer y beber de unos pocos días, ni el vestir un determinado traje, es la armonía 
de una amalgama de hechos y de ese sentir Festero que florece en octubre, que eleva y funde 
las imágenes de un pueblo con su Fiesta, como si de un cuento de hadas se tratara. 

Fila Els Guerres de Camelot 

/ Este año la Asoci�cjón Comparsa Tercio de Flandes, se congratula de contar entre sus
filas, con esta nueva Fila, que llega este año a la Fiesta con muchas ganas y fuerza para llevar
adelante un proyecto festero en común, y que saldrá a desfilar por primera vez el próximo 12 
de octubre. 

Bien este año ya somos más y os invitamos a compartir con nosotros la Fiesta. 
BONES FESTES A TOTS 
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CRISTIANS DEL CAMPELLO 

uc-.t nom, que va sorgir amb la voluntat que ens poguera representar davant del públic durant 
k-. rc-.tc-. <le moros i cristians, va ser acceptat agradosament. 

Des d' aquell moment, la comparsa no ha parat de créixer, i des de la primera vegada que van des
filar els Cristians del Campello fins ara, no ha <leixat de transformar-se a causa de la contínua arri
bada de nous components. És per aixo que, ple ns d' alegria, estarem un any més desfilant el 12 
d' octubre, fins que el cos aguante. 

Bonesfestes pera tots. 
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FILADA TEMPLARIS 

Salut, festers i festeres, 

Som un grup d'amics que, juntament amb un altre grup de bons amics, formen 
comparsa Cristians del Carnpello, il·lusionats a fer una gran farm1ia festera. 

La filada Ternplaris del Carnpello volern, des d' aquestes línies, donar les gracies 
tots aquells que durant 1' any ens han ajudat i ens han donat anims per a continuar end, 
vant. 

En fi, totes les coses bones costen. Ha estat molt difícil, pero ací estem un any m� 
amb la intenció de fer festa i amb ganes que la música, la pólvora, el color i l'alegn 
estiguen enguany rnés forts que mai. 

Us desitgem les millors festes i us convidem a tots a la nostra barraca. 
' 

Una salutació ben cordial a totes les comparses i especialment a les capitanies, per

que l'esfor<; i la il•lusió de tot un any siguen recompensades en aquets dies de festa. 
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JAUMEI 

Fa setze anys, quant un grup d'amics va formar la comparsa cristiana Jaume I (historia de queja us hem parlat en les darre
res edicions del Llibret), créiem que la festa de Moros i Cristians en aquest poble palia de molles malalties que era necessari que 
els que ens créiem fester havíem de curar. Durant tots aquets anys hem anat demanant una serie d'exigencies pensant que els 
culpables deis mals eren certes persones que estaven en la Junta Festera i que no tenien en compte el material huma i el poten
cial fester que existía en aquest poble. Pero ho feiem d'una manera un tant agra i, potser, critica tant per la joventut que atre
soravem aleshores (la qual no hem perdut encara, per suposat) com per la inconciencia de no pensar que així s'avanc;:ava menys 
que per altres camins mes dialogants i productius. 

Avui, despres de tots aquest anys, i d'haver aportat la nostra humil feina a la festa del Campello ens adonem que hem 
avanc;:at com a comparsa i com a poble fester. Tenim una generació que ve al darrera nostre queja ha nascut amb la pólvora, el 
vestit fester i la banda de música baix del brac;:. Tenim unes filades germanes amb les quals compartim gairabé tot, i els mes 
majors després d' ha ver reflexionat un poc, ja analitzarem amb mes claredat d'on venen e\s problemes (que encara en tenim) i, 

fins i tot, ens hem ofert per a donar algunes solucions. 

Durant els darreres anys ens hem estat plantejant si les nostres col·laboracions en el Llibret havien de ser crítiques, amb el 
perill crear-nos enemics no desitjats, i que les nostres paraules foren ofensives per algunes ments «priviligiades»; o bé per con
tra utilitzar el llenguatge deis topics festers, el qual encara que no esta mal, pensem que esta massa utilitzat en una publicació del 
prestigi que volem donar-Ji al nostre llibret. (Per a fer una comparació llegiu qualsevol diari esportiu, qualsevol dia de la setma

na i comproveu quantes vegades apareix la frase «el futbol és així» ). 

Dones bé, enguany farem una miqueta de cada i per comenc;:ar saludarem tots aquells nous fester que s'hagen incorporal a 
la festa aquest any i els desitjarem que el més aviat possible s'integren i guadesquen amb nosaltres. També saludarem a la nova 
junta directiva i als nous representants de les comparses en la Junta Festera i els desitjarem el millor durant aquest any i que con

tinuen treballant de valent per portar la nostra festa el més amunt 
possible. 

Per a nosaltres tant les fes tes passades com la resta del l' any 
ha passat cap moviment per destacar, el que es pot interpretar 
positivament ja que significa l'absencia de problemes encara que 

feina no e'hem deixat de fer. També podría interpretar-se com el 
logic relaxament despres de la tensió d'una capitanía pero siga el 

que siga, benvinguts per sempre als anys tranquils i la pau a les 
nostres terres. 

Per acabar, voldrien felicitar les capitanies de l'any 95 i 
desitjar que les noves que 1 'afrontaran enguany tinguen tota la 
sort del món i gaudesquen de l'exit mes sonat. Que sapiguen que 
almenys de la comparsa Jaume I tindran tot el suport possible. 

SALUT, MOLT I BON BEURE 
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Com sempre, quan es tracta de coses de festes, ens trobem a última hora fent l' escrit per al lli t. 
pero potser siga la precipitació a l'hora de fer les coses d'aquesta manera, el que fa<;a que isquc ,¿ 
(com penjar les banderetes i comprar la beguda). 

En realitat no sé que escriure; el que passa ara pel meu cap són els records de les festes pass •5 

que es confonen amb els records de les anteriors i les anteriors. 
Tots aquest records són maravellosos i una gran il-lusió ens invadeix en pensar queja resta po 'r

a les properes. És com si ja estiguérem sentint la música barrejada amb l'olor de la pólvora, co. ' 1 

creixeren de les nostres mans les armes per a desfilar i la nostra pell es mudara pel vestit de la no •·a
1 j:lcomparsa. I són il•lusions renovades perque enguany tenim unes modificacions a la festa que 10 

coneixem. 
Potser la idea que cadascú té de gaudir la festa siga diferent entre els fester com també el camí P

on hem de portar-la, pero el més important és que cada vegada hi ha més inquietud per fer-la 1 ·� 

participativa, i aixo és el que realment importa: anar sempre cap endavant i estar oberts a fer, sern e:

dins d'un ordre, les modificacions que siguen necessaries pcrque tots ens sentim orgullosos de 

fes tes de Moros i Cristians del Campello. 
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CONTRABANDISTES 
--

r 

ELS CONTRABANDISTES vam naixer con a filada \'any 1995, al si deis MASERS. Ya ser, com es diu. «pensat. i 
fet», pero aixo va ser possible gracies a l'assessorament, el suport i la gran ajuda que ens proporcionaren e\s nostres amfi
trions, els quals sempre estaran en el nostre record. Aprofitem aquestes línies per a donar-los les gracies públicament 
«GRA.CfES MASERS». 

Gracies també, a tots e\s qui cns votaren en I' Assemblca General deis Festers, perque el vostre vot ens va convertir 
en COMPARSA. 

ELS CONTRABANDISTES som un grup d'homes i dones enamorats de les nostres Festes, que gaudim desfilant i 
vivim amb profunditat. Ara només ens preocupa omplir el nostre cspai Fester, amb la brillantor que ho fan la resta de 
comparses. de les quals hem aprés molt, quan erem observadors, sorpresos per la vistositat i sumptuositat de la desfilada, 
embriagats amb el so deis timbals i les marxes festeres, que fcia que els nostres peus es mogueren sense parar com encan
tats pe) so d'una magia. 

Avui que formen part de tan magnífic espectacle, ens sentim partícips de la historia de la nostra terra, la qua\ cosa ens 
fa responsables solidaris de la continuHat de les FESTES DEL CAMPELLO junt amb nosa\tres, compromís que accep
tem amb gust i procurarcm complir a través del temps. 

Us esperem a la nostra «Barraca» al barri del Pla de Sarrió. 
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ELSMARINOS 

Benvolguts festers i no festers, 
Com sabreu, ja hem passat dues capitanies. Encara que el nostre període de vida no és molt llarg -només desfilem del 1984 en�a-, 
creiem que és prou llarg per a tenir la nostra propia experiencia de la festa. 

Esperem que la capitanía passada de 1995 haja estat del vostre gust, demanem disculpes aqui s 'haja vist mal tractar per la nostra 
part i desitgem que no siga ningú. 

D'altra banda, aprofitem l'ocasió per a oferir el nostre ajut a qualsevol comparsa que vulga sol-licitar-lo, perque creiem que el nos
tre nivell de festa creix cada vegada més, i aixó ha estat possible gracies a l'esfor� i la col·laboració de cada fester. És així com 
hem de continuar. Pensem que podem estar tots d'acord en el fet que el nivell de festa que ara tenim té poca envejar a les festes 
d'altres localitats. 

Si tomem la vista enrere, alla a l'any J 984, observarem que un grup de xiquets que teníem en la nostra comparsa ha anat creixent 
amb aquesta i ja forma part de les seues arrels; ens hem adonat que, fins i tot, tenen més ganes que nosaltres de treballar per la 
festa, i hem de depositar la nostra confian�a en ells i en les seues idees, ja que al cap i a la fi secan qui prendran les regnes. Ja era 
hora que ens adonarem que no són xiquets i, si volem mantenir-los en la comparsa, els hem de deixar mullar-se. 

Amb a�ó, també ens volem dirigir a tots els joves festers del Campello, perqué no tinguen por a !'hora d'exposar les seues idees,

ja que d'ells és el futur de les nostres festes. 

Bo, creiem que només ens resta el comiat. Per si de cas no ho sabíeu, enguany ens trobem al mateix local de l'any passat. Sí,

sabem que és una mica lluny, pero, per favor, no tingueu peresa de fer-nos la visita: esteu tots convidats. 

Desitgem a tots, festers i forastcrs, bones festes.
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CAPITANIA MORA 1996

BANDERERA 

M.ª JOSÉ GALVAÑ /VARÓ

Apreciats lectors del Llibret: 
Per segona vegada en la curta pero pletorica vida de la 

FESTA DE MOROS I CRISTIANS del CAMPELLO ens 
toca la CAPITANIA als MARROCS (Comparsa a la que 
pertany des de fa molt temps, encara que des de menuda pel 
gust deis meus pares i familiars sempre he eixit a la festa). 
Així és que pareix mentida pero JA HAN PASSAT DEU 
ANYS. 

Ja el 1986, Paco, el meu home, va representar el carrec de 
CAPIT A MORO en aquesta mateixa comparsa. Ell ha estat 
el meu suport i ha posat tota la il-lusió i l'afany en que jo 
fera el mateix com a BANDERERA. 

Dia a dia, i amb tots els preparatius em veig capficada en 
tot aquest aldarull de vegades amarg. tic vegades dol,;. del 
qual ja no em puc escapar. 

I ja que les FESTES estan prop i tots. volem el millor, 
vull que aquest escrit siga l'exprc sió Lkl meu desig de BON

AMBIENT I HARMONIA.

De to/ cor: 

M.º JOSÉ CALVA - \�\RÓ 

AMBAIXADOR

A 111011 pare 

i als 111e11s fi/1s 

MARC l AffANA 

Sóc fcstcr des de menut. ..
Moro des de !'adolescencia i. •. 
M'ha arribat el temps d'acomplir 
un deis meus delers: 
FER L' AMBAIXADA! 
recitar-la. assaborint cada reis ... 
Baix la Torre ... 
Front a la mar i 
acalorat pel silcnci germil de tots 
cls fcsters a la vora. 

•Replt•garem lafruita d'or 

amb /'1•sto11dard ele mitja /111110 
c¡11ebého11oratotca/J(/ill•. MARC VAELLO / GfiVJ 

Malgrat que jo desitjara de bon grat que arribara aqucst dia. ha 
cstat pcr a mi una gran satisfacció el que la COMPARSA pensara en 
mi pcr al cilm:c i cm donara suporten tot morncnt. 

Enguany. com altrcs. hi ha hagut <le tot. jaque com tots els fcstcrs 
saben. cnllcstir els prcparatius pcr a una CAPITANIA ens fa anar dc 
cap. Pero scmpre he tingut ciar que S'HAVIA o· ANAR AVANT. 
com una caravana pel <lescrt; suportant tempestcs. fcnt grans 
esfor�os, allunyant-se de la familia. gaudint tal voila del viatgc. ven
cent les dificultats i descansan! als quasi. SEMPRE ENDAVANT! 
A ixí és que mai cap cosa aconscguí aturarmc i <lur a tcrmc ds mcus 
proposits. 

•Corcl/ge "" falrarci

per wl d't111egar-1·os la lle11R11<1 

queja cama i em mareja 

tl'oir-1·0.v ro111c111so.v cre11u11, 

que /robaren peclia de 11111r/,,c 

amerada de rimr 1110m 

que eviwrir desfer /11 !,i11,,ri"• 

Llegint alguna vega<la en no sé quin llibn.: �ohrc cls rn,tum, <lcl 
poblc Tuareg (al que admire molt) cm quc<l/1 gravat en la memoria 
que per a ells hi ha poqucs coses important 
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EL DESERT QUE ÉS SA CASA la LLIBERTAT. rAMlSTAT 1 
L'HOSPITALITAT que són SAGRA DE S  i les ESTRELES i la 
LLUNA que els ser.·cixen de GUIA. 

Vull fer servir en aquestos moments les scues enci adore� idee� 
per a dirigirme a tots els FESTERS DE DEBO i pera de•itjar-vO'I ara 
i sempre: 

Preneu el CARRER com a CASA 
Que no falte mai la LLIBERTAT. l"AMISTAT i l'HOSPITALI

TAT entre nosaltres i que con per als Taureigs ho són la LLUNA i les 
ESTRELES siguem l'espill on mirar-nos els BONS FESTER d•ací i 
de tot arreu. 

•Que som amics de cor salat 

i doli; aroma d'odalisques• 

En MARC VAELLO I GINER
(Presiden! de la Comparsa Marrocs) 

Grades especials: 
•a la me113 familia.perla sell3 paciencia• a tot el.s mcmbre� de

la JUNTA FESTERA pel seu supon i la !oCU3 dedicació. • al mem
bres de la meua Comparsa pel 5CU anim. fin_\ i toe m el momc-nt• 
més di ficils. 



MARROCS 

CAPITANS MARROCS 

OSCAR CARRILLO I CHOLVJS 

PAQVITA CHOLVIS I PALOMARES 

Fill i mare, Capita i Capitana sa�udem el poble del Campello i la gent deis Marrocs que ens ha regalat la con
fian�a de la seua representació en les nostres festes. 

Com em van ensenyar de ben xicoteta, i intente fer-ho amb els meus fills, de tot el que la saviesa procura al 
conjunt de la vida de plena delicitat, el més important, de molt, és el benefici de l'amistat, amb la qua! de ben 
segur serem agraciats per tots vosaltres. És per aixo que us donem les gracies pels moments de f elicitat no vis
cuts, per la música encara no escoltada i per tantes altres raons que descobrirem en ser els vostres capitans. 

Tornero els Marrocs a les platges del Campello amb un bon viatge i barca nova. 
Bones Festes. 

35 



MARROCS 

La comparsa Marrocs naix I' any 1982; ja I' any 1986, per primera vegada, ens toca la Capi tania Mora. 
Tot va succeir d'una manera molt rapida; de vegades quasi sense tenir temps de saber ben bé on estaven, 

peo tot va ser tant o més preciós del que desitjavem. 

Van ser els capitans Paco Tendero i Mirian Lledó i l'ambaixador i la banderera Toñín Lledó i Patrícia 

Sala. 
Enguany, la nostra segona capitanía, Osear Carrillo i Paquita Cholvis seran els nostres capitans, el nos
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tre ambaixador Marc Vaello i la nostra bandc

rera M.ª José Galvañ. 

Enguany tindrem un estendard nou, uns vestits 

nous, unes pintures noves, uns canons nous, 

uns col-laboradors nous, unes il-Iusions noves, 
uns vells amics ... , pero per damunt de tot aixo, 

nou i vell (que també en tindrem prou), tenim 

una festa nova, que ens ompli de f elicitat; goig 

a tots els festers de la comparsa Marrocs. 
Enguany cal treballar molt, hi ha molt que par

lar, pero tot d'ací al dia 12 d'octubre en el que 

comen<;aran unes festes especials per a tots 
nosaltres. 

Capitanía Mora 1996 

Moros Marrocs 

Bones Fesres 



FILADA ALMORÁ VITS 

ALMORA VITS, DE QUE I PER QUE? 

Individus de la secta islamica fundada per Abd Allah ibn Yasin el 1402, segons l'era cristiana. A 
causa del ve! que els tapava el rastre fins ds ulls, els seua membres foren també anomenats al-mula
timum (els que duen ve!). lnspirats pe! fanatisme religiós es dedicaren al gihad (guerra santa). Els 
almoravits, que havien posat els fonaments de la capital del seu imperi a Marraqueix, estengueren els 
seus límits fins a Algeria i passaren a la península iberica cridats per una delegació deis principals 
reis de taifes, impotents davant !'ímpetu deis regnes cristians. El regnat deis almoravits es caracteritza 
per la seua intransigencia religiosa, principalment amb els mossarabs, molts deis quals foren depor
tats al Magrib. 

Fins ací el que diuen els llibres del nostre nom. Potser tots els almoravits d'ara_ no siguem ni tant 
impetuosos ni tant intransigents amb la religió. 

Són la gent jove de la comparsa Marrocs i enguany que ens toca la capitanía mora estem ben 
segurs de que «suportarem tots els horaris» de la nostra comparsa i que donarem més «canya» que 
mai. 
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Forra Almoravits 

Endavant Marrocs 96 



NON BEBEC

DATES D'IDENTITAT D'UN FESTER EN NON BEBEC 

La memoria historica de la comparsa ens parla d'una primera mare, la Família Torreblanca, que tenia la seu al 
garatge del Vicho, el nom, sino recorde malament es devia al barril de vi, que presidia la seu i s'anomen�va Torre
blanca, alguns d'aquells ens han deixat, com el Picante, Ataulfo, Salvador; esperem repescar-los algun d1a. 

Posteriorment, després d'algunes converses entre el Toqui, Laure, \' Andalús, Julia, i algun altre que no record_e
ara en el Tío, va eixir el nom de Non Bebec (no bebe el nene). Aixo mesclat amb algunes paraulcs mores, és l'or'.
gen del nom actual de la Comparsa. Els puristes de la Festa podrien dir-nos que no fa cap referencia als esde:em
ments que van tenir lloc als segles Xlll o XIV, pero els ho rebat. Com tots sabeu als moros l' Alcora els proh1bcix
beure vi, aleshores els cristians es reien d'ells dient-los «non bebere», a aquella epoca la gent encara deia moltes 
coses en llatí, i per aixo per parla de la gent va passar a non bebec. 

La marca de la casa de la Comparsa es deu a la ploma de Julia, ja sabeu que és un matxo repantigat en una mitja 
Huna, en jupctí, barret, als peus una ampolla (no diguem botella) de ginebra, beguda preferida llavors, pero que de 
comprar deu caixes hem passa a comprar-ne una i encara en sobra, i retomant a la marca, unes quantes mosque� 
volant i un got a les mans. Tot aixo és pura simbología mística, que explique tot seguit. 

El matxo, per !'estima que sempre hem tingut a aquest noble animal, perque quan més carregat va més s'agafa ª

la terra. En l'actualitat és la mascota i eix a tates les desfilades. 
Repantigat de les ganes de netejar de quasi tots els components, fet que ens du a les mosques, per la qual cosa

tenim la raó que estiguen a la marca. El jupetí perque som moros, ja ho hem dit abans, l'origen del nom. El barret
perquc els dies de festes, encara fa molta calor, i protegir-nos deis rajos de la Huna. Ho he dit bé, normalment som
pardals de nit, i aixo explica la poca assistencia als actes que es fan pel matí. Som gent comoda, a la que liho donen
tot fet, perque com paguem. tenim dret a tot menys a treballar.

, Pe�o, so� bona gent, i anem fcnt-mos majors, ja no bevem com abans, la vichy va que xuta, molts tenim úlcerJ
d est?mac I Jª no podem despistar-nos per les barraques, com féiem abans.

Be, aquestes són les dates d"identitat de un fester en Non Bebec.
Bé l'any que ve_ seguiré ambla historia de les altres filarles així tinc un tema per a escriure. Que tot el món Pª'�

unes bones festes I nosaltres que ho vegem.



FILADA MITJA LLUNA 

- 1992, 1' any del pet més gros

1992, Mitja Lluna ja fundada.

1992, moros al vaixell.
1992, moros a la mar.

- L' anima plena de música,

el cos, ple de whisky,

¡com no!;

i amb Manolita Soria
i el seu trabuc ...

!un bon tro, un bon tro!
- De bons i de roi"ns

en tenim per a triar:

«Cigales», «Lexeros», «Peluques»,

i eixos dos Turruans ...

¡ai quins dos Turruans!
- Entreu, entreu i voreu,

que prompte «1 'agafareu»,

que com els Moros de la Mitja Lluna

no n'hi ha per tot arreu.
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- Si pel mollet ens vols trobar,
12 d' octubre a les 6 del matí
enmig de l'aigua i entre la boira

ens podras cercar.

- Ara bé, si mires
a la vara de la mar,
el primer a desembarcar
la marraixeta de Mistela sera.

- I amb aquest rosari
que us hem donat
aquestos moros se n'han d'anar
que són les tres del matí

i per anar al desembarc ...

die jo que ens haurem «d'aurear».

BONES PESTES l... 
CONEIXEMENT AMB LA BEGUDA!



l\!IOROS D' AIN KARIM 

----.--�---�-� 

■ ■ 

Hi ha qui diu que per a fer festa no cal trencar-se molt el cap. Cosa que no és del tot certa, perque més d'un ha 

passat una nit en vetla rodant coses propies d'aquesls saraus com: lloguers de vestits, bandes de música, cuiners .... 
Pero si busquem I'essencia basica de la paraula «festa», la trobarem i sintetitzarcm en allo tan comú com é, 

«tenir ganes de passar-ho bé». 
Sense anar més lluny, l'any passat, quant quasi tot el món dormia, en la quietud de la nit. 20 persones feien e! 

possible perque les festes no acabaren el dia 15 d'octubre. Alcshores agafaren botelles d'anís, paelles i altres estri; 

domestics i rememorarem una nit més la pujada deis moros per l'avinguda de la Generalitat. No mam:ava cap ele 

ment; banda, hi havia, moros també, euforia i sentiment, a boroelo, fins i tot aquesta mirada perduda que, ,tmb bor 

fer, el cap d'esquadra al�ava als balcons, i buscava la presencia d'algun veí endormiscat que s'adonava del fet 

També la presencia d'un bon orador que enaltia amb la seva verborrea el pas deis moros, dona va suport al mornent 

Un fet sense trascendencia que, per a nosaltres, va ser una lli�ó, perque de vegades sembla que els maldecap, 

economics o d'organització, que ens acuiten durant tot l'any perque no ens falte de res en les festcs, emboiren alli 
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que més ens agrada. I és una idea que mai hem d'oblidar. 

En la nostra comparsa no es fa patent el refrany «arrancada de cavall i parada de rossí» sinó més bé «menjar i ras

car, tot és comern;:ar». Si bé no som els primers a eixir al carrer, sí que som els últims per a tancar la festa, com 

demostra l'anecdota relatada abans, i és que voldríem que mai arribara aqucix trist moment, pero com: 

«A la mar que te '11 vages, 
no em portes pena. 
Portám arros i olí, 
farina i llenya ... » 

Us desitgem que no us falte cap d'aquests ingredients i molts més, perque les festes gaudeisquen més que mai. 

I com «home refranyer, gos i mal faenen, no continuaré peo- aquesta línia, pero sí us transmet el nostre sentiment 

per a aquest any. 
BONES FESTES I QUE HO PASSEU BÉ 

41 



COMPARSA ELS PACOS 

I ja estan les festes aquí una altra vegada, que sembla mentida com passa el temps! Ja se sent la remor de 
les músiques, el fum de la pólvora, la frescoreta de Santa Teresa, el carrer ple de llumetes i les ganes de passar
ho bé que són més grans enguany que mai. 

Perque és que sempre és igual. Et passes uns mesos entre les festes de la Vila, les d'Elx, les de Mutxamel 
les de Sant Joan, ... i quant creus que les teues ja no anibaran, per fi, una nit et llegeixen el pregó i comence1 
per a tu les hores més intenses de tot l'any. O si no, ¿qui és el valent que aguanta tres o quatre dies sense para 
per casa practicament per a res, menjant i bevent a un ritme incre"ible, ballant des que a un li queda memori: 
(que no va molt més eolia de l'últim quart d'hora) i xarrant i rient amb gent que probablement veus d'any e1 
any? Aixó només ho fas per les festes del teu poble i el nostre poble és el Campello i les seues festes per Sant, 
Teresa. I són les millors, perque ens les fem a ca nostra. 

I els Pacos ja estem preparats. Ja hem tret les gel-Jaba, el garrot, la borsseta verda, el barret vermell i le� 
forces per a cridar aire quan comence la música durant la desfilada. I portem amb nosaltres els nostres xiquets. 
que cada any en tenim més!, amb unes ganes de marxa que no hi ha qui els seguesca. Perque si és possible qu 
algú s'ho passe millor que ningú, que gaudesca i apure tota !'alegria, aqueixos són els nanos. És que en aquel� 
dies ningú no es clava en ells i se'ls permet tot el que no els deixen normalment. I nosaltres, contents que sig� 
així, que unes hores de desenfrenament total ens les hem guanyades tots. 

I també tenim els iaios, que es passen la desfilada espe
rant que arribem per a saludar-nos perque a falta de que 
necessitavem nosaltres pegar-nos aqueixa suada! l que 

enguany si que ens constiparem, que fa un Jlevant. .. 1

ens pregunten si no podem desfilar com tot el món, i 
nosaltres, de nou, intentem fer-los entendre que és que

ens agrada rebentar-nos d'aquesta manera, perque som 

els Pacos i som així... 

Pero les festes són de tots, deis campellers i deis que 

venen a veure'ns i a participar amb nosaltres. A cadas

cú us desitgem unes festes intenses i felices, o siga,

unes fes tes com cal. 

Molt Bones Festes del 1996 
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MEIXEMET 

TRADICIÓ I FESTA 

---

■ 
■ 

La comparsa Moros de Meixemet fa enguany vint-i-dos anys que desfila com a comparsa, del parentesi 

de l'any 77 que per problemes d'alguns components no vam desfilar. 

La majoria deis seus components majors fa més de trenta anys que desfilen en aquesta festa, aixo ja és tra

dició i arrelament a la nostra festa. 

Aquesta forma d'encetar l'escrit, és per dir als més joves que arribar a on estem no és fruit de la casualitat, 
sinó de l'esforr;: de moltes persones per dur endavant la festa que avui tenim, i que han de tenir molta paciencia 

per a conservar i engrandir la festa sense desanimar-se, perque si nosaltres ens haguérem cansat no tindríen 

festa avui. 

Per a nosaltres, aquesta empresa ha estat sempre buscar la identitat que com a poble diferencial ens ha 

tocat d'aprendre i de mostrar en les nostres festes, que al cap i la fi, no són més que la dramatització de la con

questa d'aquestes terres pels catalans. 

La comparsa Moros de Meixemet, des de la seua fundació enr;:a, ha fet l'esfor;: de treballar junt amb les 

altres comparses perque la nostra festa siga cada dia millor i perque el poble del Campello estiga orgullós deis 

festers que defensen les lradicions més arrelades a la terra, ja ningú no pot negar, encara que són pocs els anys 

que ens han vist desfilar els nostres carrers, que vivim una veritable i esperanr;:adora tradició. 

Així, la Festa és tradició, és l'alegria d'estar gaudint tots junts dies de benestar, és desitjar íntimament que 

ens retrobem altra vegada l'any que ve i poder dir la sempre repetida paraula FESTA i que aquesta ens semble 

fresca i nova. 

A nosaltres ens pertoca un any més fer quatre lletres per al llibret, que com deia un fester: en ell trobarem 

la festa que hem fet i la que farem, el que som i el que serem. 

Bones Festes a tots us desitgem els Moros de Meixemet. 

Vicent Bcreza i Buades 
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Ulí. 

o DOFAN

.. - fan. r � t del I il Blanc i a l'� t del Darfur. 380.547 km2. 2.846 hab. Cap.: L'
(J..

11 � ·ntrc d. Ja rcgió pr ducix mili. me�ca. cacauets i s�sam, gd�cies a les pluges e tiuenque ¡ ali
11•• ar al ·ud t, puj b, de I uba, mes regats, produe1xem coto. Prop del Bahr al-Arab. les «bao_; ra .. pr:l •tiqucn el nomadisme. per a evitar la mosca de la son, que delma els bovins. Al Nord. eli, . .-:imdk c:ihre, i ·ais deis ,<kabahis>> s'acomoden millor a la secada. Producció de goma arabiga.

HI. T. ov rnat des del segle XIV pels <<tunyür» pagans, fou conquerit i convertit pel «nuba·» 
111u,ulman, (i,,. XVII). En 1820, el kordofan, aleshores sota la soberanía del Darfus, fou conquerit J"'l\!í Egiptc �ota, el domini del qua) vam romandre (van estar) fins a 1882. 

6!a 
Sa:�aro.11.j 

Una vegada superats els xicotets problemes propis d'una 
filada nouvinguda, i amb I' experiencia de I' any passat, que va 
ser meravellosa, de nou tenim la festa entre nosaltres. 
Molts llums, nous vestits ... Pero la mateixa il-lusió! 
Enguany esteu convidats a sentir la festa tan intensament com 
nosaltres, i que oblideu, encara que siga per uns moment� l!ls 
vostres problemes. La festa prossegueix, cada any més far da 

de llum i colors, perque hi ha gent com nosaltres que intenta i es desviu per fer-vos arrib rn 
entranyable color. 

Bones fe� s 1 
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RJ�a 
leita�a 

Com en anys anteriors, ja som ací. Que qui som? Ke-Kama, Ke Ke? Ke-Kama, una 

filada mixta en molles ganes de festa i de passar-ho bé i volem que totes les persones 

que vinguen a visitar-nos se senten com una/un de nosaltres. 

Us esperem! Xim - Pum 
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r6ta 

M�o_s-w 

Quina fresqucta hi fa amics i amigues. L'estiu ens deixa ja i prompte la tardor ens visitara
lceu-vos davant el pas que hi marca el tabal que la revolteta de l'estació cal superar. I així tot¡

plcns de goig CANTAREM:

«PER MOLTS ANYS, PER MOLTS ANYS 

DE TOT COR ET CANTEM 

PER MOLTS ANYS BEN FELff;os 

I QUE TOTS HO VEGEM» 

Ja tenim un any ! ! I amb aquesta satisfacció La Filada Al-Azraq cridara: 
ALCEU-VOS TOTS QUE LA FESTA JA HA ARRIBAT. 

BONES FES TES!! 
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ELS POLLOSOS 

-

� - -;., .. -.... -.;,� 

Com cada any, tomem a estar ficats en el cor de la festa. Intentem fer-la cada vegada més campellera, perque 
el nostre treball, els nostres diners i els nostres maldecaps ens esta costant. I, damunt, si aixo és poca cosa, ara 
tenim un altre escalfament de cap, que és haver de confeccionar I'escrit per al famós llibret de festes. 

Com tots sabem, és quasi impossible de fer, perque ningú sap que dir i la majoria de vegades posem molles 
xorrades només per reomplir i poder eixir del pas. El fem amb molt de.gust perque, en confeccionar-lo, vivim un 
poc les nostres festes de moros i cristians per endavant, encara que siga de cap. Si fóra per nosaltres, i si la nos
tra butxaca ens ho permetera -i el nostre cos també-, estaríem tot l'any de barraca en barraca consumint litres de 

plis plai, perque la festa s'ha de viure abans, al moment i després. 

Tal com sabeu la majoria de la gent (sobretot els festers), enguany Els Pollosos som una filada més, una nova 
filada composta per gent jove amb unes ganes de festa impressionants. La filada Bedu'ins, juntament amb nosal
tres, lluitara per aconseguir que enguany els cristians no ens guanyen I'últim dia, com cada any Ua sabem que no 
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pot ser d'una altra manera, pero per dir-ho que no siga). Siga com vulga, no us n'heu de fiar. 

Ens agradaría que el poble del Campello s'integrara més en la festa a fi d'ampliar més les nostres compaf'ies. 
fer-les més vistoses i confegir major importancia a les nostres desfilades. 

També volem dir-vos que la comparsa Els Pollosos estara oberta per a tots, ja que amb la incorporaci de 
més filades hi ha més gent i, per tant, més multitudinaria és la festa en I 'entrada de moros i cristians. Per tot r o.

deixeu de veure les desfilades des de la barrera i incorporeu-vos a la festa, Deixeu de pensar com aquells ·.1e 
diuen que «amb els diners que costa la festa me'n vaig de viatge», perque, fent memoria d'una cosa que he e� 1-

tat no sé on, quan us trobeu fora, el pensament i la nostalgia us porten al poble, al desembarcament, a les de .1-
des, a la marxeta: en definitiva, als moros i cristians. 

Després de tot aixo, només ens resta dir-vos que, com tots els anys, la comparsa Els Pollosos i la fil 'a 
Bedui'ns estarem al peu del canó, amb la nostra alegria i amb la nostra modesta presencia que cada any és 1 

gran, perque ens agrada la festa i la vivim. 

Bo, per acabar, perque ja estem escoltant música festera per qualsevol part, volem dir-vos que esteu tots e

vidats a les nostres barraques, a beure i a fer festa amb la nostra alegria i amb la nostra marxa. 
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VETERANS 

FILADA BEREBERES D' ABEN RAZIN 

En la vida de un fester, de una Comparsa, hay un antes y un después. Antes de su Capitanía y tras ella. Una Capita
nía sirve para mucho más que para lucirse. Sirve para «destapar» corazones, personalidades ... Sirve para unir o para sepa
rarse. Pero lo bueno es que deja su huella. Rompe sueños, rompe esquemas, rompe ilusiones. Deja a su paso momentos 
inolvidables y despeja dudas del pasado. Te da la razón o te la quita, pero siempre pone las cosas en su sitio. 

Una Capitanía no es una transición, es un final o más bien un comienzo. Adiós a nuestra capitanía, en ti quedaron y 
de ti partirán nuevas metas. 
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para agradecer públicamente la colaboración desinteresada presta por diversas personas a nuestra fi!ft. 

Quede aquí constancia de sus nombres y nuestra más sincera gratitud a: 
JESÚS DÍAZ-HELLÍN («Desmontes Jesús») 
MARIO REIG SAMPER (Constructor) 
JUANMA («Gimnasio Koen») 

JUAN CHOLVIS 
VICENTE GINER («El Visicleta») 
COMPARSA XODIOS de Muchamiel, en especial a LUIS SEVA 
ILDEFONSO GONZÁLEZ 
Y a todo el grupo humano que nos apoyó en la Capitanía 95 y su boato. GRACIAS, NO OS OLVIDAMOS. NUES

TRA KÁBILA ES VUESTRA. 
BONES FESTES PERA TOTS. 

NOTAS DE UN BEREBER 

Quiero empezar por el final, el final de tiempos pasados y agradecer a los que fueron nuestros capitanes «Pepe y Mari 
Carmen» que con su buen hacer dejaran bien alto el nombre de nuestra Comparsa. Las gracias a unas personas que supie
ron liderar un bando festero, más que cumplir, darlo todo. El camino no fue de rosas ¿verdad?, pero valió la pena. Os 
aplaudí en las Entradas, en las calles ... Gocé con vosotros y me reí a vuestro lado. No lo olvidaré. Todavía os veo allí, con 
los brazos en alto. con el espíritu más alto. mucha más. GRACIAS. 
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f(LA PROVA DE FOC DELS FESTEHs: 

LA CAPITANIA» 

Quant encara rcssoncn cls rrons de la pólvora en la n 
1 1, 1 

. ostra 0• ¡ e barreacn dins una pe • 1cu a on apare1xen ernbor 1da 

:, 

. icats d • lades. pa sacarrers. amba1xades_, desembarc, etc. Quan e C\fi. 
no s'han esvart de la nostra retma les més estirnades i 

ncar,
' 1 • • • t 1 1 1 d • rna,�e-

d' abra�ades. , e 1c1tac1ons o, an so s, e p aer 'ha ver e • 1 

• 1 d ornpair una capitanía, ens emm1ra lem e nou amb la rnerno . 
11 

, . . . , b na. li 

rrn ri iua com a calaix de les veritats. perque nomes h1 trobem venrats, a1xo no o st�nt, hern fet veriiat. llo qu cm ha quedat grava! d"una capitanía que ens ha -�res el cor de f�ster_ que tots ten1_m: ¿A?ra O dolca
1 

, ·1 m �, a 1í1ol individual sera positiva una sincera valoracio, c�r no hem d obhdar que, en ultima mstancia.·é1
·ada fe.,ter qui ha fcl la capitanía. cadascú se n'ha de saber s�t•�fet. . . 

Tol ¡ que •abcm ben bé que tots heu celebrar la vostra propia cap1tama no podem callar-nos -encara ue
,iga mirar-nos descaradament el melic- l'orgull que sentim d'haver estat representats per uns capitans di�! 
un, capitans de categoría, sí, perque Pep i M.ª Carme han donat un toe d'elegancia al seu carrec, han arredon:; 
la capitanía amb el saber estar deis festers que han aprés a rebre i donar a la festa, a treballar molt per complir 
un dcsig tan gran i estimat. Quina alegria que feia veure el somriure d'aquesta parella de festers aguerriis; a 
mó a rnés, una alegria compartida, irradiada amb tanta for�a com el sol que ens vam trobar aquell octubre: 
fins i tot, J'oratge els va somriure i va premiar el seu esfory després d'haver creat molts dubtes: quatre dies de 
llum. quatre dies de festa, quatre dies de gloria ... 

Quan mirem enrere i amb el record recostrui'm la nostra capitanía, hi ha instants magics que ens van omplir 
molt. Vam comenyar amb molt bon peu desembarcant a la mateixa platja sense patir ni un sol esquitx. Mare 
meua! on han quedat els nervis, pero els hem hagut de passar. Ara els toca als Marrocs i als Cavallers de Con
questa i només els desitgem exit, molt d'exit per a superar el que sens dubte és la prova de foc de tores les 
comparscs: la capitanía. Nosaltres l'hem passada amb molta dignitat i arribat el moment de l'avaluació 1 :m de 
dir que ha merescut la pena. 

Semprc que fem l'exercici de rememorar el que ha estat la capitanía, la memoria és generosa amb nm tres. 
ens regala fruits molt dol�os que alimenten la nostra vena festera i que regeneren l'afany per la festa, a o sí. 
enguany, molt més tranquils: ens ho hem guayat. 

BONES FESTES i 

enhorabona a tots els gironins per haver-ho aconseguit!
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PREGÓ DE FESTES 1995

PREGONERA

NA ROSA BALAGUER

Bona nit a totes i a tots, festeres i fes
ters, vestits de moros, de cristians o de 
carrer, en aquest inici de les festes d'El 
Campello. Un inici, per cert que volien 
anunciar trons, llamps i aigua perque és 
sapiguera ben bé i es pregonara que 
comenc;a aquesta batalla incruenta, on 
moros i cristians, mores i cristianes, 
homes, dones, gent gran i menuda es 
llanc;a al carrer o al recer de ca.hiles i 
barraques, per fer festa. Siga com siga, 
les hores han passat i segons diuen la 
protecció de la Marededéu deis Desem
parats ha fet possible que escampara i 
llu"iren el cel net i la Huna. 

I si la festa és, arreu el món, la cele
bració col-lectiva d'algun esdeveniment 
historie, natural o religiós, per donar-li 
solta al cap i al cos, també a les nostres 
terres és el punt on es bolquen tots els 
habitants d'un poble al llarg de l'any per 
a fer que en arribar eixos dies es visea 
encara millor que en els deis anys ante
nors. 

Els Moros i Cristians d'El Campello 
no tenen por a l' oratge ni al pas del 
temps: les campelleres i els campellers, 
amb una bona dosi de treball, humor, 
problemes i vitalitat, salut i forc;a, fan en 
definitiva per seguir amunt i avant. 

Des d'aquest pregó que vol comunicar 
el comenc;ament de la festa, passant pel 
cant a la patrona, la Marededéu deis 
Desamparats, s' obre la finestra al goig. 

Quan <lema es plante el campament cns.
tia i desembarquen les tropes mores
comenc;ara la batalla: les entrades, les
ambaixades ... , la representació en la
festa, un espectacle de vida individual¡
col• lectiu on la música, els vestits, el 
color, la pólvora acompanyen el prota
gonista, el poble del Campello. 

Vore's, sentir-se, cantar, menjar, beure. 
ballar, també orar. A la festa es donen 
totes les possibilitats que ofereix el món, 
aquest bonic món concret on la mar és 
ben present. 

El Campello. U na ciutat gr, n i 
menuda. Un poble cosmopolita 1ue 
durant estos dies viura molt més el Jn

tacte entre la gent. Perque trobar-: al 
costat d'un bandol (el moro o el cfr a), 
pertanyer a una comparsa, a una fil és 
una forma de ser diferents i proxim de 
conviure amb alegria tot respecta1 la 

identitat de cadascú, de cadascuna. 

És el moment de gaudir, de deix • ª

banda els problemes, de fer que els ·n�
tits guanyen esta batalla; són els Mrn ,s 1

Cristians d'El Campello. 
VISCA LA FESTA! 

VISCA EL CAMPELLO! 



MES CULTURAL 
EL MES CULTURAL DE LA JUNTA 

FESTERA DE MOROS I CRIS

TIANS 1995 

Va ser un mes en el que van intentar que fora el més com
plet possible, amb una oferta una mica per a tots. 

Exposició de vestits de festa, que com sempre va agradar als 
festers i als que no són. La solidaritat amb altres pobles com 
l'ajuda a Bosnia, mitjan�ant la exposició de fotos, els tallers de 
titelles pels xiquets, en el que van poder demostrar la seua faci
lita! per poder continuar la tradició del teatre, com un viatje 
amb la col-laboració de F.G.V. fins a Altea. L'homenatge a n'O
vidi Montllor amb la projecció de la pel•lícula HÉCTOR de 
Caries Pérez i Ferré, amb la presentació del mateix del Direc
tor. El Concert de música FESTERA que com tots els anys, ha 
sigut un exit gracies al treball d'una de les millors Bandes del 
País Valencia. I vam finalitzar totes les activitats amb el recital 
poetic de la Núria Feliu i Vicent Pons que gracies amb la amis
ta! que te amb tot nosaltres podem gaudir de la seua presencia 
molt sovint a casa nostra. 

Agrair a tots els que han col-laboral en uns actes cada vega-
da més interessants i també a: 

L'estatxa 
Salpassa 
Jordi Botella (Director de la Casa de Cultura d'Alcoi) 
L'Avan9 
La Jaima 
Grup d'Escoltes «Llop Mari» 
M.ª Carme Palomares
Damian Ucles (Director de F.G.V.)
Col•lectius d'ajuda a Bosnia
Ajuntament del CampeJJo
Caries Pérez i Ferré
Vicent Pons
Núria Feliu
Mari Llum Climent
BONA VESPRADA A TOTS! 
En nom de la Junta Festera em plau presentar aquesta ves

prada a dos amics del Campello. 
La Núria Feliu ha tingut el detall d'entusiarmar-se amb la 

idea de venir des de la seua Barcelona natal, per estar una ve
gada més al Campello. Ella ja és una part de tots nosaltres, de 
la nostra Festa, perqué la recordem amb estima com a pregone
ra de l'any, per la qua! cosa guardem un agradabilíssim record. 

Eu Vicent Pons és d'un poc més a prop, de Pedreguer. Ma
reix tot el nostre agra'íment pel fet d'acompanyar-nos i, amb la 
Núria, donar-Ji veu al preciós i acurat repertori de poemes en la 
nostra llengua que ells mateix han escollit. 

1 ja sense més, perqué són ells dos els que ens han �e �el�c-
1ar, us agratm, en nom de la Junta Festera, la vostra ass1stenc1a. 

Jo també he volgut dedicar-los una petita selecció d'un gran 
poeta d'Elx, en Gaspar Jaen. 

Et prendré tots e/s versos 
vestits de festa, ami c. 

Prenc de les teues mans 
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amables jocs de sll·labes 
grats a /'oi1, paraules. 
Quin gran prodigi és 
aquesta llengua viva. 

Núria. Vicent. 
Quan vulgueu! 

rum 
Generalitat de Catalunya 

CAMPANYA D' AJUDA 
HUMANITARIA 

Aquest estiu, el Govem de la Generalitat de Catalunya i 
la plataforma Europa per Bosnia varem contactar amb vos
tés per dur a tenne un increment quantitatiu i qualitatiu de 
l'ajuda humanitaria ja iniciada amb el poble de Bosnia i 
Hercegovina. 

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, les associacions 
i ONG, els ajuntaments i les institucions, després de mani
festar el seu rebuig als episodis més barbars de la guerra i de 
mobilitzar les consciencies polítiques, van protagonitzar una 
de les accions de solidaritat més importants d'Europa. 

El Govem de la Generalitat de Catalunya i la plataforma 
Europa per Bosnia van signar un conveni de col-laboració 
per canalitzar i impulsar aquesta ajuda solidaria que no hau
ria estat possible sense la participació de tothom i, en espe
cial, sense la col-laboració del seu ajuntament i de les insti
tucions locals i cornarcals. 

Ara, després de set rnesos, i un cop assolits els objectius 
que conjuntarnent ens varem proposar, cal fer balan�. passar 
cornptes i agrair públit:ament la feina feta. 

Més de 85 camions, 1.200 tones de material alirnentari, 
sanitari i educatiu distribuYdes a través de les autoritats go
vemamentals bosnies a 14 ciutats de Bosnia i Hercegovina i 
amb un valor total aproxima! de 500.000.000 de pessetes, 
són les xifres finals d'aquesta operació. 

A tots vostés: gracies en norn del poble de Bosnia i Her
cegovina. 

Grades, Catalunya! __ 

/i <:;::::::( 
/ 1· j \ 



DEU ANYS DE JUNTA FESTERA, I SIS

PRESIDENTS: 

1.-Joan-Josep Berenguer i Alcobendas
2.-Josep Carles Carratala Aracil
3.-Juan Francisco Garberí
4.-Josep Antonio Ramírez
5.-Josep Palomares i Giner
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Al «HoStal San Juan» de la Platja de l'H
vam celebrar el Sopar Homenatge als a1
Presidents, amb la presencia de convidats
la Núria Feliu i la representació de l' Associ
Sant Jordi. Es van lliurar unes insíanies di�
yades especialment per l' ocasió �er n' A'
�\arcón i fetes per un orfebre d,'Altea. A :
h1 eren tots els del Poble.



I.AMOR

MESTER D'AMOR 

Si en saps el pler no estalvüs el bes, 
que el goig d'amar no comporta mesura. 
Deixa't besar, i tu besa després, 
que és sempre als llavis que )'amor perdura. 

No besis, no, com l'esclau i el creient, 
mes com un vianant a la font regalada; 
deixa't besar -sacrifici fervent-
com més roen! més fidel la besada. 

¿Qué hauries fet si mories abans 
sense altre fruil que l'oreig en ta gaita? 
Deixa't besar, i en el pit, a les mans, 
amant o amada -la copa ben alta. 
Quan besis, beu, curi el veire el temor: 
besa en el coll, la més bella contrada. 
Deixa't besar 

i si et quedava enyor 
besa de nou, que la vida és comptada. 

JOAN SALVAT-PAPASSEIT 
La gesta deis estels, J 922 

CAN<;Ó DE LA TOLERANCIA 

MIQUEL MARTÍ I POL 

Ni lot és blanc 
ni tot és negre, 
de tots colors, millor 
La leva rumba, gitana, 
La leva moto, japonesa. 
La leva hamburguesa, ianki 
El teu Crist, jueu. 
Ni tot és blanc 
ni tot és negre, 
de tots colors, millor. 
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La teva verge, negre. 
La teva democracia, grega. 
Els teus números, arabs. 
El teu alfabet, Batí. 
Ni tot és blanc 
ni tot és negre, 
de tols colors, millor. 
La teva pizza, italiana. 
El teus fideus, xinesos. 
La teva ensaladilla russa 
La teva mare, una dona. 
Ni tot és blanc 
ni lot és negre, 
de tots colors, millor. 
El teu avi, un vell. 
El teu veí, un discapacitat 
El teu germa, un gay 
La leva amiga, la ciutat. 
El teu planeta, la gent. 
El teu país, el món. 
I goses dir que el teu veí 
es estranger? 
Ni tot és blanc 
Ni lot és negre, 
entre tots, millor. 



PROA A L'ETERNITAT:

CANALETA I EL SENYOR GALVANy
• , a 1 ""· cn d tíhim ccntelleig cfímer del

\. , di - , nificial . e.strellC! rcfulgents brillan! 
uit t i tancant-sc darre:r d'un cicle de fes-

,· �., la Mare de Déu deis Desemparals, 
1 ampcllo, i a santa Teresa, titular de la 

• ·n, cabavcn les fe te i. al maleix temps, com
,¡ , lgucra no cclip ar l'cntu iasme i !'alegria, se'ns 
, • nar. en ,ilenci. un home senzill, humjl. afectuós, 
el nyor Gal\lany. 

·omniador de mar i d'estrelles, de núvols i d'ho
rit1on, llunyans. encara el recorde duran! els eslius 
quan. as�ntat en una cadira de bova a la porta de sa 
ca,a. cm parava a saludar-lo, i sempre el trobava 
amablerncnt disposal a entaular conversa i a contar
me. quantcs voltes li ho dcmanara, els seus vialges 
aJ vollant del món. 

Els scus rccords, com pardals en llibertat, descri
vien amb natural pas. ió paisalges marins, tempestes 
terribles i aurorcs boreals, que encenent la memoria 
al caliu del foc de sant Elm, el feien viure de nou. 

1 am, en acabar els festes del seu poble, ens havia 
dcixa1. 

Pc.-ro també ens havia Ilegal part de la seua vida 
n cl!-i • us quadres, en els trossos de tela il-luminats 

pcl. pinzelL amb els quals havia plasmat, ple d'esti
m pcr tot el que l'envoltava, escenes del seu poble, 
p i. tge-s. trebaJL quotidians, ... 

Quadrcs on reconeixíem com a nostres les bar
que an1dt!!! i altres arrossegades per matxos i ca
\ 11 pcr que facilitar la seua marxa darnunt els 
pa t . 

1 la torre de la Jlleta, acariciada per la mar i amb 
t'I 'º'"' lluny _ pero tan proxim de la se.era Aitana i el 
Pui �ampan . 

11 , nd;, ambulanr del peix pel carrer de la mar, 
np nyíllda de la veu diafana de les dones i deis 

n de li. mar, que e 1iman1 la seua fa •na i el 
u p<: k, bien dignificar-los i dignific,u -.e par-
e I n vaJenci .
Ar j t i un� ny c1uc l'cdí.11, i 111 • 

h n fo,� 1 a rrnunciar :.i ci ,1 10111, 
11Péll'U, li 
,prcs-;ió, 

ptr, no a I' Jrr qut tamhé rn ol , •-cuu con
\� , 1 her t�relal del� , l'II a 1 , , -.¡11i., cnri-
quir ptt I u vid , l comp.m,1 ,1 , ,111c111 umb
quí e riguer· intere al. 

1 li)I i que j no cfülingin 11·, ••.i 111111c" cromhti-
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ques de les albades, sí que era capa\ de per b . . d I 
ce re 1 

carícta deis dtts daurats e Sol de I' aurora · 1, a . d ti • 1 • t olo 
de la sal. 1 el vent e evant. t a dol\a alegria rnu _r
cal de la nostra llengua que de nou toma a ser 
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. . d 1 . Parla. 
da I estima a per es nostres x1quetes i xiquets.

1 així, enriquit i enfortit per !'estima deis cu .
del seu poble, acompanyant a la tardor ¡ aco . 1 

rn,a.dant-se de les festes, ens va deixar. 
Adéu, forjador de somnis. 
Les manetes del rellotge se li pararen a la matina

da i va comen\ar un nou vialge, que en esta ocasió 
no era al voltant del món, sinó més enlla. 

MaJauradament, la barca en que va pujar ponava. 
sense que ningú ho poguera haver pressentit, un po
lissó. 

Un angelet al que un malaurat accident el va fer 
embarcar en eixe camí a l'etemitat, que de bon se
gur el senyor Galvany haguera preferit emprendre 
com a navegant solitari. 

Canaleta, un fester menudet va tancar el seu cicle 
vital també en acabar les festes. 

Un colp irreparable, a ell i a tots nosaltres, ens el 
va arrabassar, el va separar del nostre costal, li va 
llevar una vida que tan sois acabava de comen�ar 

Dolguts, tristos per la tragedia, tan sois ens qut 1 
un consol, el saber que anira ben acompanyat, l 
anira agafadet de la ma pe! senyor Galvany. 

I en el camí del cel els dos s'ajudaran, el xi 
fent de llatzer d'aquell que en Is últims anysja 
es veia, i el major fent-li me'> �rat d camí mentrl 
descriu els colors de la mar �I \ ol de les gavin

' � 
les veles inflades al vent, la companyia deis Jdfi 
el crit de ¡Vara! fet pels mariners que botav�n 
barques, la subhasta del peix feta com sempre s· 
fet: ¡cent, noranta, vuitanta, setanta .... !. la fragi.\nl 
del timonel, la gent del seu poble. que tan poc 
arribar a con�ixer pero que sempre els tindran en 
record. 

Caminaran junts, i amb ells. sobre el camí l • 
gesmil de les nostrcs oracions, aniran els angels qi 

els portnrnn, pcr sempre, a la pres�ncia de Déu. 

El nostre record va tumbé amb ells. 

Encarnació Giner Paro(/



GENTILICIS CAMPELLERS VINCULATS A
LAMARE 

lia o la transmissió netament femenina d'alguns ele
ments identificadors de la mateixa farru1ia, com són 
els renoms. 

La tradició mediterrania, agraria i marinera és en
gran part femenina. ' 

1 aixf, al Campello, i per seguir els exemples an
leriors, no només són femenines les patrones princi
pals (Mare de Déu deis Desemparats, Mare de Déu 
del Carme, santa Teresa), sinó que molta gent ha 
heretat de la mare el nom que indica la pertinen�a a 
determinada familia. 

Femenina o, almenys, el suficientment equilibra
da amb la masculina com per a causar eslranyesa
als pobles nomades, hereus d'una cultura netament
masclista. 

I malgrat la dominancia for�ada que els pobles
esteparis nomades i ramaders venen exercint sobre
la nostra cultura, aquesta, molt més amable, grata ¡
equilibradora, continua manifestant-se en mil i una 
formes, des del santoral, poblat de marededéus ¡ 
santes, fins els importants papers assignats a la dona 
en l'educació deis fills, la representació de la famí-

I tot i córrer el perill de tenir alguna omissió in
voluntaria, podem avan�ar, ordenada alfabetica
ment, la següent relació de noms de persones el re
nom de les quals va associat a sa mare: 

Nom de la mare 

Adriana 

Beatriu (Beatrfs) 

Benita 

Bessona, la (Frasquita) 

Blanca, la (Maria) 

Borgundof( o )ra 

Canne(n) 

Carolina 

Cristina 

Encarnació(n) 

Filomena 

Isabel 

Magdalena 

Maria 

Mariana (Dolores) 

Mícaela 

Parodí (Encarnacíó) 

Rafaela 

Rosa 

Rosa 

Roseta 

Roja, la 

Surda, la 

Trinitat 

Daniel Climenl Giner,

Exemples 

Pepíca (la de la tía) Adriana 

Pepe, Pepica, Consuelo, Paco, i Pedro Beatrfs 
Carmen la Benita 

Pepe la Bessona 

Maria, (E)rru1io, í Manolo la Blanca 

Pepe, i (sa filia) Trini Burgundofra 

Toní Carmen 

Toni, Sento, i Juan Carolina 

Marieta la Cristina 

Carmen, Maria, i Encarna Encamacion 

Maria Filomena (que arreglava cadires de bova) 

Teresa, í Rafaela Isabel 

Vicent, Antonio, i Juanito Madalena 

Paco, Pepe, Tomas, German, Joan, Maruja, i Consuelo Maria 

Toni (i els fills Toni, Frasquita i Dolores), i Doloretes (i els fills Maria, 
Dolores i Pepita) la Mariana 

Antonia, i Frasquita Micaela 

Manolo Parodi 

Vicentica, i Pepe Rafaela 

Pepe, i Sento Rosa 

Maria la Rosa 

Ramon, i Pepe (i sa filia Mari Carmen) Roseta 

Manolo i (E)mílio la Roja 

Vicent, i Maria la Surda 

Lola Trinidad 

fil) d'Encama Encarnación, i que, d'haver viscut en el Campello, probablement seria conegut com a Daniel (el d')En

::arna 

Dolores la Mariana era germana de Frasquito el Ratllat, Vicent Caena i Joan la Cambra
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ELS MOROS I CRISTIANs
l:,\·oluciá Histi>rica 

PER QUÉ TOT EL MÓN VOL SER MORO? La
festa de Moros i Cristians, con� qual�_e:ol _altra festa,
suposa un parentesi en les ocupac1ons d1ane� 1 -�m trenca
ment dl'ls costums quotidians que són s11bst11u1ts, exc�p
cionalment dur;rnt uns dies, per manifestacions de caire
cxtraordinari. d'allo que no és freqüent i de tot allo que
trenca la nom1a. 

Motivades originariament per una invocació religio�a 
¡ espiritual a un sant, verge o déu protector de la comun!
tat. les festes, pero, es manifesten, generalment a traves 
de tota mena d'actes pagans i corporals. Ja tenim, per 
tant, tots els ingredients de lafesta forman! una aparen! 
contradicció o lluita entre els tants i tants conceptes opo
sats (anima-cos, religió-paganisme, bé i mal, moro-cris
tia, dia-nit, treball-plaer, individu-societat...) que 
conviuen, més o menys dialecticament, a )'interior de la 
controvertida i complexa personalitat humana. 

Ja els classics entenien la festa, l'oci (OTIUM), com 
tot alió oposat al negoci, al quefer diari per sobreviure 
(NEC-OTIUM). Es un sentit logic de reciprocitat, si el 
treball quotidia (negoci) era entés com una negació de 
l'oci, la festa havia de manifestar-se com a negació o, si 
més no, contraposició a tot alfo quotidia, habitual i ordi
nari. Així ha estat historicament i així perdura als nostres 
dies. 

Per tant, en el cas que ens ocupa, no és d'estranyar 
que molles persones festeres, a més de pel colorit i pe! 
luxe deis vestits i complements, també per trencar la 
norma, per evadir-se envers la fantasia i la llegenda i per 
fruir d'alló extraordinari, preferisquen vestir-se de moro 
o mora, a pesar de viure en un món impregnat cultural
ment per una filosofia de base cristiana. 

Ben gratificament ho expressava, ja fa algun temps, el 
poeta alcoia Gon�al Cantó: 

«De Dios el perdón imploro, 

mas, como buen alcoyano, 

todo el ario soy cristiano, 

pero en la fiesta soy moro.» 

Dins la Comunitat Valenciana, la festa de Moros i 
Cristians és, juntament amb les Falles o Fogueres, una de 
les més representatives del nostre espai cultural, turístic i 
fester. El nivel! de complexitat i de desenvolupament que 
ha assolit hui en dia la que trascendisca l'aspccte purament fester, de diversió i espectacle, i que jJenetre en altres ámbíts de l'activitat humana, com ara, la gastronomía, la historia, la literatura i l'art (mu�ica, rcpresentacíons, pregons i ambaixade�) la indú�tri;1 (artesanía al voltant de vcstits i complcmcnts) i tamhé !'economía¡ l'organització social (organitzacio11s i c111i1a1s fcsteres locals í supralocals). 

El fet que impregne i abaste Lames faccll's de l'activitat humana fa rccornanable que aquc�la Festa es trcballe a l'escola í siga motiu de reflexió i invcstigm.:ió pcr part de 
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l'alumnat, connectat a les arecs de coneixem i de llengües. ent del lllcd¡
Com que, per damunt de peculiaritats i pa • d M • C . . rt1cu1a . mes locals, la ,esta e oros I nstians té un r,s.es cara rístiques comuns que serveixen d'eix a cte.

manifestació del nostre folklore, esperem que
aques1a

informació, com les propostes didactiques que u; tan la
tem servisquen per aquesta finalitat i que puou adJun.

' • D�� car-les des de la forma peculiar de celebrar-les al vos 1
• 

poble o localitat de treball. • tre
SENTIT, ORIGEN i EVOLUCIÓ DE LA FEST 

DE MOROS I CRISTIANS A 
Sota la denomínació de Festa de Moros i Cristi 11. d"' .• . ans podem aco Ir 11erents mam,estac1ons festives, repart _ des per tot el territori espanyol i, fins i tot, per terres ib;. roamericanes (Méxic i Brasil principalment). Totes comparteixen una base histórica (el fet de la Recon. questa) i una base psicológica (festes de caire popular on destaca la contraposició de cultures: mora-cristiana), que 



est:111 prescnts_ en t�l�es les _restes, A partir d'aquest subs
trat conu\ es d1vers1hquen 1 cada una d'elles adquireix les
seues propics caracterfstiques. 

Segons l'origen
.' 

la temi\tica o l'i\rea geogri\lica 011 es
descnvolupen, les testes de moros i cristian es manifesten
de difcrents maneres. 

a) Com una dansa senzilla entre un moro i un cristia
seni-e dialegs, al Pais Base. 

b) Com un hall amb bastonets o espases (Dance)
acompanyat per música de gaita o de dol�aina i taba! 0� 
s'intercalen recitacions dialogades entre els dansants
(uns grups d'ells vastits de moros i altres, de cristians)
que versen sobre temes pastorals, sobre lloances en
honor deis sants patrons de la localitat o sobre episodis i
gestes, locals o nacionals, referits a diferents époques
(Reconquesta, Invasions pirates turques, Guerra de ta
Independencia ... ), barrejats de !llanera anacronica. 

Segurament es tracta de danses ancestrals d'origen 
antiquíssim, semblants a combats, en les quals els balla
dors evolucionen com si_estiguessen lluitant, a les quals, 
en epoques posteriors, se'ls han anat afegint els dialegs i 
recitacions. D'aquesta forma se celebren en una arca 
geografica de l 'Arago que compren unes 90 poblacions, 
entre Ainsa (Osca) i Fuentes de Ebro (Saragossa). També 
tenim un exponent d' aquesta modalitat a les nostres 
terres en la dansa combat de moros i cristians de Penís
cola, on se celebren dos halls en forma de lluita i inter
canvi de recitacions entre els dansants: un, previ a la 
victoria deis moros, i l'altre, abans de la reconquesta pels 
cristians: En aquesta població, pero, s'han afegit darrera
ment a aquestes danses alguns actes de moros i cristians 
que segueixen la modalitat alcoiana (entrades; desfila
des ... ) i que rememoren !'entrada del rei Jaume l. 

e) Com la pertorbació d'una processó que és assaltada
pels moros. Aquest rapten la imatge del sant o santa, des
prés d'uns parlaments (relaciones) i d'unes lluites inter
calades en la processó, els cristians, amb ajuda 
«sobrenatural», recuperen la imatge, fet que ocasiona la 

«conversió» deis moros abans d'entrar a l'església.

Aquest tipus de festa se celebra a Andalusia (a la zona de 

las Alpujarras, en la provincia de Granada, principal

ment) i en alguns indrets de Castella-La Manxa (en unes

poques poblacions de les províncies d' Albacete i Conca).

d) Com a danses coreografiques i guerreres de diversa

tematica (entre d'altres, lluita de moros i cristians), se

celebren a iberoamérica. Foren introdu"ides pels missio

ners espanyols, com una forma de desarrelar; de la cul

tura d'aquells pobles, les danses guerreres indígenes i de

fer, alhora, apología deis valors cristians, mitjanr;ant uns

di�legs i recitacions amb sentit catequetic i evangelitza

dor. 

e) Com a lluita contra la piratería i defensa de fortift

cacions de la zona costanera. Aquest sentit tenen les que

se celebren a les localitats mallorquines de Sóller i

Pollensa. 

f) Com una destilada de tropes, parlaments i lluita per

la reconquesta d'un castell o vila, d'evocació historica i

vinculades a la festa del pairó. D'aquesta manera se cele-
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bren a nombroses poblacions de la part central i meridio
nal de la Comunitat Valenciana, per influencia de les que 
tenen lloc a la ciutat d' Alcoi que han servil de model i 
patró imitatiu a les altres. 

Aquesta darrera modalitat és que major espectaculari
tat i complexitat estructural ha aconseguit. Per aquest 
moti u i per ser la més estesa a les nostres terres rep el 
nom de modalitat valenciana (o alcoiana, propiament 
dita). D'ara endavent, dones, quan parlem de festa de 
moros i cristians ens referirem a aquesta modalitat. 

l. La festa naix per uns motius o raons

La festa de Moros i Cristians té un caracter integrador. 
La seua estructura actual recull elements de diferent pro
cedencia espacio-temporal. En la configuració deis pro
grames actuals han influit, sense cap dubte, els torneigs 
medievals, realitzats per entrenar els cavallers, que amb 
el transcurs del temps esdevingueren jocs aristocratics i 
palatins, on un deis contendents es vestia amb un abilla
ment de moro. 

També ti han aporta! elements constitutius els espec
tacles de moros i cristians (simulacres de combats -
alguns navals- amb presa d'un castell). Eren 
representacions espora.diques, bastant habituals entre els 
segles XVI i XVII, que s'organitzaven per celebrar esde
veniments grandiosos i memorables per a les ciutats, 
com centenaris de sants o noces, bateigs i visites deis 
reis. 

Sens dubte també han influn, en I' actual configuració 
de la festa, les comedies i farses de moros i cristians 
sobre la tematica de la Reconquesta, basades en llegen
des piadoses relacionades amb un sant o en la troballa de 
la seua imatge, previament robada pels moros o pirates. 
Aquestes representacions tenien lloc sobre un cadafal 
instal-lat a l'atri de l'església, amb motiu de les celebra
cions en honor deis sant patrons de les viles, costum que 
comen�a a estendre's durant els segles XVI i XVll. 

Pero, sobre tots els elements referits anteriorment, 
destaquen, com un ciar element configurador de les 
actuals festes de moros i cristians, les anomenades «fun

cions de soldadesca». Consistien amb descarregues 
d'arcabusseria que realitzaven, durant les processons de 
les festes majors, primer companyies de soldats (s, XVI). 

després companyies de paisans disfressats de soldats 
(soldadescas, XVII i XVIII), i finalment,.fi/aes o com
parses de moros i cristians (s. XIX i XX). 

És, dones, una festa de caracter militar i religiós, 

amb un fort caracter popular; és el poble pla qui és vist de 
soldat (de moro o cristia, posteriorment) per disparar sal
ves d'arcabusseria en honor d'un sant o santa que recorre 
el poble en processó. A mesura que s' hi incorporen a la 
festa nous estaments i classes socials aquesta evoluciona. 
D'una banda, es diversifica: en primer !loe, apareixen els 
bandols (moro-cristia), i, posteriormente, les companyies, 
ftlades, escuadres o comparses. D'altra banda, van incor
porant nous actes, ambaixades, lluita, presa del castell, 
etc., els quals, possiblement per influencia del Romanti
cisme, s'inspiren en el món medieval i evoquen i reme
moren gestes i episodis de la Reconquesta. 



1 ,. 1 de Moros i Cristians aA ues1·1 cvolucitj aboca a ies a . 
q , • n 

ló llCtulll la qual -salvant maltsos,la Sl'llll con gurllc . : d'escasses rellevancia-Jikitndcs ¡ particulanlals locals • • . 1 ••ira al vollanl d'una triada establertn,fleln dlfmeis gehnlebrlac,·so; " . di·, per a des a es exJt• la scgiient manera. un • • , . . 
de les tropt's I exerclts deis bandols moro , .c�s11a <:ntra-

1 d·a per a les celebrnclons rehgioses I dvl-dcs)· un a tre 1 • • • honor del Pairó o Patrona de la locahtat t,
qucs en . 1 finalmenl, un aJtre dia per a la rememoractó de es gestes
histbriques: conquesta del castell pels moros, �a�la-

ts batalles ¡ reconqucsta de la pla�a pels cnstians 
men . . . amb ,; intercessió del sant o santa a qui s'havta mvocat.

2. La festa s'origina en un lloc o espai gcografic

Sobre un mapa de la Comunitat Valenciana podem
observar con la comarca de la Vall d' Albaida fa com una
faJca que penetra a les comarques de l' Alcoia i el Comtat,
seguint la línea divisoria de les províncies de Valencia i
Alacant. Aquesta falca correspon al terrne municipal de 
Bocairenl, la major part del qua! esta ocupat per la Serra 
de Mariola. És en aquest espai, a les poblacions que envol
ten aquesta serra (a Alcoi, sobretot), on s'origina la festa de moros i cristians en la modaJitat anomenada vaJenciana. 

Des d'aquest espai, la festa irradia i s'escampa cap a molles poblacions de la zona central i meridional de la comunitat. Ho fa com reseguint el curs deis rius que naixen al cor o als aiguavessants d'aquesta serra: el Vinalopó (Bocairent, Banyeres, Biar, Villena, Saix, Elda, Petrer ... ); el Serpis (Cocentaina, Muro ... ); el Clariano (Ontinyent, Albaida, L'Ollería, Aielo ... ) o tal volta, recorren! els estrets i retallats senderols que, travessant muntanyes escarpades, comuniquen aquesta intrincada 
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comarca amb les zones costaneres (Dé . Sarrit L a  Vila Joiosa, Alacant) 0 am�•a, Callosa • • ' t I' • t • • ¡ 20nes d d � mttJan cam1 en re 111 enor I a costa (Ibi
· . e" 'il

x· M t 1 ) T • , • • On11 e pa.1 • ,xona, u _xamde ••• 1.d raJectona que seguir-' astaii.'les company1es e so ats establertes a 1,. •en prj � • d d • d tnteri llie1seues acctons e e1ensa e la costa cont 0r, en 1 • b b • • d 1 ra els a e1 corsans er en seos 1 e s pirates turcs . tacs d 1 . 1 . ,1,desp t1 comerctants a cotans, que exportaren el s rés e¡ . . , . . . eu InOdel f , i Ex1ste1x constancia escrita 1 documentad ester.modalitat de festa, que evoluciona a Partir de� que aques�de soldadesca», s'origina a Alcoi per diverse es «funcio01 s raons l )  Alcoi era una població bastant import5.000 hab. al segle XVI) on en temps de caª"1t (rnésde. . r es f ubicar un tery amb dtferents companyies (re a es vatambé per altres poblacions de la zona: Bocairent\rt 1de1res ... ) forrnades per soldats armats amb ballestes '. anye.
b . . 1 algun arca ussos t mosquets, que temen per missió auxl sfortaleses de la costa. 1 iar les

2) La -�odalitat_ festera de �isparar amb armes de focfou prohibida en dtverses ocastons durant el segle XV¡ Felip V de Borbó prohibí l'ús de la pólvora amb qu 111
•

a se. vol m_otiu en les poblacions qu� _havien pres panit pelsAustnes en la Guerra de Sucess10. Posteriorment tambéCaries III hi posa restriccions a les disparades. En lepeticio�s que les �i�erses pob_lacions féren al «Consej:de Castilla», sol-hc1tant perm1s per realitzar disparadesd' arcabús durant les fes tes tradicionals, feien referencia a«las tradicionales funciones de soldadesca». La ciutat d' Alcoi adreya a aquest organisme l'any 1777 una petició en la que fa referencia a la «función de a/ardo de
cristianos y moros, disparando la fusilería en el poblado 
de la Villa en la forma de estilo y práctica obseri:ada en 
otros años». 

3) El fet que Alcoi celebre les festes patron:ils enhonor a Sant Jordi, un sant la intercessió del qu • fou decissiva segons la llegenda en la derrota deis mon i en la mort del seu caUill Al-Azrac, durant el setge q les tropes musulmanes realitzaren a la ciutat l'any 76. facilita l'evolució des de la soldadesca als moros: istians, al cornectar-la amb fets histories propis la Reconquesta i enriquir-la amb elements de caire r ·e
sentatiu (presa del castell, ambaixacles i combar) lli¡ ; a la tradició historico-religiosa d ·aquesta població. 

4) Existeixen, final,nent, motius de caire econc c.
Alcoi era una població important i referent oblig:. :n 
molts aspectes, per a altres de la rodalia. Comptava ib
una burgesia poderosa economicament i també cu 0 

Iletrada que quan s'incorpora a la festa (d'origen pop u.en un principi), la impulsa, la fa evolucionar -inco 1
• rant-li nous elements- i !'exporta a les zones limítrr :,.

3. La festa comem;a, evoluciona i es configur: :il
llarg d'un període de temps 

En cada població evoluciona en dates diferents el r�es1· "els segles XVIII, XIX i XX. Encara queden v d'una soldadesca no evolucionada a moro� i criSlian: ;:les població murciana de Yecla, també temm moSlre 1
,
1 no he,, soldadesca que evoluciona tardanament o que . ildel 101, a jutjar pels vestits i noms de les fila:s del bant 

cristia, a les fesles de Sax, Onil o Bocairent. 

.... 



Tot fa pensar que. ;1 la l·iutat d' Alcoi, aquesta cvolució
s't·li.'\.·tua _l·ntrc els anys 1609 i 1668. Abans de l'expulsió
dds monscos ( 1609) cls quals eren la base ¡ el sector
majoril:lri del pobk pta. és impensable que una festa, de
carktcr marcadamcnt popular represente uns fets histo
ries on scmpre perd la morisma. Durant cls segles XVI i
X 11. els fets de la Recon4uesta quedaven ja molt llun
y:1ns i no es pot dir que durant els segles XIII i XIV exis
tira una enemistat manifcsta entre moriscos i cristians.

L'any 1672 s'edita la Célebre Centuria ... un !libre de
Vicente Carbonell en el qual s'hi troben les primeres
referencies a la incipient festa de moros i cristians evolu
cionada a partir de la soldadesca. 

En l'evolució cap a les formes actuals hi intervenen
factors culturals, socials i histories determinants per les
peculiaritats de cada lloc. 

Després de les prohibicions de la festa d'arcabusseria 
imposades pels borbons Felip V (1707) i Caries III 
( 1771 ), la festa, ja siga en forma de funcions de solda
desca, ja siga evolucionada cap a combats de moros i 
cristians, reviscola, a partir de 1785, en aquelles pobla
cions que l'havien celebrada anteriorment. Durant el pri
mer ter,; del segle XIX es consolida a Alcoi i va adquirir 
els actes que la completen. 

En la transformació d'una festa d'exhibició de forces 
militars (soldadesca) a una celebració evocadora de ges
tes medievals de reconquesta, on el cristia, amb l'ajuda 
sobrenatural d'un sant, ven,; al moro i li guanya un cas
tell (que simbolitza la vila o poble), després d'un enfron
tament verbal d'un posterior combat amb armes blanques 
i de foc, hi intervenen, com hem dit, diferents factors. 

En la contraposició moro-cristia, el primer (perdedor) 
sirnbolitza l'esperit de mal, el maligne, l'enemic a batre 
que ataca la veritat, la religió i la patria (representades 
pel cristia). 

La incorporació a la festa (popular en els seus ori
gens), a partir del segle XIX de la burgesia i de les das
ses cultes, determina una gran diversificació, reflectida, 
tant en I'enriquiment del programa d'actes, com en un 
major apropament historie deis noms de les fil aes a la 
realitat medieval de la Reconquesta. D'aquesta manera, 
es produeix la incorporació de les ambaixades o parla

ments previs al combat. 

També ha inílul'l, !>ens dubte, el paper de la burgesia 
en l'evolució, tan! de la vestimenta, com deis noms que 
reben les diferents fl/aes, cap a formes i denominacions 
més d'acord amb la realitat de la Reconquesta, Cides, 
Vascos, Creuats, Almogavers, etc. 

En algunes poblacions, els fets histories, com ara la 
Guerra de la Independencia o les Guerres Carlines, esti
mulen la fantasía popular i influeixen en la configuració de 
les fcstes o en la seua estructura social. Ho podem veure 
en la vestimenta í en la denominació d'algunesfl/ades de 
Bocaírent, basadcs en cossos de l'exercit modem. 

Altres voltes han estat les afinitats ídeologiques 
(moderats, conservadors, llíberals ... ) o la procedencia 
lahoral i gremial (cardadors e.le llana, fusters ... ) les deter
minants de la diversítat organitzativa de la festa í de l'a-

parició de comparses ofllaes. També ho ha sigui la com
posició material de la vestimenta (la primera divisió del 
bando( moro a Alcoi és entre fil aes de llana i filaes de 
seda), el seu color (Moros Verds, Moros Groes ... ) o la 
singularitat d'algun deis seus membres (Domingo

Miq11es, Clrwro ... ). 

61 

4. Configuració actual de la festa:

-Unitat tematica:

La festa té una estructura comuna que es repeteix -
amb més o menys aportacions particulars- en cada pobla
ció on se celebra. Constitueixen aquesta unitat els tres 
ti pus d' actes (de connotació marcadament militar la 
majoria d'els) que es desenvolupen en tots els pobles. 

a) Desfilades i exhibicions deis exercits en formació:
entrades, dianes ... 

b) Celebracions cívico-religioses en honors deis sants
patrons: misses, processons, trasllats d'imatges i salves 
d'honors. 

c) Ambaixades o parlaments, alardos o simulacres de
combat i conquesta d'un castell pels moros, seguida de la 
reconquesta posterior per part deis cristians (generalment 
per la intercessió del sant o santa del lloc). 

-Peculiaritats que es manifesten en cada poble en
particular: 

Sense trencar la unitat tematica i representativa abans 
referida, les diferents localitats que celebren aquesta 
festa aporten les seues notes particulars de diversitat, que 
la fan variada i complexa en general i, alhora, singular i 
única en cada poble. El mossén Torregrossa d' Alcoi 
(evocació del capella que oficiava la missa quan els 
moros assetjaren la ciutat), I' intercan vi o interceptació de 
contraban (Ontinyent); les ambaixades humorístiques o 
algunes poblacions (generalment en valencia, replica 
satírica de les oficials), el rodella (angel protector que 
defén el capita del foc enernic, simbolitzat per un xiquet 
amb un escut) que encara perdura a Petrer o la conversió 
del moro (també anomenada «despojo» perque el con
vers va despullant-se les peces de la seua vestimenta i 
armadura al temps que abra,;a la nova fe) que se celebra 
a Banyeres, Bocairent o Villena, són mostres d'aquesta 
diversitat. Per la seua singularitat, val la pena ressenyar a 
banda, dintre d' aquest apartat, quatre manifestacions 
localistes. 

-El fenomen de la Mahoma. Perdura encara en les
poblacions que voregen el curs alt dei' Vinalopó (Bocai
rent, Banyeres, Biar, Beneixnma, Villena ... ). Es tracta 
d'un ninot de grans dimensions, fet amb una bastida de 
fusta que té extremitats mobils, cap de cartró i vesti
menta de moro. Representa l'encamació del maligne (el 
moro enemic) i el seu origen pot estar en el cap de drac 
que es treia en les processons de Sant Jordi (el mateix 
drac que aquest sant o Sant Jaume portaven als peus del 
cavall i que posteriorment evolucionaren a moros o fran
cesas pel sentit de «matamoros» que atribufa la llegenda 
a aquests sants). 

-La pantomima i el bal/ deis espies de la població de

Biar. És un quadre escenic representat per uns personal-
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11 n1-li anim. l que pn,paga\'cn malal11es).

. I' .. lt i , i II ria del moro<.. :iquests pcrso

,l'\. Jtcn un 11. al ,o d'una tonada mu'-ical repe

"''' . f'('r,i\lcnt i m )lt cara tcrística. d_avanl del carro
t ,11 t I lah ma pcr a !-er entronitzada en el ca�-

' 11. ' t m ',.¡ tgcn alguns d·aquc Is personalges rec1-
t, , le ¡ pocnlC, ,atíri !. que fan burla de persones o 

,t de rdlcv: nci' local. 
.u ti {1•mf>mn1mc>nt ,lels moros o la Vila Joiosa: En 
•,ta rohlaci de la Marina Baixa es rep�senta_ �urant 

J ·, fc,tl'' un :-imulacre d·a1ac maría una fot 1ficacm de la 
o,ta. De nit encara. embarquen al port lesjilaes mores 

cn nau, ¡ barques que salpen en direcció a la platja on 
nrribcn amh le, primcrcs llums del dia disparant foc d'ar
Glbú,. De" de la co-,1a. on esperen els cristians -disparan! 
1:1111hé- e, rep un bot amb bandera blanca que porta dos 
1'ª";11 •cr; portadors d'un pergamí. Una veu crida perque 
e, detin¡;a el foc. L'emissari del rei Moro es condu'il al 
·a,1cll davant del rei Cristia, amb els ulls tapats. Aquest

trenca el pcrgamí després d'haver-lo llegit i l'emissari
retorna amb el seu bol junt a la resta de naus. A partir
d'aquc I momcnt comencen novament els trets d'arcabús 
entre el:,. do), handols i té lloc el desembarcament moro 
en la costa acompanyal d'un simulacre de lluita.

-El tr,1cwr d'A/mirra. En la pelita població del Camp
de Mirra (L' Alcoia), amb motiu de la festa de moros i 
ri tians. es pona a terme. des de fa uns 20 anys, una 

rcprc:.cntació drarnatica sobre el fet historie del pacte o 
tralat l·dchrat en aque t lloc. el 26 de mar� de 1244, 
entre I' lnfan1 Alfons de Castella i el Rei Jaume Id' A
ra . pd qual s·establí la primera fila o frontera entre el 
ré •ne de Valencia i els de Castella i Múrcia. Aquesta 
rcpre._..entació se celebra la nil del 25 d'agost per artistes i 
•J:uran aficcionant de la mateixa població, els quals

d1 nifiqucn aque!.ta representació, digna de ser resse
n} dinue de la fe ta, tant per l'encertada ambientació,

•n peor I' c.-x ctitud i veri me deis textos que es reciten, 
e ri1 per Sal\lador Doménech llorens i inspirats en el 
IJ,hn- drl rrit . 

J. MÚSICA I LA flY.STA DE MOROS J CRIS
nANS 

c.ompanyat sc111prc la fcslu de monis i 
u, ínici com u M>ldadc!lcu rins u 1 11 s,·11.1 confi�ur ¡t, ·tual <.·onvcnint-i,c en companyu iw. •p.11 able d �ue ta. Amt> el tran!i.Cur11 del temps hun cvolu ·11> n I el_ in lr�menh, de¡¡ deis primltlus clurins, pff1111,.

t>I ª'-� . 0 11_mt>al� qu� uwmpanyarien les di11parade, de
xv�•_l,c,c I le functon, de soldadesca, en cls 1-.cgks11 XVIJJ, fin!> a la complexa variclal d'instrnmcnls

de pcrcusió, meta11 o canya que integren 1 • I' es ba müsícu que nmenllz.en en actualitat les d . nue� . . , . • esf1I I ll¡ 
moros I cnstians. 

<l( 
e, ct, 

Segurumenl r�u ª. p�incipis del segle XIX jilae.t de moros I cnst ians o cls grups de so��an le¡ 
cumem;aren a íer-se acompanyar per bandc ., dde,t. 

• . • S IJC l'I) • . d 
les quals executanen peces 1 marxes de cara u,,c� 

1 . d I ctcr nn · fins que en les l arrenes � segle pasa1 ¡ a prin . I_1tilr.
r actual comen�aren a sorg,r composicions rnu 

. cip,, de s1ca1, r 
a posta per a aquesta íesla. etc-, 
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La bibliografía a l'abast ens remet a Alcoi, on el 1 ¡ 
sorgeix la primera per;a musical de caacter fester (, J� 
doble «sentat» Mahomet del mestre Juan Cantó Fr, �: 
i el l 907, la primera marxa mora ( Aben Amero A, t 
rraje del maestro Antonio Pérez Verdú). Tota lar i 
festera es pot agrupar en quatre tipus de composi 1 

El pas-doble dianer és una per;a de caracter vi. 
un cant alegre i melodiós on predominen els clarín, 
«fort» marcial a carrec del metall (trompetes i tron 
sobre tot) i un «trio» pausat i pianíssim (de sa:·ai 
bombardins, principalment) que sol repetir-se fC1 
tots el instruments al final. La més coneguda ¡f aqt 

peces és, sens dubte, Paquito el Chocolatero.

El pas-doble «sentat», té la mateixa estructur, 
I' anterior pero és una mica més pausat, la qual (< 
d6na una alegancia més reposada i una gran nt'.lr�i: 
S'han fet bastant famoses les següents compoSicwr 
df'sitjat, i El K'.mr el Yedit, entre d'altres. 

Lu marxa mora, presenta un ritme i una cadi 
més lents, sol combinar e\s sons estridents del 111 

(lrnmbons i trompetes), evocadors deis crits al con 
amh mclodies de dolr;aines i clarinets que recoítlc,

halls u !'harem i la lírica musulmana, tol aixb ªdº�:i 
un rilmti persistcnt de In percussió en els tabals i � s 
h 1 • 1 rs· X1111111 s Jugucn un gran paper. Són molt popu a • 
M I . . . 

·r· ·1 d'enu111era1 
oro , d Crnc 1 una llarga lhsta dt tct 

nquest cspai. 



L• nutr:\a nlsthm11, de l':\rac1crís1i4ucs similars, ,nHf<lti., m11ro11di,f, a l':1111crior pero d'un rilrnc una micam.::-, iu. Ha ,·stat la da�rn en aparéixcr pero va allquirint .,,._is popularitat cada dia. evoca els ritmes de batalles
cri,tiarn.·s i la lírica medieval. Han assolit no1orie1a1 mar;1.es ,·om: Salmn. Víctm; l'am/Jai.mdor crütid i mollesaltn-s.

La passió per la frsla ha estimulat la inspiració deismúsics i rompositors vinculals a la zona geografica on se celebren els moros i cristians, de fonna que és difícil no
trobar un poble que no !inga un o més compositors de�,ces festeres que hagen nascul o exercit la seu tasca enell.

Entre el músic (componen! d'una banda) i el fester
(componen! d'unafi/a o comparsa) s'ha establert quasi
sempre una relació d'amistat, familiaritat i camaraderia
que ultrapassa els límits mercantilistes ( «jo et pague i tu
toques») i de relació esporadica durant els dies de festa i
impregna alguns aspectes (gastronomics, culturals i lin
güístics) vinculats a la festa o derivats d'ella. Tenim així
«L'olleta de músic», un estofat elaborat amb fesols, pen
ques, embotit i cam de porc, amb que els festers acoillen
la vespra de les festes els músics que venien deis nuclis
rurals del voltant per amenitzar-les.

La formació musical, cada volta més completa, de les
nostres bandes de música, el desenvolupament que han
tingut, la capacitat organitzativa (Federació Regional de
Bandes de Música) i la importancia que han assolit en el
territori valencia, han repercutit en els darrers anys en
una major qualitat i esplendor de la festa, a la qual s'han
afe!!it últimament també, grups de percussió i de dol1;ai
ner; que aporten més riquesa i varietat al món musical i
fester.

VOCABULARI 

alardo. Alardo o batalla d'arcabusseria, simulacre de com
bat entre els dos bandols.

ambaixada. Acle que recorda fideliment el temps _de la
reconquesta. Aque,l acte comen�a a real(tz�rse a partir del 
decret de nova planta, motiu pel qual la maJona de parlaments 
estan escrits en castella.

ambaixador. Persona encarregada de realitzar el parlament 
de l'ambaixada en la pressa del castel!. 

are medieval. Arma de fusta. El seu tamany varia entre 1 i 2
m. Llan�a una fletxa d'uns 90 cm. a una distancia que pot
sobrepassar els 200 melres.

arcabús. Arma de foc portatil, constitu'ida per un canó de 
ferró d'anima llisa munlat sobre una armadura de fusta perllon
gada per la culata.

avis, pregó, publicació. Acle de presentació de les festes.
hallesta. Arma constitu"ida per un xicotet are rígid fixat

x "t d' na contrafortsobre un suport de fusta. Aquest esl" prove1 u 
per on es posa el peu per a tensar la corda amb més for�a.

*cabo batidor. Pester que va a cavall i anuncia lavinguda
de les esquadres de la fila. Poi haver un cabo bat!�or O dos que
van creuant-se recordant els torneigs de l'edat m1tJana.

•cnho d'es1111ndrn. Festcr de la fila que s'cncarrcga de diri
gir l'csquadra i rcalilza una serie de movimenls davant de l'esquadra. 

copita. Maxim representan! deis bandols moro i cristia, o de 
cada fila. persona que destaca en lots els acles de festa. 

catapulta. Arma que es componía d·un bastidor formal per 
qualre lravesses horizontals entre les que s'estenia un cable de 
cordes trenc;ades. Una especie de cullerot de ferro de grans
dimensions i s·utilitzava per a llanc;ar pedres.

celada. Case hemisferic que cobreix tot el cap i la nuca i
que, per davant, a vegades arriba arran deis ulls i dei)la la cara
descoberta

diana. Desfilada de bon malí de les esquadres de cada fila
amb la seua música.

entrada. Desfilada oficial on ixen les esquadres de cada fila
amb vestits de gala. Segons poblacions, hi ha dos entrades una
per al bando! cristia, i una altra per al bandol moro.

entradetes, assajos. Simulacre del que sera posteriorment
la desfilada oficial. Segons pobles, es realitza alguns dissabtes
abans de les festes o unes dies abans de la festa.

espingarda. Maquina de guerra medieval que projecta
pedres i dards. 

itinerari. Carrers per on desfilen lotes les esquadres de les 
Ji/aes deis bandols moro i cristia. Normalment són els carrer
principals de la població.
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nit de l'olla. En algunes localitats, la vespra se celebra del
dia de ('entrada de Moros i Cristians. Tradicionalment aquesta
nit es sopa la típica olleta, d'on li ve el nom. Posteriorment hi
ha una desfilada pels carrers de costum.

primer tro. Corres pon al presiden! de les filaes, és la per
sona encargada d' organitzar durant un any tota 1' estructura de 
la comparsa.

processó. Acte religós on participen lotes lesfilaes acom
panyant el patró, la patrona i/o la relíquia del sant.

processó de trasllat. Processó en que devots i festers tras
lladen la imatge del patró o patrona, d'una església a una altra.

proclamació. Acte amb que la Junta Central de les festes
presenta els nous carrecs festers (capitans, ambaixadors, etc.).

retreta. Desfilada festera amb fanalets, en alguns llocs
també participen carrosses il-luminades.

simitarra. Sabre de fulla molt corbada i progressivament
més ampla en el seu extrem, tallant en la seua part convexa,
usat a 1' edat mitjana per arabas, turcs i perses.

simulacre de combat. Desplegament aHlat de filaes en
escaramusses amb foc d'arcabusseria, per diversos carrers de la 
població. A conlinuació després es realitza I' acte de l' ambai
xada on es pren possessió del castel!.

túnica. Vestit interior amb manigues o sense, curt fins al
genoll i més llarg en les dones.

turbant. Lligadura propia de la zona musulmana, consistent
en un casque! que porta enrotllada tot al voltant, fent unes
quanles voltes, una llarga faixa de tela o seda.



NUESTRO RECUERDO A

MARI CARMEN 

No se sabe si en este mundo todo lo 

que suele pasar es por casualidad o no. 

La cuestión es que en este año que 

iba a ser un poco especial, lo será pero 

por motivos diferentes. 

Es el 20 aniversario nuestra comparsa 

«Els Maseros». Se seguirán celebrando 

aniversarios alegres y tristes pues 

hemos perdido a una compañera muy 

querida «Mari la persianera». 

A ti que fuiste una persona con 

mucha cultura, divertida compañera, a 

veces enfadada por esos nervios de fies

ta que a todos nos ataca, buena amiga y 

lo más importante una estupenda madre 

y esposa. 

Todos contamos contigo para una 

fiesta más, aunque la celebremos en 

diferentes Jugares, tu seguirás estando 

aquí. Pues tenemos tus recuerdos, fuiste 

una persona estupenda, esperamos que 

lo sigas siendo en la «eternidad». 
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Luz de luz 

Sol de sol 

Tu serás M. ª Carmen 

como la Luna 

siempre reflejada 

entre nosotros 

igual que en la mar. 



l\ UNTA EN <<BIKE>>

r q c,1 1, n d • moJa ai ,o de la bí ¡ lcta de
• ,·oli la >11. fer c<,mcn1 de Ice; cue r-nn re, ctí, i1a1, en aquc,1 camp. quan en ara r ;irncri,·an, no 1 'ha\'Ícn batcjat com a "moun-

1 ,nt,íl..c". que a 101 tenen que donar-lí nom, com el 
e( r de ,empre ara dit "footíng". Algun día ens 
trolx1rem que fin� les noo,;tres Fe,tes. les de Moros 
i ri,tian-.. també tíndran nom america, ¿com 
-.era?. ¿u, ho írnagíneu?. 

Dcmcs bé. de sempre cls xiquets del Campello 
han intentat arribar amb les seues bicicletes de fe
rro al \'CÍ poble de Bu. ot. en plena muntanya. Per 
a aixo s"havía de seguir el tra�at de !'actual carre
tcrJ. aleshores pedregós camí. Tot aixo sense l'e
quipamenl ac1ual, per suposat, un sol pinyó, un sol 
plat i la for�a d'unes carnes més acostumades a 
rexercici que ara. 

L'excursió al monumental panta de Tibi ja va 
ent usual entre els aficionats a la bicicleta de 

muntanya seguint el curs del riu Montnegre, ara 
asfaltat. Pero polser una de les primeres en realit
zar-se va ser la feta, J'any 79 pel que subscriu i 
Toni Calvo, ex Capita Cristia i actual secretari de 
la Junta Feslera. Aquell dia ens aventurarem pels 
pedregosos i costeruts camins de Montnegre fins 
arribar al panta sense coneixer ben bé el camí, per 
la qual cosa haguérem de fer endarrere varíes ve
gades. Tot aixo amb dues bicicletes de rodes peti
tes com la de la foto que acompanya, en la que 
s'endevina la paret del panta entre els radis de la 
roda del darrere. 

Pero la Colla també ha estat pionera, creiem, 
del cicloturisme de carretera al Campello. En pri
mer lloc esmentarem la ruta realitzada als princi
pis deis 70 per dos membres de la Colla, el, que 
subscriu í Albert Marmol, consistent en recorrer 
les comarques muntanyoses del s_ud d_e Paí

� 
Vale.�

cía com les dues Marines, Alta I Baixa, 1 Alcota, 
el Comtat í I' Alacantí a bord de dues massisses 
bicicletes de carretera.' aquestes ja sí amb can vis i 
tubulars. El recorregut fou molt interessant jaque 
era la primera vegada que preníem contacte amb 
les va lis i muntanyes que visitavem: I 'Aita

_
n�, la 

Vall del Seta la Vall de Pop, la costa de Xabta a
Calp la Vall de Guadalest i la de la Torre. Tot aixo 

' 
• 11 • 1 durant quatre dies carregats amb la motx1 � 1 a 

tenda de campanya, pero prenent contacte dtrecte 
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amb la gent deis pobles i gaudint de J'abundant ai
gua de les fonts que, encara que íos el mes d' a
gost, manava sense parar. 

La segona ruta cicloturista de significat fou la 
realitzada l'agost de l'any 80 tenint com a prota
gonistes aitre cop el que subscriu, perdoneu-me, i 
Josep Antoni "l' Andalús", conegut fester i antic 
president de la Junta Festera. Aquest cop i amb 
més moral que l' Alcoia emprenguérem el camí 
cap a Malaga per )'interior, passant per Múrcia i 
Granada, amb la intenció de tomar per la costa, 
per Almeria. Pero l' empresa fou impossible i a 
!'entrada de Malaga plegarem després de cinc dies 
de penosa marxa i després de múltiples avaries i 
d'haver trencat un munt de radis. Deixe en mans 
de I' Andalús la narració deis detalls de les viven
cíes deis clies de marxa, que de segur que ho fara 
amb mol ta més gracia que jo. Pregunteu-li que pa
ga la pena, us ho assegure. 

¿I que te a veure tot aixo amb les Festes i el seu 
Llibret?. Dones, que els principals protagonistes 
són significatius festers, i el Llibret, a més deis ar
ticles de festa, i a falta d'altres publicacions locals, 
recull fets costumistes i significatius del poble en
tre els que creiem que pot incloure's el nostre. 

Salut i bones festes a tothom. 

Jaume Varó 

Colla Muntanyenca 



VICTÜRIA DELS VEN<;UTs
LA Quan vaig, una I altra voila, als llocs on, fa rné 

lA s11f'rTt' dr la ro�6n del ,·encido e.r convertirse en

yrmilla que grrmina en la tierra del vencedor

(M RÍA ZAMBRANO: ,,f;I hombre y lo divino»)

Les fcstes de Moros i Cristians -lotes, tan! les de més
arrclada tradició com les novelles que van naixent per tot
arreu. i. fins i tot, aquelles que alguns ajun�aments costa
ne� patrocinen com a mera atracció turística- són com
parables. pcr aqui no es fixa solament en els seus
aspectes més superficials, al joc deis escacs: un comb�t 
ritual en el qual estan clarament delimitats els tres _propis 

de cascuna de les peces que hi participen, els mov1ments
que han d'executar i, en el cas de la Festa, el resultat de 
la partida. Combats rituals en els quals, per més que les 
expressions emprades, -atac, matar, batalla, defensa, 
etc.- i l'ostentació d'annes, i el balafiament de pólvora, 
tota violencia esta proscrita: hi h a, és cert, molta 
vehemencia en la Iluita, molt arravatament en els gestos, 
pero gens d'animadversió entre els antagonistes. Un joc, 
dones? Sí... pero alguna cosa més ... 

Rogelio Sanchis Llorens, historiador i actual cronista 

de la vita d' Alcoi, ha proposat -a partir d'un comentari 
de I' escriptor callosí Adolf Salva i Bailes ter, a I' article 
corresponent del Diccionario de la Real Academia Espa
ñola de la Lengua- la següent definició per a les festes 
de Moros i Cristians: S6n representacions populars
dramatiques en les quals els propis habitants (d'un 
poble) actuen com a actors. En elles cal que figuren un
bandol moro i un altre cristia per a representar un com
bar entre els cristians de la localitat i els sarrains, essen 
el fonament de dit combat un Jet de la tradici6 o de la 
historia local propia. La celebraci6 de la festa no és
esporiulica o ocasional, sinó periodica -anual general
ment- i té com a finalitat última -o primera- exaltar i
agrair a un sant patró-o santa- l'ajut ofert amb L'oca
sio del fer commemorat . 

. És aquesta, una definició que no vol ser normativa smó merament descriptiva i aplicable a totes les festes deMoros i Cristians en les seues diverses manifestacions a les nostres terres. Cal remarcar, en tal definició, que, almeu parer, és una bona resposta a la crítica que sovint es fa als alcoians -almenys, quan parlen de 'ia seu·:Fe�ta- de éoler prendre's a ells mateixos com a mesur'.1universal. s_a dir, posar el propi melic com a model ¡,.' .. a tots els meltcs de l'Univers Un dé· 1 . .1 ' 
és-- d' . ••• Jec e, aque1x, -�1 t i ,.i • que, men, camparte1x la gent d'Al . b • h . . coi am lot•, L:t· qui an nascut • v1uen a una illa. • J 

Jo també sóc alcoia pe O d d meitat de la meua v·d ' � es e fa molt de temps ·-la 1 a- vise a la M • • puc veure les coses des d'u ann�, t pensc queja 
rent ata de molts d I na perspectiva bastant dife-e s meus conte • l festes de Moros 1· C . . rranis. en el cas de les nst1ans em se bl celebren a la vora de I m a que les que se 
distintes a les de !erra 

a
d�ar han de ser, per for,;a, ben• en ms. 
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I s detr segles, ta gen! del meu pob e va col-laborar -pagant e1 fort impost en vides humanes- en la defensa cont un
d I X,.b. A raeh perills que venien e a mar- a ia, !tea, La Vila J . • d' 1 • o10-sa Benidorm, Cap ... t tants a tres- t evoque les 11 ' . . , . argue1 J• ornades de v1g1lanc1a que suportaren, any rere b. d' any acompanyant els ha tlants aquestes costes, els cast 11 • i es guaites de cap Negret, de 1' Aguiló, a la cova de Me 1 

caxer, a les penyes de l' Albir o a la torre de ta Gal;rn
sense perdre de vista la línia de l'horitzó, tement l'apa�: 
ció de la vela d'una galera mora ... 1, després, quan gau. dese veient la manera com, ara, rememoren aquells temps, amb les festes de Moros i Cristians, no puc fer
altra cosa que emocionar-me i ... pensar ... 

Pensar no tan sois en els cristians que defensaven la 
ribera sinó en els moros que venien de la mar: pirares 
diuen els llibres d'historia, pirates turcs i de la Berberi� 
-molts ho eren- pero també en d'altres que eren d'ací: 
morics foraginats de casa seua per negar-se a renunciar a 
la manera propia de viure i a la religió que, des de molt 
abans que els conqueridors del Nord vingueren, els prac
ticaven. I pense en els seus germans, els no expulsats 
encara, que, darrere els escamots de defensa, cristians, 
esperaven als que venien per a ajudar-los -i que els aju
daren- a redre,;ar allo que els cristians havien assolat, 
o ... fugir amb ells cap a les terres del Magrib.

Alguna cosa cal que hi haja estat d'aquell sofriment i
deis dies i anys -segles!- llarguisims que va dur ·r tan
desgraciada situació ... Pero, qué?

Jo no soc historiador ni socioleg, pero quan, p uns
dies cada any, veig els carrers de tans pobles - ida
voila en són més- plens de gel-labes i banderoles' des

amb la mitja Huna, xeremeies, turbants, alfanges i s ita
rres no puc evitar d'adonar-me'n que els «moros». :ti
mes d'aleshores, han acabat guanyant aquella di ida
lluita que la Historia s'encabota a fer-nos creure q va
ser una derrota: la llavor que els ve11ptts deixaren -: �i
xa nostalgia d'un altre món molt diferent pero tan ,cí 
com el que després vingué- esclata en flors anua' �nt 
-flors d'un dia ... pero flors al cap i a la fi-, flors e. �n
doroses que creixen al camp deis triomfadors. 115 
triomfadors, per altra banda, que tampoc es creuen r ;sa 
que allo que els llibres d'historia consideren la :ua 
victoria ho fóra realment. .. Perque hi ha batalles-, _'1�:les batalles, pense, totes les guerres i qualsevol act • 
violencia- que no tenen guanyadors: tots perden! 

I d'aqueixa derrota compartida naix un dia la vic '�ª

de tots plegats, la concordia última. I, aleshores, la H t1rria sofrida es fa Festa gajosa ... i la Festa és, i fa, Pi ,le.
Poble, gracies a un combat que és com caldria que f ··en

• otStots els cambats: sense morts ni ferits tots alegres 1 
' 

ier guanyadors: una partida d'escacs acabada en teules •• 
sempre. 

JORDI SANC •¡S

d ¡ 96
Dénia, primavera e 



DE FESTA I DE DIMONIS 

Diuen que en l' antiguitat, quan no es 
trobava explicació a determinats feno
mens, eren atribuHs a déus o deesses 

' 

deis quals estaven plenes lotes les mito-
logies, car n'hi havia un o una pera cada 
objecte, sentiment o fet que marcara o 
alterara la cadencia de la quotidianitat. A 
mesura que el terreny del coneixement 
huma s'eixamplava, anava reduint-se el 
de les divinitats. 

La religió més arrelada al nostre país 
és monoteísta, pero, d' alguna manera, el 
plurifuncionalisme dels déus de les poli
teistes hi ha estar assumit pels sants i les 
santes i les diverses advocacions. Tam
mateix té una peculiaritat: llevat d' anee
dotes i xanxes, cap sant o santa no 
s' escarrega de funcions relacionades 
amb el pecat. En la parla popular aquesta 
tasca correspont als dimonis. Així, 
dones, tenim el dimoni de l' ambició, el 
dimoni de la cobeja, el dimoni de la ira, 
etc. Cada temptació té el seu dimoni. 
¿Qui no s'ha vist, per exemple, temptat 
en alguna oc asió pel dimoni de la cam ( o 
el dimoni del peix, als que pateixen 
gota)? 

(Caram! No seran les sirenes resultat 
d'ac;o últim?) 

I la festa, que? És cosa de sants i san
tes o de dimonis? 

(Pro u! Arribats ací, criem necessari 
plantejar una qüestió. Heu pogut veure 
en aquest escrit que estem fugint d'incli
nacions sexistes. Hi parlem, dones, de 
déus i deesses, de sants i santes, d'un i 
d'una. I quan hom aconsegueix agafar 
embranzida, resulta que no pot dir dimo-
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nis i «dimonies» o sirenes i «sirens»? O 
posem ordre en les mitologies o el 
posem en el llenguatge. Dit aixo, tomem 
a repetir: «I la festa, que? És cosa de 
sants i san tes o de dimonis?» ). 

És ciar que de sants i santes, respondra 
algú. De sempre a una festa, per molt 
pagana que siga, li ha estat adjudicat, 
integral o paral-lel, un motiu religiós. 
Per tant, té raó qui haja donat aquesta 
resposta. Ara bé, també pot ser cosa de 
dimonis. I si no, entrem a qualsevol 
barraca de la nostra comparsa, Kordo
fan, Kekama, Al-Azrag, Sahrauís o Dar
fur, i posem-nos-hi a comptar-ne, 
comern;ant pel de la gola i acabant pel de 
la presumpció, aqueixos dimonis als 
que, amb la més sana venialitat, els pas
sem, durant uns dies, el brac; pel muscle. 
Els altres dimonis, els de banyes més 
llargues, els deixem per a passades les 
festes, que són farina d'un altre paner. 

Mentrestant, de cara, com sempre, a 
l'inici més que al final d'allo que és bo, 
us desitgem a tots i totes (tant se val si 
sou objecte de crida divina o temptació 
demoníaca) les millors festes que hageu 
viscut fins ara. Que di monis! 

MOROS DE KORDOFAN 



SALPASSA. 

. quc�t any Salpassa en fa deu, deu a�ys

de dedicar- ·e al món del folklore. Podnem 
dir que ha estat una trajectoria fructuosa: 
hcm tingut vivencies quasi úniques, hem 
tingut temps per fer realitat molts costums

nostre. ; pero és ciar que encara ens queda 
molt que tractar, molt passat per reviure, 
molt per traure de l'oblit i molt pel que 
somniar. 

Segurament resultaria difícil fer coincidir 
els qualificatius que podrien descriure l'ac
tivitat desenvolupada per Salpassa. En algu
na ocasió molts amics i coneguts digueren 
que Salpassa és il-lusió i és constancia; i és

que a Salpassa principalment som cabuts, 
cabuts per voler realitzar una tasca, la del 
folklore, carregada de dificultats i compli
cacions. 

Molts es poden preguntar quins motius 
mouen un grup de joves a dedicar-se al fol
klore de manera tan intensa com ho venim 
fent. Principalment ens acostem per curiosi
tat i admiració, admiració desbordants pels 
nostres majors, per la nostra cultura; en 
d�finitiva, per la nostra terra, la qual, siga 
d1t de pas, ha patit moltes injustícies al llarg 
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de la seua historia. També intentem 1 :rear 
l'ambient de festa senzill i quotidia. Jle111 
fer un homentge continuat a moltes �rso
nes poc conegudes que, per exemple amb 
les seues guitarres o amb els seus ball • han 
anat trar;ant les directius de la nostra e !tura 
en tots els pobles. 

Per a una perruquera que jo conec i_ 
e_n

general per a tots, el ball i la indumentana

tradicional són com els bunyols per San;
Josep o com e ls gelats a l' estiu. Sen e 
parentesi que en moltes ocasions en� �va·

d • d 1 . , . 1 .d. a i1tese1x e a press10 socia quott ian • 
• servegades cree que en realitat tot podn 

. d' ·e- queuna excusa per reumr un grapat ami • 
intenten fer-se un lloc en aquesta societ .r. 

U , esti ntJ·na de les característiques mes 
1 Sal]':15•ants que ha suposat sempre estar en 

' . 11 sa és el fet de poder conéixer molla � v

1 



que estima allo nostre. Fruit d' aixo és el 
conjunt d'amics que de diferents pobles ens· 
ajuntem al voltant del col-lectiu. Avui Sal
passa esta conformada principalment per 
gent del Campello i Sant Joan, pero també 
rebem l' ajut d' altres llocs con Alacant, 
Benidorm, Tarbena, etc. Hem d'esmentar 
ací una de les coses més agradables que ens 
ha ocorregut els últims mesos: el fet d'ha
ver conegut la Rondalla de 1' Agredo]�. 
Aquesta ens ha donat des del primer dia el 
seu suport i la seua confian�a, per aixó 
estem totalment agrai'ts a aquests amics de 
la Safor que han passat a ser una part molt 
rellevant dins del nostre col-lectiu. Gracies 

a ells el mes d'octubre poguérem anar a 
Menorca i al novembre a Barcelona. 

A vegades els somnis es poden acomplir; 
un somni podría ser anar de viatge a una illa 
mediterranea carregada de colors, amb gent 
molt estimada i, a més a més, conéixer gent 
oberta, festera i il-lusionada. Parlem dels 
nostres amics menorquins, els quals tenim 
presents encara. 

Coincidint amb lOe aniversari de Salpes
sa, naix la Colla de Geganters Salpassa, 
amb 2 gegants i sis caps grossos. Els dos 
gegants es diuen Curial i Ca.mar. Els noms 
els vam traure de l' obra Curial i Giielfa. Els 
gegants van ser benei'ts pe\ nostre rector 
(don Lluís), i vam comptar amb la presen
cia en aquesta benedicció d'uns padrins de 
cartró: la Colla de Geganters del grup de 
danses Sant Jordi d' Alcoi, i d'uns padrins 
de carn molt especials: la Colla de dol�ai
ners del Campello i M. Llum Baeza. Espe
rem que pogueu gaudir d' aquest nou 
projecte que duem endavant. De moment fa 
poc que estan amb nosaltres, pero-ja s'han 

- � tonvertit en els nostres protectors, i en una
' nova font d'unió.
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I PARLARAN LES CENDRES 

Miraré la vida perque no mai acabe 
¡ et salvaré d' entre la gent com la joia perduda 
d'entre les flames que han encés la casa 
com foc de carbó i queda en la llar la cendra 

apagada 

i després de besar-te, apagaré amb aigua tota la 
foguera. 

No diré noms i oblidaré amb el foc la casa, 
per dir-te que recorde el bes i les mans 
rodejant-me el cos i la mirada perduda 
pero, recordaré l'escala i els taulellets de Mani� 

ses 
i aquell angelet vestit de púrpura 
amb la túnica brodada d'argent antic 
les puntilles sobrefil tiré, 
sobre el Hit al fons de la cambra 
perque no et regales aquell anell perdut per la 

gespa 
quan la besada es feia infinita 
i tot tenia olor a terra mullada 
i jo sabia que mai més tomaría a la casa ence-

sa, 
val més que tot dema i tot siga silenci 
i tinga el record com a memorial últim. 
No <ligues adéu! 
que els adéus són sempre presagi o profecia 
i d'una apocalíptica concguda coronada de 

desgracies 
acceptem el repte que tot é'., l:om un estel 
fruit de la besada 
com l'alba, la creu és ten<l1v:a 
amb la mitja Huna 
i els cants són un clam 
de plaer i lloan�a. 
No em resta' ja res per oferir-te 
sois el meu cos i la meua pobra vida 
ben al fons com un atzuc�c podras trobar l'ai

gua 

que calma tanta set i tant desamor 
miraré d'acomiadar-me de tanta bellesa 
i he fet jurament de retomar a les velles terres
on tant he estimat d'una manera rabiosa 

i a on tanta coneixen�a em recorda la nostra
nissaga. 

Pero no tinc por que sobre les cendres apaga. 
des 

tomen a naixer desitjos que ningú no espera 
sé molt bé que la nostra casa continuara encesa 
és el destí cruel de tots els poetes que estimen 

la vida, 
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a més a més, s' acabaría aquella llurninaria 
recorde els nous colors de les coses 
i on estaven situats tots els objectes 
arreplegaré els llibres i els canelobres de T•mí-

sia 
i les catifes que varem portar de Persia. 
Digues adéu silenciosament a la cambra 
i aquell finestral 
on es perdia la contemplació de l'horitzó 
i la mar blava amb les barques tornant a po 
després de pescar tot el dia. 
Fes-me que recorde que dema torne a lacas 
on tenim encés eternament el canelobre. 
Perque com dius, sóc un trapezista 
que recorre l' esfera del món de part a part 

a velocitats que ningú no sap comptar 
soc si vols també equilibrista de la paraula 

i saltador de l' espai buit 
per anar de nou a retrobar-te 
i sois em trobe tranquil com a corredor de f 5 

si al final reconec els teus llavis 
i si ens trobem fet cendra, elles encara parlar, 1 

d'amor. 

V/CENT PONS I FORNÉ 



INSTITUT D'ECOLOGIA LITORAL 
(1989-1996), SET ANYS PER A LA 

INVESTIGACIÓ DEL PATRIMONI 
NATURAL DEL CAMPELLO 

Un deis objectius fundacionals de l' Institut 
d'Ecologia Litoral és estudiar i donar a conéixer 
l'espai costaner on vivim. Tan sols si sabem la 
funció que desenvolupa en la Natura, podrem 
comprendre que és imprescindible respectar-lo i 
consarvar-lo. Com una modesta contribució a 
aquesta finalitat, es presenten uns apunts que 
tracten de descriure l'entorn litoral del Campello. 

El municipi té una línia de costa formada tant 
per penyasegats-com per platges de grava i d'are
na. La vegetació terrestre que caractertiza aquests 
ambients encara hi es pot observar, malgrat la 
pressió urbanístico-turística a la qual esta sotmesa. 

Les plantes millor representades als penya-se
gats són el fenoll marí i els limoniums, totes dues 
resistents a l' arribada de vents salios. En les parts 
més superiors del penya-segat, on l' acumulació 
de sol i la protecció davant del vent són majors, 
arrela la vegetació continental propia, cas deis 
matolls de romer, cbscolla i llentiscle que hi ha a 
la Lloma de Reixes, els quals constitueixen un 
dels pocs exemples que ens resten de la maquia 
mediterrania costanera. Quant a la fauna, són les 

El Fenoll mar{, típic representant de la vegetació 
arre/ada als penya-segals (illeta deis Banyets) (Autor 
Aurt'/i A randa). 

gavines i els corbs de mar els animals que més 
abunden. 
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Les platges de grava se situen en la proximitat 
de rius i rambles. La constant mobilitat d'un 
substrat tan gros dificulta que hi haja vida. Es per 
a,;o que només destaquen algunes plantes, com el 
violer i el cascan marí. 

La platja d'arena és, sens dubte, l'indret més 
afectat pel fenomen urbanístic. Així, les diferents 
construccions en la zona de l'Horta (Muchavista) 
han provocat la desaparició de les dunes que exis
tien abaos. Els muntons d'arena, que s'acumulen 
a la part alta de la platja, quan hi ha temporal de 
llevant, són testimoni de les formacions dunars 
que pogueren arribar a formar-se. A més s'hi pot 
observar el creixement anyal d'algunes plantes tí
piques de les fases inicials dels cordons dunars, 
com ara el rave de mar i la creuedeta marina. 

Pel que fa als fons marins, són els de roca 
aquells que major presencia tenen al litoral del 
Campello i els que més riquesa biologica oferei
xen. S'estenen als peus dels penya-segats, i resten 
coberts d'una gran varietat d'alguns. D'entre 
aquestes, cal destacar l' alga bruna anomena
daCystoseira per tractar-se d'un excel-lent indi
cador d'optima qualitat de l'aigua de mar, la qual 
afortunadament abunda en la punta de la llleta 
deis Banyets. Les diferents algues constitueixen 
un habitat on viuen multitud d'animals, cas de ca
ragols (com les pegel-lides), crancs, tomaques i 
eric;ons de mar. 

No obstant aixo, l'ambient més característic i 
interessant que s'hi traba al fons marí del Campe
llo és el format per l'alguer de Posidonia (també 
anomenada alga de vidrier), el qual arrela tant so
bre roca com arena. En realitat, la Posidonia no és 
una alga, sinó una planta  sup erior prove"ida 
d'autentiques arrels i tija, capa� de donar flor i 
fruit. Aquest alguers constitueixen el medi amb 
majar diversitat biologica de tot el món submarí a 
la Mediterrania, perqué creen i engloben diversos 
tipus d'habitats on viuen gran nombre de espe
cies animals i vegetal. Així, es poden diferenciar. 



. � t pel conjunt de fu--l'estrat foliar, hab1tat o�ma ismes séssils . D'·1cí són representatius organ . lles. , - . f 11 (algues, hidrozous, que recobre1xen les u es b, menuts crusbriozous, cucs tubulats), com tam � . idacis) itacis madadors (amfípodes, cumr1s, rrus a camupeixos que adopten formes pecu iars per 

tlar-se davant depredadors (cas de la serpeta, que
té un cos que imita 1' aspecte acintat de les fulles
de la Posidonia). 

-l'estrat de les arrels, habitat colonitzat _per es
sers propis d'ambients poc il-luminats, en situar-se 
en I'ombra produi'da per la capa foliar, entre els 
quals destaquen crancs menjadors de carronya. 

Aquesta riqtiesa permet �•est�blime�t en I'al
guer de gran quanritat de pe1xos i_ c�f�lopodes, o_n 
troben a més d'aliment, empara I optimes condi
cions per a la reproducció. Es poden esmentar, a 
manera d'exemple, diversos casos: la salpa, que 

menja les fulles de la mateixa Posidonia; la don-

Les pegel-lides són un tipus de caragol que viu enfons 
de roca, justament on trenca l'onatge a la vora del mar
(/lleta deis Banyers) (Autor Aureli Aranda). 

zella, dorada, el pagell, el lord, els quals es nodreixen deis animals menuts que viuen a l' alguer; mentre que tots aquests atrauen als pré'dadors, com ara el serra, la vaqueta, el polp i h <:pia. Jaxarxa alimentaria es completada peh , •'. rnismes menjadors de carronya instal-lats :1 , • ,trat d'a-rrels, on s'aprofiten de la caigud;, ,·- cadavers i altres deixalles. Gran part d'aqw·.·.,, ... especies li atorguen a l'alguer malta impor:. , . ia pesquera. Pero la Posidonia, a més ck ; ·,:; augmentar elsrecursos pesquers, ofereix altr(!;; qualitats interessants per a  l'ecologia marina. D'una banda, lesf�lles c?n.tribueixen en gran mesura a l'oxigenac1ó de I a1gua de mar. D'altra, les arrels agafen iretenen el sediment que hi ha al fons i frenend' , aquesta manera el procés erosiu de l'onatge i
74 

salvaguarden l'equlibri sedirnentari d e les ges. Pla1.L' Ajuntament del Campello, consc· • , d I p ºd' . ient d notoria aportac10 e a os1 oma a la ct· 
e la• • 1Vers·ri ció del patnmom nat�ral, fi de defensar ets'tª·ressos de la pesquena artesanal local d . nte.' ec1dei1

Bloc de formigó que forma part de l'escul/ insta/./ar
per protegir l'alguer de Posidonia (fons marí als voltams
de [a Liorna de Reixes) (Autor Pablo Sánchez). 

protegir part de l' alguer existent a la seua costa mitjanc;ant la instal • lació d' esculls artificials. Aquesta tasca va comptar amb l' ajut economic de la Unió Europea i amb el suport tecnic de l'Institut d'Ecologia Litoral. Fruit d'aquestes col-laboracions va ser la col-locació definitiva de l'escull durant la tardar de l' any 1992. Esta formal per358 blocs de formigó ( cada bloc té un volum de 2 x 2 x 2 m), que protegeixen unes 500 hectarees d'alguer davant la dcstrucció produi'da per pesquers d'arrossegament vinguts de fora del Cam·
pello, superficie que d . .:,.mverteix en el mt; gran

d'Europa. Esta situat ntr.� la Coveta Fur 1 i el 
Carritxar, a una fondaria que va des deis 1 0 m
fins als 30 m. :ull, 

;ant pre· 
Jdir 

Fa quatre anys de la instal-lació de l'< 
temps que ens ha permés comprovar, mitj: 
la investigació quotidiana, la importancia d 
servar els espais litarais, sobretot si es vol_; P . set de qualitat de vida en un futur proxim. ero b l ;tu· anys que l'Institut d'Ecólogia Litoral, am :tes di i la divulgació, esta donant a conéixer as¡ 

e pe· mediambientals que afecten al poble del '' , es llo. Esperem que amb aquesta breu aportac 
contribuesca a tan lloable objectiu. 

996 
Institut d'Ecologia Litoral,



CERÁMICA
LA CERÁMICA POPULAR AL PAÍS VALENCIÁ 
En aquestes terres d' Alacant, l'art popular de l'argila r . 'd' ormap.'111 de la vida quoll 1ana. Cal subratllar, en primer lloc la u _litat de l'argila i la condició industriosa deis seus habi;ant�. �aquest país trobem encara avui mostres importants de la famosaindústria de la terra cuita. Esmentarem, a tall d'exemple el . . ' s dos pols que 1rrad1en aquesta variada producció. Manises iAgost, és a dir, la ceramica vidrada, molt elaborada, de més 0 menys cultes i tecnicament complexes i la senzilla i utilitariaterrisseria dedicada al poble senzill i d'economia agraria. 
És alarman! la rapidesa amb que la qualitat estetica de laterra cuita es corromp i sobretot aquella que té pretensionsartístiques. Aixo passa en un lloc com Manises, per exemple,del qua! caldria esperar alguna altra cosa, atenent a la historia i a la importancia d'aquest mercal. I sap greu. No es tracianomés que Manises tinga una cera.mica barroca i recarregada,sinó que un deis elements més fotuts, és la circumstancia quepracticament en tots els tallers es treballa a molle. Malgrat tot, es veuen encara peces d'una extarordinaria qualitat. Possiblement la pe�a que més sorprén és la que es coneix per l' alfebeguer, que amb el seu barroquisme encama l'esperit de la terra,

les formes i els colors valencians. L'eixida de la producció en
l'actualitat té molt d'abast, és exportada, a més deis pa"isos
europeus, a altees com els Estats Units i el Japó.

Una cosa semblant possa amb la ceramica de Ribesalbes,
ambles seues reproduccions de la cera.mica d' Alcora. I a Onda: 
tot í que e� veuen peces de molla gracia, sobretot canters 1
gerres fe¡ al fom. A Onda es fan també magnífiques rajoles de
Valencia. ·Jaborades amb premsa de fusta i decorades amb flors
pintades . ma. 

Per e· •.ud la ceramica d'aigua tan sois continua fent-se a
Agost i Orba, ja que Saix i Petrer han tancat ja fa ?ny� els
obrador Agost queda en un nivell de producció opt1m, 1 les
formes , •icara son (i esperem que siguen per molt� any� ... ),
d'una b ·Jesa austera. Ara hi ha setze tallers, i els maJors diuen
que ab� .s de la guerra n'eren més de trenta, mols deis quals
s'han d dicat posteriormenl a la producció de totxos. Sortosa-• J ¡· sónment la producció és feta tola amb torn, tot I que ca e ir que 
electric,. Els botijons coronats, els i'lnecs , els tambors, l�s 

gerres de novia, els homes de reixa i un llarg etcétera, són fabr.1-cats encara consuetinariament. Tola la produccíó és molt sobna
i molt blanca, perque es barreja sal amb l'argila . AqueSles ce_rll
miques obtenen una gran difusió no sois al Ilarg de l'ESlat srnó
a l'estranger. L'estampa d'aquestes ceramiques, con5!raSl�n en
el mace de la gran ciutat, poi aportar una nota no sois p rnto�resca, sinó indicativa de la vigencia i les possibilitats que avui
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conserva, dins de la societat desenvolupada industrialment,aquest antic art de la terra cuita.
Emili Boix Terrisser

LA CERÁMICA POPULAR A ALACANT 

El gust i la captació de la bellesa en les manifestacions delnostre art popular no és gens difícil. Com en totes les cultures,en la nostra hi ha molles mostres d' artesania que són altament valuoses perla seua imaginació i creativitat. Lamina col-lectivade la terra (i no és un tapie a I' abast), té les arre Is esfonsades enla bellesa. Vegem, si més no, els artesans de la palma, l' espart,
el canem, el fang, etc., que encara queden.

És de l'argila que volem parlar. En aquells temps, quan hi 
havia temps per a prendre'I, les coses, com diríem, es feien
amb més estima, menys carregades de pragmatisme economic,
per damunt de tot es feien útils a més de belles. Com s'ha dit de
vegades, és la funcionalitat la que carrega de significat els sen
zills atuells de canterer. El cantee d'oli amb el pessic al morro
per a poder buidar-se millor; la botija del carro plana pel cul, i
evitant que bote en els clots del camí, els catúfols de la sénia
que tan bé es buidaven en capgirar I' ase ... I tan tes altees coses,
malauradament perdudes ...

Pero arribem, en el temps, a la famosa societat de consum, i
veiem el canvi copemica en els ghettos. Es d_eixa d'utilitzar i de
valorar 'la fragil 'ceramica, es compren objectes de plastic i d' ar
gila, amb unes anelles i decoracions estridents de pintura sinte
tica i bokerios que no cal esmentar. Aquesta cera.mica de
carretera per a turistes de mal gust, ha aconseguit cimeres de
degradació estética considerables.

Com a canterer vull justicar-ho tan sois per la necesita! de
menjar tres vegades cada dia (con en tenim per costum la gent 

del fang). També s'ha de dir que la manca de formació estetica
del terrisser fa que, en perdre 's els parametres deis avantpas
sats, el Ilegal de segles que mesurava i forrnava �es peces, tot 

tenint en compte la utililitat, s'han perdut el nord I la fila.
Els consurnidors d'aquests objectes, per un mecanisme

quasi de psiquiatric, rebutjant els objectes que feien servir fa
tan sois uns anys, la cerarnica de sempre, la simple canterella,
etc., relacionant-Ia, segurament arnb la indi�encia del :emps 

d'aquest atuells, i tenin,t en cornp�e els co�trnguts de s1mbol
deixa de comprar-lo,s i consume1x cerarn1ca dec�rada amb
Titan-lux ¡ gatxes blñnes. Ací es tanca el cercle de vmt o trenta
anys en els quals l'art popular s'ha produi't molt malarnent. 

Sortosament, en els últims anys va giranf-�e poc a poc la
truita d' aquesta situació greu per a aquest �fic1 que sernblava
estar escarransit per la malaltia de la vulgar1tat. 

Emili Boix Canterer d'Agost 



LA DOL(:AINA VALENCIANA 
l.. tf,,t ·, ina l � un 1uh e, nic de fusln I ro ven 

J ·un. ,�ríe d\· fof<!I'-. d" 4uals s 'lrnn de la par mnh 
1 d11, r,·r a \'\l' 111ar la melodía. Allrcs clcmenls
w f, rmcn rar1 de la dnlr;aina són la pipa i el 

tuJdl. lli h, do" 1ipu!I de dol�aina segons la seua 
in i : L. d<'h,aina en Sol i la ciol�aina en Fa. Tol 

'-í."fllÍI f íl'm un.1 decripció deis elcmcnls que les 
•nfpnncn.

�-.,,. ..... TT?l ..... ..--....J I ff:iili & U ciiiTi 

L¡1 pipa (canya, canyeta) esta construi'da de 
canya, Són do. pales independents lligades per la 
part pos1crior i que al lligar-les sobre el tudell fa 
aparcixcr un espai inlerior. L'extrem o tall anterior 
·e separa suaument perque vibre mitjarn,ant una

prcssió d'airc. fent un so com un xiulet molt agut.
Les pipes són les mateixes per als dos tipus de
dol�aina.

El tudel! és un tub metálic conic de 3,8 cm. 
(d0l\:aina en Sol) i un poc més llarg per a la 
dol�aina en Fa. Té un diametre a un extrem de 3 
mm. i l'altre de 10 mm. A !'altura d'l cm i la de Fa
34 cm. és de fusta i d 'una sola peya. El con interior
comen�a en I cm. i va augmentant progressivament
d diame1re, moll lentament, fins que, en la campana
ho fo rapidament i aconsegueix els 5,4 cm. Al con
e rerior s 'aprecien tres parts diferenciades pel tor
ncjar: El gobelel amb una mesura de 4 cm de llarga
da. el co amb 17,5 cm. i la campana amb 9 cm
(dol�aina en Sol). Pel que fa la dol9aina en Fa,
a'ju '\le mesures 'allarguen una mica en cada part
fin arribar als 34 cm.

L:i dol�·aina ha de ser d 'una fusta compacta, 
rni,11:111 i pc�ada. Tradicionalmcnl s'ha dit que la 
millor furn.1 pa :.i e fl'>lrni, l;t Js la del garrofer 
hord. -difí il de 1robJ1 •. •l ,¡ .t que actualment els 
l'.',ludi Cil'.nlffic. n d,·, •• ,i p ·l granadillo, no tant 
r ·I rirnbrc tJlrl p1·1 l. 1,1,,1 cl'cxccució. Altres 
fu,tei., pa o<Jrc ,k q , • 1.,(ín: Palo Sant, banús, 
"JOjol ·r. bubi,i• ,, , , , 1, laig, pcrcru, circrcr, ... 
Aquc,,l • .., 0n J • wé'> torrcnts i que s ·usen 
pera 111 co1Js.1P1, , , ,J., dol<¡aincs. Pero cul ten ir en 
cornp1c qu c11'"'111i,11 ·,xa fu\lu n'hi ha de millor i 
de pirjor d \1cord amh el trnc1amcn1 que hu rcbut 
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mentrc hu crcscut l'arbrc, si és branca O tron 
lipus ele secal i la conscrvaci6 de la fusta. e, el 

La doli,aina, a ! 'igual de tots els instrume , , . 1 
nts 

quan s estrena te una sonontal mo t apagada¡ 
1 f . . p Pel 

1emps a usta pren ressonancia. er aixo 
d 1 . d, f é .. ' una 
o c;ama una usta m s roma pot sonar millar q 

una altra de més qualitat. De la mateixa maneue
. . . ra 
mflue1x la grossana de les parets de la dolc;aina pe
al so i ressonancia de 1 'instrument, sent la mesur r 
. , d 

a 
ideal 3,5 mm. Un exces e grossor o de primor en
lesd parets fan perdre també ressonancia i so. 

El cos de la dolyaina presenta uns orificis des 
d'on controlem l'afinació. Distingirem dues zones: 
La zona de la canya, on es troben els tres primers 
forats i el de baix, i la zona de la campana on se 
situen els quatre orificis restants i els dos de la cam
pana. 

ELTABAL 

El taba! és el instrument de percisió que sempre 
acompanya a la dolc;aina. Tots dos instruments són 
complementaris, no solament al País Valencia, sinó 
també a tots els llocs on existeix la dol�aina, encara 
que en alguns llocs el taba) és substitui1 per la caixa 
(Castella) o per un tabal més gran (Turquía). 

Les característiques d'aquest són: Té una altura 
aproximada de 20 cm i un diametre de 30 cm. Les 
pelis antigament eren de cabra, pero ara ho són de 
plastic. La de dalt s'anomena «pell de batre» i la de 
baix «bordoner». El cos central és de fusta amb dos 
anells que faixen les pells i mitjan�ant el cordó amb 
els tensors de cuiro el tensen «bordonera» acaro-

' 

nant-la suaument tot al llarg, li donen al tabal aquest 
so característic. Fan de percussor unes baquetes o 
palets, de les quals són característiques aquelles que 
tenen 25 cm de llargaria, aproximauament. 

baquetea 

corretja 

------- ane 11 

cuiro 

b,,rd6 

Bones festes, 

COLI..A DE DOI..,;MNERS I TABALETERS DEL CAMPELLO



TEMPS ERA TEMPS 

El irehall que ara podeu llegir va tindre origen en
uns ,-omentaris que. en el decurs d'una conversa, fa uns
111esO$ Paco Espla sentí de Pepe Planelles, fill del Cam
pello que. co1�l a bon observador, és coneixedor d'un
fum de coses 111teressants. 

En la dita conversa mencionaren, Pepe i el seu inter
locutor, alguns deis procediments que els nostres avis (i
no tan avis) utilitzaven per a preveure l'oratge. 

Tan simpatic i tan nostre semblava el tema, que, po
sats en contacte Paco i Pepe, van trobar oportú tindre
entre ells una conversa similar i transcriure-la perque
poguera ser publicada. I heus ací el resultat.

* * *

-Pepe, com s'apanyaven el� nostres avantpassats
per a saber com influiria el temps en el seu treball? 

-Per la televisió segur que no, és ciar. Tu no has
sentit parlar mai del Calendario Zaragozano o del Ca

lendario del Profeta? 

-Sí, sí. Mon pare me n'ha parlat. El meu avi Rafael
«el Surdo» els utilitzava.
. . 

,..� .�
. . 

� ... , ;,, 
,> .. . . ' ··, i:'e::. • -..,1.; "/\}·

• ..
�,
.
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-Dones, aixó. Abans tots buscaven «El Calenda
ri», siga un, siga l'altre, segons la passió que Ji tinguera
cadascú. No tenien tele, no tenien radio. Es guiaven en
el temps amb la pericia que la tradició reconeix als pas
tors i als pescadors, que, segons la cara que el temps 
presenta saben si ha de canviar o no, si tindrem Lle
vant, si tindrem Ponent. Com també en el color de la
mar. Hi ha voltes que notes que la mar esta demanant
aigua, i hi veus un blavor fosca, anormal, diferent deis
altres dies. Nosaltres no estero tan especialitzats con
una persona que visea en ella i d' ella pero, més o
menys, saps que a la setmana o als quinze dies ja tens
aigua o canvi de temps. La mar esta demanant aigua
fins que té aigua. 

I, tocant de nou el tema deis calendaris, te'n diré que
el que més acceptació ha tingut sempre al nostre poble
ha sigui el «del Profeta», el qua] era conegut comuna
ment com «l'Alcoia», car era editcll, i és editat actual
ment, a Alcoi. 

-A banda deis calendaris esmentats, quina altra for
ma s'ha utilitzat al Campello i la contornada per a en

devi11ar o predir el temps? 
-Les Cabanyueles, les quals comencen I' 1 d'agost,

¡ després venen retornades fins el vint-i-quatre. Un dia
per cada mes de l' any a l' anada, i un altre a la tornada;
és a dir, que la primera i !'ultima en corresponen al pro
pi mes d'agost.



_, 'I\, r r ul.l. 1 1h,m111 In. no le. n11�1ra. 

llt'. pcr 1 . •ua c�tmcturn, no 
r 1 4uc de de scmrre hem 
refrrtncia al conccptc 4ue re

inó. que jo pía. a lota la co
pregunlal jó,·cn� i majors. nin-

,r-ml" rr,pre��ió correcta. 
-D . mira. ancm a aprnfitar-nos de la no�tra po

,, ·i ,. de d'aquc\ta publicació. demanem rajut de 
k,:lnf' 1 l�---t(lft", pcr e,hrinar el terme correcte. 1, tor
nan, aJ qu tr.K· ,·cm. digue�. Pepe. ad no s'han fet les 
wh.1,rmeln de gcner, com fan en pobles de La Mamia? 

-No. í �empre en agost. Nosaltres considerem
que el calcndari del llaurador comen�a el mes d'agost, i 
no d fCn r. A cada zona tcnen els seus co tum. Per 
e cmple. va \"Índrc un día un home de Toledo que deia 
que arríbava .-el cnrdnn.az.o de San Francisco», que és 
d 4 d'octubre. Nosaltrcs en tenim «l'estiuet de Sant
Miquel •. el 29 de sctembrc, equivalen! al murciA «ve
ranillo ,IP lm membrillos».

Ai o 6 com scrnprc s'ha dit «el temporal de la Pu
rfnim<1». La Puríssírna, el 8 de desembre, és ventosa, 
com Sanr Tornas, el 21 del rnateix mes. D'ací el refrany 
"7,,mth no eres si vent no dus davant o darrere».

Si en vols u11altre, ad Lens el refrany castella «La lu
,w tle 11C1t1hn•, las siete descubre», que vol dir que si 
plou en la lluna d'octubre (se'n suposa que en la nova), 
hi ha set llunes seguirles que plour-a, poquet o molt, pero 
ploura. Mon pare mirava sempre molt les llunes, com a 
mariner i c.om a home de la terra que era. Ara ens hem 
fct moh comodes, i pensem «a veure que diu l'home del 
1e111p�»; i aquestes coses i costums van perdent-se. 

-l>ÍLk'l1 (4UC d ¡>.
pre ,rd kr p 

, ,,, 11 lcrta habililal per a 

--.\(. 1"' d, ,, 1 11 .,í.lbcn c¡uc a voltes han 
trrr el ni111Jl . , 110 ha11 111c11ja1. No volem 
11 nj 1, 1 1,,1 ,. , l, ohli ues, i res. Els nnimals 
\ >kn lf>f0,1/ ... , 1 1 1 1 '11k11 ''"" tr· 'hi, l lllllh 11lxo 1'11· 

ncicn t¡uc -...m ., 1, '"}'•H•\e. 

-Jo I vuip niir u11 día p:ulur d'un 1,j 1c111u que hu•
',.: \ i 1 <'mprnr, pera prc·dir el lcmp , u1llil111111-hi ce-
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ba. Torna-m'ho II explicar, pcr favor. 
-Aixo. la vespra de Sant Joan, s'agarre D I n Setze corfolls de ceba. olle, en rog c. pcr al cale d : t.,.

• ., é n ari d dotzc mcsos. 1. uespr s, quatre pe, als qua¡ el,
• O be re Ve Nord, Sud. Est I esl, pcr a sa r pcr quina banda 

nt. 
Ale hore , a cada escorfoll li poses un grapad PIOIJ_

• 1 • 1 et de 1 1fina. els de1xes lota .ª mi que e s pegue el rellen¡ ª serena. J l'endema. dia de Sant Joan, vas ¡ rnire 'ª la
s el1 

corfo/1s de ceba. i resulta que en el mes que ha d 
tJ. 

• 'h fi • L e Ploti. re. la sal aque1xa s a et a1gua. es deis mesos 
S• h d'h I • , que noploura, esta seca. 1 a av�r so s_ plugeta, rnoh Po-

quiu, la sal estara només hum1da. A1xo és a la v . . e1prade Sant Joan, o siga. la mi de Sant loan, del 23 al 24 • d' dejuny. En aquesta mt rncn que passen moltes coses. Aalguns llocs l'anomenen «nit de les bruixes,., perque és 
una nit especial. 

-Pepe, com saps tu toles aquestes coses? 
-Perque jo sóc molt curiós i m'agrada tot aixo. A

voltes, inclús oracions. pel gust de tindre-les, guarde.
Faig col•lecció de tot. 

-Explica-me'n alguna més, el te'n ve al cap.
-Dones, sí, mira. Travessant la línia estreta que se-

para de vegades creen�a popular i devoció, ara puc par. 
lar-te del «Ramell de la Providencia». Aixo ho he vista 
moltes cases a les que he entrat, i consisteix en un ra
mell que es fa el día de 1' Assumpció. Aqueix día aga
rren rames d'olivera, forment, civada i alguna co. a 
més, i en fan un ramell que pengen, i aqueix ramell és 
el de la Providencia (que Déu proveeix). 

Com t'he dit, les plantes s'han de collir el dijous 
d' Assumpció, que ara ja no és festa, car I' han trasllada
da al diumenge següent; peró, mira, jo sóc deis qui en
cara segueixen aquestes tradicions. El día de I' Assurnp· 
ció, si puc (l'any passat no, perque no va ploure 
massa), encara isc a la muntanya a fer cantaueso, rabr1 
de gat, frígola, i tot aixo. 

M'explicava una dona d'ací, del Campello, que son 
pare hi eixia i feia trenta-tres classes diferents d'h.:r
bes; les deixava aJ sol i a la �erena nou dies. Desprt's. 
aqueixes herbes, les desfeia. les mesclava totes i, quan 
tenies un dolor, un a�o o un :tll,'l ... una tassa d'herbés. i 
amb aixo et curaves. 

-Aleshores, ací no es cullcn habes la nit de S:int 
Joan o altres dies assenyalats del 11K·, de juny. com � ,,. 
ceeix a terres de !'interior de la p�nínsula? 

-No. A les nostres comarques la tradició rec�r •t
les millors propietats a les herbes collides d d,a :? 
I' Assumpció, és a dir, el sise dijous després del r
menge de Resurrecció. 

1 com a curiositut d'uqucsta data, també et �uc r

c111e u les dotzc del migdia, hora solar, que, cons•d�'. 
11 

els cunvis homris mmals, seran les dues, hora 011• 
l• • creuen 111 ' 

dlucn que toles les fulles de les o 1veres s en . 
nmb nitres, just ni moment en que el Senyor va Pº!'.
Vil donnr In bcncdicció. Aixo dura uns segons nomes 



Mira. el que vaig ª. dir-te no m'ho ha contat ningú.
El nieu gem,l't estava JUgant sota una olivera en aquei
xo$ 010ments i se'n �a adonar. En va trencar una rama¡
la "ª portar a casa. 1 cada fulla formava creu amb una
ltra. vam anar, aleshores, a veure de nou les oliveres a 

h 
. , 

pero tes fulles av,en recupera! la seua fomla habitual.
Sé que és complica! de creure, i que molts arronsaran
els muscles. pero qui vulga, que ho comprove. Jo sem
pre ho he sentit dir, que aqueix dia els pardalets no fan
niu ¡ s'encreuen les fulles de les oliveres a les dotze del
sol. 

-Coneixes algun altre costum que poguera tindre 
relació amb el _temps?

-Sí, i precisament es tracta d'una tradició que esta
perdent-se. Em referesc a la festivitat de la Vera Creu. 
Potser encara pugues veure alguna casa que, al baleó 0 

a una finestra, el dia tres de maig, col·loquen una creu 
de tlors de geranis; i és que, quan donen la benedicció, 
aqueix dia, a tota la comarca, la creern;:a popular atri
bueix a aquesta creu la facultat de protegir contra les 
tempestes i els seus perills. I les mateixes propietats 
eren reconegudes a les palmes del Diumenge de Rams, 

quan les penjaven a finestres o balcons. Tot a90, molta 
gent ja no sap per que es fa. 

-A alguns pobles, quan trona, tiren al carrer grapats
de sal. I ací, que ha f t la gent en aquests casos? 

-A banda de la devoció a Santa Barbara, he sen
tit parlar de qui tira va les estenalles o la graella. Més 
a prop de la fe catolica esta encendre el ciri de la 
Candelera (que ací diem Candelaria) quan ve tem
pesta. 

-Pepe, i refranys? En coneixes d'aqueixos que van
marcant-se pautes segons els fenomens meteorologics 
vulguen manifestar-se, o be d'aquells que relacionen la 
durada del dia amb el santoral? 

-D01J 1,\, mira, ara me'n ve un que he sentit dir a ma 
sogra un 1nont6 de vegades: «Si trona aljuliol, arrenda
la terra i penja el jou».

Si en ',<>Is un en castella, pren nota: «Afio bisiesto, la

cosecha ,,,, un cesto».

1 com que de la Candelera hem parlat, «Quan la
Ca11delerajlora l'h,·v t'fi N' J1 .d. . , ern es a ora. 1 no ora, ni ms 
m Jora»• Es refereix el refrany ciar esta a la tloració de
11 1 ' ' 0 s e s ametlers de la zona, que no sois del primer.

-Jo pense que perdre lotes aqueixes xicotetes coses
que suposen !'herencia que els nostres avis ens han dei
xat, és una mena de delicte que hauria d'estar castiga!
amb escriure cent vegades la nostra historia. Tu que
n'opines, Pepe? 

-Dones sí. Sóc de les persones que gaudeixen fent
una cosa que altres han fet molts anys abans que jo, i si 
aqueixes coses estan envoltades deis seus misteris an
cestrals, més gaudiment encara. 
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Te'n pose un exemple. 
En el cinque centenari de la Santa Fa9 vam anar a 

Mutxamel, i d'allí vam eixir amb la Mare de Déu a 
esperar la Far; Divina que vinguera. Em vaig al'rar 
malí per ser deis primers i no perdre-me'n detall. En 
el moment s'hi va encontrar la Santa Fa9 amb la Ma
re de Déu (ma sogra ja ho va dir: «en encontrar-se, 
aigua, tantes vol tes com ho han fet» ), dones, aixo, 
que en el moment s'hi van encontrar cara a cara i van 
dir Misericordia ... aigua. Camí de Mutxamel, ja en
trant-hi, va parar, i es veia un núvol per la mar blan
quinós, blanquinós, amb una resplandor rara. I aixo: 
Es van ajuntar i ... aigua! Ens vam fer una sopa, i l'ai
gua corría. 

-Xe!, em deixes bocabadat, Pepe.
-Ah, sí? Dones pren nota de !'última. A veure si

saps dir-me qui va inventar els anys bixestos? 
-Juli César?
-No. Les faves. Sí, sí. No em mires així. Diuen (jo

no ho he comprovat, pero me n'he informat de bones 
fonts) que en les faves de la temporada corresponent a 
any bixest, les llavors estan orientades al revés que la 
resta d'anys. És a dir, que si normalment pengen cap a 
la punta de la baina, cap a l' extrem contrari a on aques
ta s'uneix a la tija, els bixestos, el cut del gra mira cap a 
la tija. 

-Dones, en poder, obriré una fava i m'apuntaré
com hi estan disposats els grans enguany, per matar la 
curiositat. 

I així, més o menys, vam acabar aquella xerrada l' a
mic Pepe Planelles i jo, amb la promesa de que, qualse
vol cosa que se'ns n'acudira, ens la comunicariem mú
tuament. I, tot i mantenint la dita promesa, ara 
extensiva a tots vosaltres, amics, ens acomiadem fins a 
una altra, i esperem que propera, ocasió. 

Pepe Planelles - Paco Espla

El Campe/lo, 1996 

- -· -- - ----------



CAPITANIES 96
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e omen�a la nostra capitanía i no volern
que aquest any ens quedem sense
escriure res. Tant és el tr�ball q_ue tenirn
que quasi se ens havta obhdat que

teniem un compromís amb vosaltres.

Aquesta vegada us proposem una historia molt
interessant, i el lloc d' on radiaren les noves rela

cions amb les nostres terres, és el Monestir de Poblet.

«Ahmet Jbn al�Mansur que esdevingué en Sant Bemat d' Alzira, 
va naixer a l' alquería de Pintarrafes, pertenyent a Carlet, durant la 
primera meitat del segle XII, era el fill d� I'_arrais o g?ve

_m?do� d'
_a


questa població, i va viure a la cort delre1 taifa de Calencia I Murcia, 
anomenat «Beni Lupus» o «Rei Llop» pels cristians, fins I' any 1156, 
en que va ser enviat, formant part d'una ambaixada, a la cort de Bar
celona. En retomar, es va desviar cap a Lleida,per visitar a una tia 
seua, musulmana, que hi vivia. De retors, passa per Poblet i hi entra 
en contacte amb els monjos. Ahmet es va convertir atret per el cris
tianisme i ingressa a la comunitat monastica, en la qual va prendre el 
nom de Bemat, en honor al gran sant cistercenc Bemat de Claraval. 

Ahmet-Bemat va continuar a Poblet durant un temps. Es diu que 
durant aquells anys aconseguí convertir al cristianisme a la seua tia 
lleidetana, la qual cosa el va encoratjar per demanar permís a l'abat i 
marxar cap a terres valencianes, el 1181, a predicar la seua nova reli
gió. 

Arribat a Carlet, va trobar que el pare havia mort i havia esta 
succei't pel seu germa al-Mansur. L'oposició d'aquest a la predicaci(
de Bemat va ser gran,tot al contrari de !'actitud de les dos oermanes

� 
Saida i Soraida, que van demanar el baptisme, i van pendre els norn'-

cristians de Maria i Gracia. 
La pressió del germa sobre les converses es va fer tan insosteni

ble que tots tres acordaren marxar a terres de cristians. Pero sospre
sos per al-Mansur, aquest féu donar mort a Bemat, clavant-li al front
u_n clau d' amarrar barques, en un pont sobre el Xúquer, prop d' Al
z�r�, mnb l'esperan�a que mort ell, les germanes abjuraren. No va ser
aixi, de manera que, finalment, al-Mansur va donar ordre de matar
les a elles també, tallant-los el cap»

CAVALLERS DE CONQUESTA - MARROCS
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pOESIA D'IBN JAFAYÁ D'ALZIRA
1-:t. CA\'ALL ROIG

s·c�n la hatalla amb aquest cavall roig
que du la fama de la gosadia. 
,�nnell el . emblant. 

fe_ or-elles mostra com fulles de murta.
La criner.i blanca li voleia al rostre. 

Bambolles rient el got de vi roig. 

RETRAT 

Tot i ser dur i pacient, a mi 
ta bellesa m'emborrona i m'embriaga. 
Tinc ferma la voluntat 
i la sensibilitat finíssima. 
Mai no he mantingut una mateixa postura 
ni he anat per un sol camí. 
Deteste I 'impassible home immóbil com 

[estatua 
les parpelles del qual no han quedat despertes 

[mai 
per l'insomni de l'amor, ni el seu cos ha sofert 

d'aquestes penes. Jo me n'arrepentesc, a voltes; 
d'altres, pero, em desfogue i plore 
els meus pecats i gemegue sobre 1' abandó en 

[ru'ines. 
Sóc talment una tendra branca verda 
que el vent du de banda a banda. 

AL-ANDALUS. PARADÍS D'ETERNITAT 

Gent d'al-Andalus, quin goíg el vostre! 
Aigua i ombra teniu, amb ríus i arbres. 
L'evitern paradís és a ca vostra. 
De donar-me a triar, meu el faria. 
Viviu-lo. No pense en l'infern. 

Del paradís al foc no s'hi va mai. 

1 
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LA FESTA AL CAMPELLO
¡,1, 1 ft-•Ui q\K' he , i'<"ut pc1'1'onalmenl �inó la que 

, ni I aqut"lle, per�onc� majors que en cls seus

n-1 1, hn q e la cPn'Ci�ncia col-lectiva d"un poble no es

Fin, .,,,¡ 1 hi,1bria de les col-lectivitats ¡,etites com

� dd C■mf'('IIO era poc divulgada. ja que era oral i mai

lllfÚ no u r" ú5 de la ploma per cscriure aquelles coses

qur. no por M"r pe:1ites i mrals. han de ser menys imponants.

Jo puc contar la íesta deis temps de la meua infantesa,

aq�ll és la que forma pan de manera consubstancial a la

meua pel'5003. per a mi són els anys cinquanta, per a mi la

festa t� i tenia un senlit que és el color, !'olor i el soroll. 

El color de les llumetes del campanar encés, el deis

fanals del Metro recenment estrenades. 

El color de les bombetes noves deis bracets deis cantons

acabades de canviars. 
El color de la grava del riu en els clots de la plac;:a i els

de la volta de la processó que afanyadament els funcionaris
municipals tapaven, el tio Pepe Soto i Primitivo. 

El color blau del vestit de guardia del tio Batiste el Sant i 
del tío Manuel, Roig d'Otília, i el Mallebrera que amb 
paci�ncia de mestre, em va ensenyar els toes d' Alba i els 
vespres i si hi havia difunt, tant si era dona com si era home. 

El color de les banderetes i del paper de fer cadeneta. 
El color de les guixetes per a fer cadenetes i fanalets. 
El color de les rajoles de magatzem de Maria Roseta on 

les xiques i els xiquets, homes i dones ajudaven a fer el 
muntatge de les banderetes del carrer. 

El color del cánem de les corones i la xarxa acabada per 
a cobrar els diners per a la festa. 

El color de les cadires de boix netes a fregall i lleixiu. 
El color del paper nou de les Ilac¡:ades deis fils de les 

bombetes del menjador de les cases humils. 
El color deis tapets nous en els calaixos per als dinars ¡ 

sopars de la festa major. 
El color de les sobrassadetes i de les botifarres de 

Mallorca en la camera nova. 
Els colors deis vestits nous el dia de Santa Teresa. 
El color de les tauletes deis bars Central i el Sant. 
El color de les cadires apilades a la fac;:ana de l'Esglesia. 
El color deis confetisª la Plar¡:a. 
El color del baladre: a ),oc, barraques i arcades deis carrers. 
El color de les co11; 1 •.,.'; noves de la porta del carrer. 

, El color del vi bJ, w¡,11�1, la nostra denominació antiga del
v1 dolcet. 

El color del ( ;1'1 , 110,1 de mon pare, 
El color de J,·•; •;u;uttroles, el color de la lona nova.
El_ c_olor vr.r,n ·¡ t!,: la travessanya, el color de les bruses

deis ,a,os,_ el (,ul1,r de les fulles grogues de les moreres, el
deis nans' gt:gallt,. el del fum de la mascletada.

El colordt: le� flors de la Mare de Déu.
Els colors suaus de la Mare de Déu deis D . 

el negre d l'h�b-
esamparats, 1 

, e . i1 ,t de Santa Teresa, els colors de la tr . 
de I altar maJor. 

ona 1 

Quan venia la festa els olors a la !ardor t 
�special, tal volta perque venia Santa T 

eme� una co�a

intensos que en la resta de l' . '
eresa 1 _e�en mes

any O ª m, m ho pare1x1a.
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Els olors del líquid de tintar els mobles.
L'olor de la quadra neta i la fortor del wtal.
L'olor del tenyidor i la J1arxa nova. 

El d'ametla seca en els sacs. 

El de la pell d'admetla en el femer. 

L'olor de la garrofa en el magatzem. 

L'olor del canem en la senda. 

L'olor de la roba bruta de viatge. 

El de la polvora deis primers coets. 

El del rebost/pastador i el de la «Despensa». 
L'olor del marraix i del polp sec. 

L' olor de la saladura i del sangatxo. 

L' olor del xocolate i la coca bova. 
L'olor de les saginoses. 
L' olor de llonganissa sortin-se en el foc de carbó. 
El de la carn d'olla i les tarongetes. 
El de la cantabria i I' absenta. 
L'olor del vi en el celler. 
L'olor del corral de les vaques abans de soltar-les. 
L' olor de les tapes de la tia Carrne el San t. 
L'olor de les llaunes de clotxines, escopinyes i del ver-

mut. 
L' olor de les paradetes del torró. 
L'olor deis ciris de la processó. 
L' olor de les assutzenes de la Mare de Déu. 
El so del record. 
El so medieval de la campana cridant a la novena. 
El tombejar del carro en els carrers. 
El so del crit de la tia Magdalena la de la mel. 
El so del crit de la tia Pura la x.urrera pels matins. 
El so de l' estanyador. 
El so de l' amolador. 
El so de les mules deis traginers. 
El so del crit deis homes venent fruita de tardor. 
El so de la pluja forta de la tardor. 
El so del barranquet i del riu. 
El so de la pea d'ases i cavalls. 
El so del ramat de cabres. 
El so de la dolr¡:aina i del tabalet. 
El so de la gent en els actes de festa. 
El so de les tertúlies en els tauletes de la plar¡:a o er 1-e

barraques. 
El so deis resos de Novena. 
El so de la pilota en la canal i la teulada. 
El so de l' orquestra. 
El so del pasodoble Valencia i la Raspa. 
El so de la banda de música darrere de la mare de Dé

UN VEÍ DEL CAMÍ VELL DE V. V 



ASOCIA CIÓ MUSICAL L' AVAN<;
DEL CAMPELLO

- Volem felicitar a tot el poble del Cam
pello en .es proximes festes majors de

Moros i Cristians, en especial volem
agrair la confiarn;a -una vegada més- als

nostres socis pel suport que ens han

donat sempre en el día a dia. També

volem felicitar a les flamants capitanies
de 1 s Marrocs i Cavallers de Conquesta

fe:,t extensiva aquesta felicitació a tots
el: festers del Campello: heu de saber
to '. . que estem preparant una nova edició
dl l concert de música festera perque
e� erone a tots els que sentim la festa

1r.01t dins nostre i perque vaja calfant un
poc l'ambient i que posarem molt d'inte
rés per tal que resulte el millor de tots els
concerts festers. A la Junta Festera de
Moros i Cristians del Campello que
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sempre ens dóna la possibilitat de parti
cipar en el llibret volem fer-vos arribar 
el nostre suport i reconegut merit pel tre-

- ball que esteu realitzant en la Festa i per
la Festa. I, com que tots estem per fer un
poble més ric culturalment, amb festes,
amb música, amb dances, amb tot allo
que ompli el nostre esperit de satisfac
cions, volem que ara tot siga festa i
només festa: eixiu tots al carrer, viviu els
moros i cristians que prompte passaran i
sentiu-los com bramen i fan bullir el
Campello amb els seus trons i amb la

seua magia.

A divertir-se toca¡ Au! 

Visea la Festa! Visea el Campe/lo! 



� 

POESIAS

UN JUBILADO .... CUALQUIERA

t\1 llegar a la jubilación 
salí de mi patria chica 
buscando felicidad 
para el resto de mi vida. 

Sin bníjula, ni rumbo fijo 
vine hacia tierras levantinas 
y al anochecer pernocté 
en una hermosa villa. 

Recorrí la explanada, el castillo 
la parte vieja, el puerto, el postiguet, 
y muchísimas maravillas 
que son muy dignas de ver. 

Desde lo alto de un faro 
vislumbré una gran bahía 
arenosa y muy limpia, 
claro, es la playa de Muchavista. 

Preguntando y recorriendo 
llegué a un hermoso pueblo, 
el cual no podía ser otro 
que el incomparable EL CAMPELLO. 

En él me estacioné 
y ya no pude salir 
por las gentes tan hospitalarias 
que es como yo quería vivir. 

Llevo en él muchísimos años 
y en él quisiera morir 
y que mis humildes cenizas 
sean esparcidas por Llomarid. 

Hay un gran Club de Jubilados 
denominado El Campello 
al cual yo pertenezco 
por la seriedad que hay en ellos. 

Que muchos pueblos de E::;p:1f1a 
vayan aprendiendo <le i:l, 
que eso si que es lwccr Pal ·ia 
que es la que debeniv; lw<:er. 

Para no cansaros ,mí,; 
sólo me queda decir 
que estoy muy orgulloso 
de poder vivir aquí. 

UN JUBILADO 

8-1 

BUSCANDO FELICIDAD

Buscando felicidad 
he recorrido media España 

y no he podido encontrar 
Jo que tanto deseaba. 

Recorrí, Mallorca, Canarias, Galicia 
y muchas regiones más 
pero en ninguna de ellas 
encontré la felicidad 

Contando a un amigo 
Jo que estaba buscando 
con gran acierto me dijo: 
vete al Mediterrárreo. 

Cuando llegué a Alicante 
noté algo extraño en mí 
que no me podía explicar 
¿sería la felicidad? 

Alicante es que tiene 
todo lo que puedes desear, 
sol, playas, mar tranquilo 
y gente amable con quien hablar. 

Ya conocida Alicante 
me dispuse a viajar 
con un tren de cercanías 
que por toda la COSTA VA. 

Al llegar al primer pueblo 
vi una hermosa bahía 
con unas aguas cristalinas 
y una torre vigía 
que según cuenta la historia 
a los cristianos defendía 
de los ataques constantes 
que los moros les hacían. 

De esa singular bahía 
nació un hermoso pueblo 
al que todo el mundo conoce 
como el incomparable EL CAMPELLO. 

Me bajé y recorrí 

desde el río hasta LAI LLETA 
visitando algunas tascas 
y degustando su gastronomía. 

Al amedianarar la tarde ves 
unas embarcaciones atracar 
llevando en sus bodegas 
pescado para subastar. 

Fruto de un día de trabajo 
de esos lobos del mar. 
Bendito ese el día 
en que a este pueblo llegué 
y que hasta el día de la fecha 
no he podido salir de él. 

UN JUBILADO 



ORQ�ESTRA POLS I PUABATISTE MUT"' 

Un any més, els components de la Orquestra de 
Pols i Pua «Batiste Mut», mitjarn;:ant aquest Llibret, 
saluden al Poble del Campello, amb motiu de la ce
lebració de les seues Festes Majors, i volem aprofi
tar J'ocasió per fer coneixer alguns deis actes més 
destacats de la seua activitat durant !'etapa que com
pren els anys 1995 i 1996. 

Hem fet actuacions dins i fora de la nostra Pro
víncia, anat on hagin demanat la nostra presencia, 

intentant superar-nos musicalment cada día més, 
ampliant i renovant constantment el nostre reperto
ri, incorporant nous instruments de la família de 
plectro amb petites intervencions de percussió, 
duent amb orgull el nom del Campello. 

Volem destacar el concert «Homenatge a la Sar
suela» of crt a l'Auditori de la Casa de Cultura, amb 
motiu de la celebració de Santa Cecilia, amb les 

veus invitades de n' Antonio Gil i Mercedes Lúñez, 
amb molt d'exit. Concert que va ser repetit al poble
veí de Sant loan el 13 d'abril.

Tamhé destacar el XII Festival d'Orquestres de
Pols i Pua «Villa del Campello», amb la participa
ció de les Orquestres invitades Harmonica Alcoiana
d'Alcoi, i Ciutat de Vila-Reial de Vila-Reial (Caste-

85 

lió), marcant aquest un excel-lent nivell d'execució, 
concert en conjunt amb la Coral de nova creació de 
la Societat Recreativa i Cultural Casino del Campe
llo, que en molt poc, ha assolit un magnífic nivel! 
d'interpretació, i als qui desitgem molts d'exits, i 
animar-vos a continuar per aquest camí. La partici
pació convidats al «Festival Vila de Xiva» (Valen
cia), etc. 

Es digne de destacar el bon funcionament que 
esta assolint l'Escola de música del Campello, prava 
de tot allo es que enguany, s'ha superat la quantitat 
de 200 alumnes en totes les materies musicals. 

Tots els components, que de manera humilde i 
desinteressada estem treballant per mantindre en 
continua superació aquesta agrupació, volem ex
pressar nostre sincer agra"iment a tots les persones i 
autoritats que ens animen i donen suport. 

Per últim, volem animar als joves a sumar-se a la 

nostra agrupació, per assolir el projecte de renova0 

ció que tots volem, i compartir tots plegats la il-lu-

sió per la música. 

Que tingueu tots molts bones festes.

Orquesta «Batiste Mw». 



Records 
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del Mig-Any 

87 



DIB U IX OS INFANTILS 

tfI 

Virginia Checa Calpena
13 anys. Be C.P. PLA DE BARRAQUERS
1' Premi 

2• Etapa. 

88 

SOBRE LA FEs11\

Cristina Pérez
C.P. EL V!NCLE

1' Premi 

1 ª Etapa. 



' 

Alba María Ramos Meseguer

7 anys - 2" Curs 

Col•legi Fundación Antonio Bonny 

1' Premi 

l ª Etapa. 
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Laia Varó i Esteve 

C.P. EL VINCLE

2" Premi 

2• Etapa. 



L'ODISSEA DE LARRAIX 
(11 Part) 

Feien escala al port de Gibraltar 

DERROTA i PUNTS DE REFERENCIA 

DE LA FLOTA CAMPELLERA EN 

EL SEU VIATGE A LARRAIX 

ELVIATGE 

--- ·-· - ··-
1 

Tardaven entre 3 i 14 dies, segons els vents 

PROLEG 

Deixavem la primera part d'aquesta col.labora
ció amb les barques amarrades al port d' Alacant, 
llestes per emprendre la travessia - !' O�issea en el 
concepte hornería - que les portaria a la mar de 
"promissió" - llaca en el relat del poeta Homer -, d' 
on traurien el sustent per a ells i les seves famílies -
el bensentar del mitologic escrit grec -. 

I com sí d' una predestinació es tractesi, a pri
mers de maig, quan venia a comen�ar la temporada 
de pesca a Larraix, el "tío Ricardo" ( Ricard Pérez í 
Varó, 1919-1996 ), un deis nostres relators, empren
gué la seva postrera singladura, no sense haver-nos 
deixat tots el seus coneixements i sapiencia en 
aquest capítol de la historia del Campello, del seu 
poble que tant estimava. 
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E. U1. �A>IT 

Vaja, dones, des d'aquestes pagines, el més sen
tit condol per al seus fanu1iars i el nostre agraiment 
per la seva aportació documental verbal, que fara 
possible que futures generacions tinguin un millor i 
més complet coneiximent d' aquesta capital activitat 
deis nos tres avantpassats i, al capdavall, principal 

motiu del naixement de la nostra localitat coroª 
municipí independent ( 1898- l 903). 

L' EIXIDA 

. 
. , ]3 Un cop despatxat el rol de cada embarcac1o, 

flota que amplia el moll d'enfront 
l' Esplanada ( de la Comandancia de Marin :

fins el Club de Regates), restava llesta per fer-se 

la mar. 
De les tendes d' Alacant, moltes d' elles regenl< 

des per compellers, ( el "tio Seguit i el " tio :�r5ui 

, • l " to' i un
entre d' altres) s' acabava de 1er e gas 

vegada complert el "condumi", acomiadats de fam



liars ¡ amics, les tripulacions repassaven els aparells,
cotocaven els rems, (amb les corresponets "llampe
res") als escalems , hissaven les veles i, un cop tre
tes les estatxes deis "norais", 1' embarcació es feia a 
ta mar. 

Encara de nit, sigilosament, com llumenetes en 
mig ta foscor, ( aixo deurien semblar els fanals de 
carbur penjats als pals) els llaüts s'allunyaven, lenta 
¡ inexorablement, del recinte portuari, per aprofitar 
et "ventet a l'oratge" (vent de terra) que mou a 1' 
albor i arribar enjornet a I' antic port roma d' Éllice 
(Elx), on segles més tard es funda Santa Pola. 

Coro abans havien fet al Campello, les barques 
eixien espontaniament, sense cap ordre precestac 
blert, ara unes guantes, més tard d'altres; aquesta 
matinada un grup, dema a rnitjant matí la resta. 

FER LA SAL 

Un cop deixada enrrera la bocana del 
port d' Alacant, les b:.irques enfilaven 
rumb al Cap de I' Aljup i despres de pas
sar pel "frau" que) separa de I' Illa de 
Tabarca, s' arribava a l'esmentada locali
lat del Baix Vinalopó, per tal de fer la 
sal, element imprescindible per portar a 
terme la seva tasca. 

El primer que feien quan aplegaven 
prop del pohle era tirar a la mar els
"col?s" de la l'unta del Riu que havien fet
servn de llast i es per aixó que diuen els
velJs que el n ., ,11 santapoler I' han fet amb
J)e<1ra del Car, 1pello .

. Tot seg11Jt arrimaven les embarca
Ct�ns ª les salines i els tripulants de cada
va1xe1J e omeni;aven a carregar la sal.

En fcien ducs tones, solla una part i en 
sacs la resta, colocant-la ben arranxadeta 
al pallo! d'enmig, deis tres amb que es 
dividía el case del bue. El preu, alla per 
mitjans deis anys trenta, era de cinc 
duros per tona. 
Al mateix temps, els mariners compra
ven les faques que després utilitzaven 
per "esclar" el bonítol que treicn. La raó 
de adquirir-les allí era, senzillamnet, per 
ser més talladores que les d'altres ban
des. 

La sal també es feia a Torrevella, tot 
depenia d' on I' amo tinguera preferencia, 
pero 
la majoria, es decantava per Santa Pola, 

que hi era més prop. 
Una vegada complimentada aquesta tasca, les 

barques posaven rumb al sud, prova a la "mar 
gran", el seu destí anual, molt lluny de les seves 
llars, a les costes africanes de Larraix, per enfron
tant-se, con cada temporada, amb tola mena de vici
situds. 
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Aleshores comem;ava, de debo, la travessia. 

L' EMBARCACIÓ 

En preguntar, i ho hem fet a molts, per quin 
tipus d' embarcació eren les utilitzades en aquests 
viatges, la contestació a estat sempre la mateixa: 
Barques de Larraix 

Segons tots els entrevistats, el  falutx i el llaüt 
son pareguts, pero no són iguals. El primer més 
gran i l' altre més menut. 



Si l'IIS ;1tcne111 a ks dclinicions que dona el dic

l'ion.,ri ,·atala-\'alcnd,\-halc:ir. de n'Antoni M. Alco

n-r. scmbla que no van 1110lt dcsencaminals, dones

el folutx se'I dclincix com barca de mitjana i el llaüt

('lllll cmbarcació de poc 1011atge. 

Segons ahres definicions aquest últim és germa

pctit de I' anterior i mcntre el falutx presenta dos
pals. el llaüt només un i escora! cap a proa (com el
cas que ens ocupa). 

El que sembla ciar es que tots dos provenen del 
"xabec" arab, que arborava tres pals el primer o 
"trinque!" caigut cap endavant i vela llatina. 

A mena de curiositat fem una comparan�a de 
les característiques de )' anomenat "laüt balear" i 
una les nostres barques de Larraix, concretament 
"La Fama", foli AT- 3- 527. 

Laüt 
Barca 

Eslora Manega 
12,00 m 3,3 0 m 

Calat 
0,80m 

12,4 0 m 4,00m 

Com podem comprovar les semblances en són 
moltes. 

De tota manera respectarem l'opinió deis vells i 
seguirem anomenant-Ies com ells. 

Tot i així, dins les barques de Larraix hi havia 
una variant anomenada "caero", que presentava més 
calat i tenint-ne vent favorable treia "més 
borlavent", es a dir, navegava més seguit 
que les seves germanes "normals". 

COMPARTIMENTS 

Les barques estaven dividides en tres 
parts, mitjan�ant mampares fixades a les 
guadernes del case i col•locades en sentit 
tranversal a I' eslora. 

. A "prova" hi havia el "sollat" que ser
via de dormitori als mariners i se' 1 deno-
mínava "ranxo", perque tambe s' ubicava la 
cuina de I' embarcació. 

Les lliteres o "catres" anaven adossa
des ª les amures de babord i estribord ¡ 
penjades del sostre amb cordatges, una
damunt l'altru i en filera de a dues 

Unes, t�ulcs de fusta creuades feien de somier i 
a sobr� s h1 colocava la "marfegueta", una mena de 
matalas _fet amb sacs (com els de l' ametlla o la
garrofa) 1 reomplit de "palloc" (fulla de panís seca).

Un llen9ol de cotó i un manteta de borra, com
pletaven la cobertura del llit. 
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Tots aquests adre�os eren personal . s, no 
com es posa ven als pocs dies, donade I 

ca1 dir
cions higieniques de I' indret. 

s es cond¡_
A sota de la llitera de baix es conío nnava un bagul (cofre) amb calaixos, on depo . corn
. . 1 d d b 

Sllave menJar I es mu· es e ro a. Espais que a I 
n el

servien per colocar el peix sec (marraix 
ª tornada 

gatet, etc.), amb la pudor que aixo fa· la' 
rnussola, 

. 
' qua1 e umda a olor corporal fien un ambient gens 

osa 
nable. 

recoma. 

Al bell mig, on també s'ubicava el ". linte " (capsa de fusta damunt la quilla on s' encaix 
r 

de la nau), hi havia el pallo), denominat 
ª el Pal 

"b d " 1 1 • I 
per ells o ega , contenent a sa 1 a tena (conjunt d 

) 11 d , , 
e xar-

xes oc on espres s emmagatzemara el b , 
sala t. 

onllol 

Puntal 

1,51 

Despla�ament Tripulació 
15 Tones fins 8 homes 
1 4,95 T fins 8 homes 

El departament de popa, el més menut, se'! d ,, ,. E l . . eia 
camareta . ra e dorm1ton del patró, que ho feia 

t�t sol. La seva única companyia eren les garrofetes
(1 ou del bonítol secat i curat), dones era la merca
d�ria més valuosa, ja en aquells temps i li correspo
ma al comandament fer-se carrec d' ella. 

LES VELES 

Les barques de Larraix ormejaven veles llar;_ 
nes, com ja haviem comentat denomiació qt� 
reben les de tipus triangular, a�b la hipotenusa 
"gratil" a 45º. 

El més curios del cas és que els llatins ( si an 
aquesta definició considerem als pobles grecs, fer 



. rornans, etc.), pel que es dedueix del relats i els cis,vats que ens han arribat, mai arboraven els vaí
;:iis amb aquest tipus de veles. Aleshores d' on ve 
aquest nom? • 

Dones segons l' Enciclopedia de la Mar " Alba
tros", aquell denominació li ho donarem els _euro
peus del nord, en veure0la mol sovint per la 
Mediterrania. 

Tot sembla indicar que els inventors d'aquest 
tipus de velamen foren els arabs que la utilizaren 
coro a única en les seves embarcacions, puix pel 
que sembla per a "cenyir" i navegar de través no 
s'ha trobat aparell millor. 

El material del que estaven fabricades era el lli
net i més modemament de lona de tres caps, l'utilit
zat pels nostres informadors. 

Les barques de Larraix, normalmanet, n'arbora
ven dues. 

La major o vela principal sujecta al " car " que 
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anavn _fiita a la banda de proa i tenia la
llargaria del bue i a " !'antena ", una mica 
més gran, a popa, nugats tots dos i confor
mant una sola unitat. La vela pujava ¡ bai
itava pcr popa 
Segons les circunstancies eoliques, la vela 
major es podía escur�ar donat que a la 
banda de dalt hi tenia unes divisions fetes 
amb "batafions" cosits a les costures i així, 
quan convenia es redufa de tamany i es 
navegava amb l' enmig , de vegades o amb 
el xíquetet, en els casos més desfavorables. 
A banda d' aquesta en portaven a " prova " 
un altra, o mmor dít, dues més, encara que 
no coíncidents, ormejades totes dues al " 
botaló ", que eiitia de dins l'embarcacíó per 
un forat fet a " !'orla". 

Una més "xica" í habitual, el " floc", que s'u
sava per ajudar a " virar " la barca i l' altra, de mit
jana envergadura, la "pollacra", que tan sois s' 
utilitzava excepcionalment, per aprofitar el vent i 
augmentar la velocítat de la nau, si les condicions 
ho permítíen. 

LA NAVEGACIÓ 

Donades les dirnensions i les característiques de 
les barques, descrites abans, el tipl!s de navegació 
era la de "cabotatge", és a dír, de cap a cap, o com 
els nostres mariners diuen, de "costa a la vista". No 
s' allunyaven per la perillositat que aixo compor
tava; pero tan mateix ho era anar molt prop d' aque
lla perque podien acabar estampatades contra els 
abruptes penyassegats d' algunes zones. 

Amb el vent de popa o per l' aleta de babord, 



m,nnalment c.-1 "llcvant" ( vcnt de l' est), donat que 
cntila,·cn mmb al sud. fins al Cap de Gata, la nave
gació es fcia amb 101 el velamen desp�egat a ".�ota
vent'' del pal o "arbre" i la denommaven ª. la 
bona". ¡ si no tenien cap problema, et1 pocs cites 
(menys de tres) es ficaven en Gibraltar. 

Aquesta era la més habitual, pero de vegades el 
vent era "llebeig" i cap a el! havien d' anar, amb la 
qua! cosa es veien obligats a navegar de "cenyid_a" i 
fent "bordades" ( en zig-zag, que diriem ara). Es a 
dir. navegaven una estana cap a fora i en manar-ho 
el patró "tombaven" i de nou cap a terra. 

S' avan,;ava poc i requeria un gran esfo,;. En 
aquestes circumstancies la travessia durava més de 
dues setmanes. 

La tasca de "tombar" era molt treballosa i peri
llosa. 

Treballosa perque havien de canviar la vela de 
banda, de proa a popa, per darrere del pal, per tal 
que seguira a "sotavent" i havien de fer-ho amb l' 
antena en sentit vertical i afluixant, previament, el 
drap. 

En la maniobra, que s'havia de fert molt de 
pressa, intervenien tots el homes, llevat del patró 
que portavaJamanovella del timó. Si les "cenyides" 
no eren del tot correctes corries el perill "d' abar
car", és a dir, bolear la barca, amb el risc que aixo 
comporta, amén de la vergonya que es passava. 

Calia la possiblitat d'evitar tata aquesta faenata, 
regirant amb el timó i 1' ajut del "floc", quedant-se 
la "majar" refermada sobre el pal, dividida en dues. 
Es la navegació"a coll" o "a la mala", no recomana
ble pel perill d' abocar i tan sois s' utilitzava en 
"bordades curtes" o en maniobres extremes. 

«1io Ricardo» 

(1919-1996) 

LA TRIPULACIÓ 

El nombre de tripulants depenia de l'en 
, b . , . Verga dura de I em arcac10 1 segons es desprén d ·,

estudi de quasi un centenar d' elles, anava de 
e 1 

• 1 • " quatrea vmt homes, sense contar e x1quet, xiquil!o'' grumet, que cadascuna portava. 0

La tripulació anava manada pel pairó, genera\.ment, I' amo de la barca, o un familiar mol proper(fil!, germa, cunyat o gendre), dones era creen 1 . . �a 
que si anava manant e proptetan el "torn" era 
millar. No sempre era així pero amb l' amo a borct 
segons els nostres informadors, la gent tendia �
ésser més responsable i treballadora. 

Li corresponia una part i mitja deis beneficis 
finals ( quan hi havia) 

La resta eren mariners, amb el mateix "rang" ¡ 
els mateixos guanys Uornals ), una part, llevat de 
qui feia la tasca de cuinar, que s'emportava un 
quartó més i el xiquet, que tan sois se'n duia mitja 
part. 

Com podem comprovar tan sois hi anavem 
homes, puix les condicions d' higiene eren inexis
tents i les necessitats fissiologiques més elementals 
es feien per "1' orla", amb la dificultat que aixo com
porta per a una dona. 

Deixem per a la propera col-laboració 1' explica 
ció de la pesquera. 

Bones Fes tes!. 

J11lia García i Soler "verga

«Pepe Verga» 

ELS NARRADORS DEI.A HISTORIA 
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L
'JIOMENATGE A "GENOVÉS" ZENIT
D'UNA SINGULAR TEMPORADA 

Gran actuació en la Lliga Provincial a "Llargues"

,enatge a "Genovés", el primer que se li 
L'h<º • l h 
trit,utat a ni, ell nac1ona , a estat , sens dubte, 

ha
fi 

capital d'una excel-lent temporada per al
ll ita d . h. , . . 

b que hagués pogut es evemr 1tonca s1 arri-
(lu • . 

P . . l Ll 
t,em 3 guanyar la Lhga rovmcia a argues, on 

m líders fins \'ultima jornada. 
fore 

L'equip juvenil, per la seva banda, no es queda 
al darrere i fou subcampió de la categoría, arrodo

nint la gran campanya. 

ELPROLEG 

L'estiu passat, en Francesc Cabanes i Pastor, 
"Genovés" ( nom del poble on va naixer ) es 
toma, si ja no ho era prou, més llegenda viva; 
més mite vivent del nostre esport nacional : la pi
lota valenciana. 

En una epica partida, al trinquet de Sagunt, re
conquerí el títol de Campió individual, als seus 
més de quaranta anys, davant un Álvaro al qui do
blava en edat i, despres es vegé, en moltíssimes 
altres coses. 

Recorde, tot eritzat encara, aquell memorable 
matí del 9 de juliol del 95 i les sentides paraules 
d'�n vellet assegut al meu costat, qui enfervorit i
mig plorant per l'estat emocional que ens trans
?alsava a tots els presents, em deia ... "jo me'ls he 
Jug�t (referint-se als diners) a la ma d'Álvaro, 
pero he fet fon;;a per que guanyara Paco". 

Com �ot ser aixo ?, es podrien preguntar qui
no han tm t 1 • . gu e ,1rev1leg1 del seu tracte. 

Pero que te' ·i t h , . ,'¡ues omenot per esser tant estl-
rnat per tothom ;¡

Dones a· , ·' 
P , 

ixo '! ue els assitents al seu homenatge
oguerem e 

nitat 
om¡ irovar personalment, es a dir: Dig-

educ'a 
n_o_blesa, hummritat; senzittesa; amabilitat,

lleialt�t• 
col-laboració, solidaritat, amor propi,

des. 
1 una grandesa d'esperit i de cor sense mi-

En p�ques paraules: és un home de bé; i per on 
va tots h ho reconeixen. 

L' ORGANITZACIÓ 

Des d'aquella efemerides em rodava pel cap la 
idea de l' homenatge, que malauradament sempre 
s'hi fa quan unja ha faltat o esta "esporrejat". Una 
injustíc ia que sempre m' ha rebelat. 

l(/1'.��,u� ü f'llo?a � 
lfr4t�e�� CabMit5 i fa5f ot' 

• 
·:· 1 

• 
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tt e,mpdlo "'tut,fj_ . 
¡_ - ------·-

• • 

Comento el tema amb Mauñ, primer i després 
amb altres directius i socis. A tots els collonut. 
Acte seguit ens posem en contacte amb l' Ajunta
ment i s'hi adhereix també. 



Un cop tenint I' equiescencia general tants sois 
resta va comptaF amb el vist i plau del protagonis
ta, a qui manifeste la nostra intenció ... " xe, sou 
uns dimonis", ens contesta Paco, molt sorprés i 
agrart ... " tu saps que a mi eixes coses em poden; 
pero si us empenyeu ". Sí, era el nostre empeny. 

Fixem la data del 25 de Novembre, aprofitant 
que tenia partida a Petrer, per facilitar-li el des� 
pla�ament, dones el seu poble queda molt lhiny 
del nostre i ens posem en marxa. 

Contactem amb el'ceramista mutxameler Car
les Ripoll i li acomanem un mosaic que deixés 
constancia d'aquest esdeveniment historie i amb 
Vicentica i Adrianna, del bar "El sant", per fer
nos el sopar, cosa que accepten "devanides". 

Una vegada tot concretat s'envien notificacions 
als socis convidant-los a donar suport l' homenat
ge amb la seua presencia. 

L' ACTE 

El dia assenyalat , per la vesprada, ens traslla
dem a Petrer a buscar el campioníssim valencia i a 
1' eixida de la partida ens sorprén una forta tem
pesta que ens impedeix vindre a l' hora prevista, 
les 9,30 de la nit. Per fi, amb una mica de retard 
arribem al carrer Pal, on espera la gent, estranyad� 
per la tardan�a. 
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L' entrada de "Genovés" al centenari establi
ment, ple a vessar, fou una remor. 

-" És ell, és ell", deien alguns que encara no 
acabaven de creure's que el millar jugador de pi
lota de tota la historia era allí, en persona, al da
vant seus. 

Quina espetació desperta 1' amic Paco! ... " ¡ 
que polit és!; a la televisió no sembla tan gran", 
era un altre del comentaris més escoltats. 

A dintre ens esperavem el tinent d' alcalde, Ra
fe! Juan i Espla, en reperesentació de l'Ajunta
ment; Pepe Devesa, en nom de la Federació de 
Pilota ; directius de 1' entitat i un mun t de 
socis/es; d'amigues i amics que van fer costat a la 
iniciativa del Club de Pilota Valenciana del am· 
pello, que mai no agraira prou aquest supcrt do• 
nat. 

En les paraules de presentació, qui a sota ,igna, 
fa un panegíric de I' homenatjat ,remarca1 t que 
ha dignificat un joc, prnhibit "oficialment" t.es de 
I' any 1391 fins al 199 l, i íl hores d'ara l'orf1Jll de 
tot valencia ben nascut. i que en la histor·a del
nostre genuí esport hi haura un abans i UJ des·

prés d'en Francesc Cabanes i Pastor .. 
Durant els parlaments el regidor Rafel �uan

Espla, en nom del Consistori també li entrega un

record per tot el que ha aportat al mon de la pilota 

• , tanlS
1, finalment Mauó recorda que Genoves n 
sois és campió d'escala i corda, si més no e:� ras·



,1 \, "''''"-''� i ''""' ,., ni ,h, , 11u"lalh111 ll
,¡, '", ni'"' 1rínqll\'I ,·,,m '"' l'llll'\'f. 

fl . . ,t-.n ¡-1 lliumtn\'lll "' oh ,·,1111. . l'ocn, molt
1 ' 1 .. r. í l'h,,ifü•nnlg\', i én l'Unchcr el

. ,,-nJ . C' 

, '"''° �k frr un 1nnquc1 ni nmpdlo, es brinda
� upirar-1�-
• 

1 

�unió es prolonga. enmig d'un gran am
l,J fin" t,cn en1rnda la ma1inada. • ot 1 

,-.: m,N\ "l'S f 10 amb el campió ele campions. 
; ; ¡,crpc1uar aqucsla dala. posen punt i final a 

"'·--hlidablc vet\lada. 13 111"" 
Quan marxa, en la matc,xa olor a multituds

oc arriba. tan sois té paraules d'agrai·ment ... " ha
q_ ut massa ... no m'esperava una casa així...gras1g 
cie ." • 

A tu, Paco, infinites, per· fer-nos !'honor de 
comptar amb la teva pr�senc!a i poder gaudir de
la teva companyia. Ma1 obhdarem aquesta nit,
amic "Genovés". 

LLIGA PROVINCIAL A LLARGUES

Com hem escrit a la introducció, el Club de Pi
lota Valenciana del Campello ha estat en un no 
res de fer historia en la XI Lliga Provincial a 

Llat�u�., cole nnt- líder, ,t I' 'n1cgoria i nmhpe, ,b,lttat lle� r-hi campión fin 1'"11· . 
1 I' . 

• ,1 1ma Jorna-lª· ero al cap de la cmrcgud:i. la nolr, "he,¡1ianegr:t" • Bcnidorm, en. allunya de la gloria . 
Qui ne.e; partida"'-.e"' hem vi-.1 aquc. ta temporadaal car-rer Trinital. amb un Martfne1. incommcnsurable. revindicant- e com el millor trauredor; un Da id ele Petrcr cada cop més fct al carrer; un 

Vergueta que ja és una rcalitat i un Vicentet com a 
punta de llan\a el'un conjunt compacte. a qui s' 
uní intermitenlment Palomares. 

Quines cares de orpresa i decepció s' els queda 
als pelotaires, abans invencibles, quan eren vapule
jats pels campe\lers. Victories. traiem-nos el barret 
cavallers, per 10 a 5, enfront el campió Muria i 10 
a 7. davant el subcampió Laguar, parlen per sí ma
teixa. 

I com hem gaudit els aficionats amb aquest 
equipas, tot de casa (David s'ha fet al Campello). 
Qui s'ho podia imaginar fa uns anys !. 

El tercer lloc final no ha fet justícia. - • 
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En categoria juvenil no ens hem quedat al da
rrera i s'hi completa un gran tomeig, puix tan 
sois perderern les partides contra la irnbatuda Al
tea, assegurant-nos el sub-carnpionat, amb Mi
quelet, com a "banca"; Vergueta al rest i els ger
rnans Mauri i Quini, cornpletant un quadre amb 
molt de futur. 

Per últim inscriurern un equip en 3• Categoria, 
arnb Pepe de Sant V icent, al traure; i Berenguer, 
Carlos i Mauri al rest. 

La tasca fosca i constant de directius, jugadors, 
socis i afeccionats ha tingut els fruits desitjats, 
pero no ens hem d' adormir ens els llorers i pros
seguir sense aturar-nos perque la satisfacció al 
llarg del campionat ha de superar la decepció so
f erta a última hora. 

ESCOLA MUNICIPAL DE PILOTA 

L' Escala Municipal de Pilota, dirigida i orga
nitzada pels Serveis Municipals Esportius co
men�ara la distribució del programa pels col-legis 
del poble al mes d' octubre, concretant les inscrip
cions la setmana següent a les Festes Majors i ini
ciant l'ensenyament del nostre esport al mes de 
novembre. 

Amb una finalitat lúdica-esportiva es donen 
coneixements basics de les diferents modalitats, 

els seus reglaments; gestos tecnics més ususals i 



la protecció general de les mans per a colpejar la 
pilota adequadament. 

Entre les activitats competitives assenyalem el 
Frontó Valencia, dins els Campionats Locals; la 
Lliga Provincial, amb pilotaires de I'Escola i del 
Club; els Jocs Esportius de la Generalitat Valen
ciana; i per sobre de tot la participació en I' Esco
la de Tecnificació, dirigida per la Federació de Pi
lota, amb J'objectiu de captar noves promeses. La 
represenció local ha estat a carrec de I' infantil Jo
aqu im Alcaraz i Martínez "Quini" i el juvenil Vi
cent García i Soler "Vergueta" 

XIV TROFEU SANTA TERESA 

La incorporació de Mari Carme García Marco
a la Regidoria Esport ha significat un canvi mol
positíu de cara a mantenir el Trofeu Santa Teresa
de Llargues, torneíg dega a nivell de País Velencia, a�� la participació deis millors equips de l'especiahtat. 

,. 
�• any passat I' c�devcnimcnt esportiu, que organ_,tza el Club de Pdota amb moti u de les FestesMaJors queda quasi orf'c de subvenció, cosa queeng�a�y no passara, <1011-;cs compra amb I troc1 • • , • , . ' e pa _ni rn�ont,m de 1 1\¡untarncnt del Campello ila D1putac1ó Provincial d' Alacant. 

d 
1;r al XIV trofeu s'lw lliurat invitació als clubse ieulada Onti L ' nyent, aguan, Benidorm, actual
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• , • 1 furia campió nacional. que arnb r:¡campio' • • i:. 

Campcllo prometen un bon cs��table al fidel pú.
. �s,·stciJt al carrcr Tnmtat (darrere I' e• bite que ª"· · • ,. 

glé. ia).

NOVETATSIPROJECTES

Des de I' ultima assemblea general. el club té
nou president, en la persona de Manuel Alberola ¡
Huesca. "Xima" • 

Després d'una decada de presidir 1' entitat, Ra
fe! Moñinos i Climent ha passat a col-laborar
com un soci més. Gracies per tots aquests anys,
amic. 

La resta de junta directiva queda amb, Antoni 
LJedó i Maria, secretari; Paco Berenguer i Pé
rez, vice-president; Manuel Alcaraz i Lledó, tre
sorer; Julia Garcia i Soler, vice-secretari i Josep 
Antoni Martínez i Asensi i Vicent García i Soler, 
vocals. 

El passat mes d' abril, el Club de Pilota fou 
convidat a participar en les festes del Mig Any 
del Raval Roig i al barrí alacantí férem una parti
da d'exhibició després de més d'una decada que 
no es jugava a pilota valenciana als carrers d'A
lacant. 

Tanmateix participarem en la Trobada d' Esco
les en Valencia, que es va fer al col-legi "Rajole
tes", de Sant Joan, despertant expectació entre 
els assistents. 

Si seguim comptant amb el suport dels socis i 1' 
ajut de l' Ajuntament, el Club té previst continuar 
amb el trofeu de Santa Teresa, la Lliga Provincial 
de Llargues, torneig de raspall Diada País Valen· 
cia, Campionat Autonomic de Galotxa i els torne:• 
jos tradicionals de Benidorm, La Nucia, Mutxa
mel, Asp, etc. 

Ah, el tema del trinquet va per bon camí. 

Gracies a tots i Bones Fes tes!. 

Julia Garcia i Soler "vergo ",

amb la col•laboració de 

' 

Manuel Alcaraz i Lledó "mauri



ELS REIS D'ORIENT
"'" Rd� cl'Oricnt:

Bro'<,1!! 

( � "ªn Yit11Jr� al Campcllo. van tor-. ,· 1 9.. 
f 1 . l- 311• . �r la mar en uns a utxos I voga-3 rc-ntr I 

d • I' 1 d :ir· .·. de la tercera cda I esco a e +: ;\\IS 
,en t 

1 del püble. . . . �o . • ·par totes les assoc1ac1ons culturals t ,. 0 part1c1 \,l 
d ¡ poble, van passar pcr la plac;a del f ,1ere e e. . baren a la Casa de Cultura de la¡,oble I aca 

pl:i\a de la rana.

Els xiquets van tindre molts ele rcgals i va ser 
molt divertit. sobre tot per que va ser per tot el 
poble i la gent va participar un montó. Yolia 
fer-vos una carta demanan-vos un regal pero a 
casa em van dir que ac;o es fa pel dia deis reis 
solament, pero que com tenia ganes de tornar 
a veure-vos, faig un escrit i puc veure les fotos 
al II ibret de festes de Moros i Cristians. 
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1 ROFEU FUTBOL SALA
La 1' 11 y� i l'I fe re ll I es e. F. de 1 

am¡ .... JI 1. ,·a guanyar el Campionat 
1 • Futbitn le la Junta Fcstcra. que va 

ser rganizat pcr en Da, id Alavés. 
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Van participar a part de la penya d 
l'Hercules, la Gran Penya del Ba e

rce-
lona i la Penya de Real Madrid. 



CI CLISME AL CAMPELLO 

xv� PREMI DE CICLISME SANTA TERESA

1TINERARIO HORARIO APROXIMADO 

Salida de El Campello dirección Ctra. A-19 1 Neutralizados ........................ 10.00 h.
Salida Real de la Ctra. A-19 1 por la playa Muchavista al cruce Ctra. A-V 1902 .......... 1 o.OS h.
paso por cruce Ctra. A- V l 90�, dir�cción cruce N-332 giro derecha .................. 10.1 o h.
Paso por cruce Ctra. N-_33�, d1:ecc1ón El Campello. Giro derecha ................... 10.1 5 h.
paso por El Ca�pell_o _giro 1z_qu1e:da por Ctra. A·P 3324 dirección Colonia Trinidad ...... 10.20 h.
Paso por Colonia Tnmdad d1recc1ón cruce Ctra. A-183 giro izquierda ................. 10.22 h.
paso por cruce Ctra. A-183 d!rección al cruce N-340 giro derecha ................... 10.34 h.
paso por cruce Ctra. N-340 giro derecha, dirección Jijona cruce Ctra. A-V 182 1 .......... 10.40 h.
paso por cruce Ctra. A-V 182 1 giro derecha dirección Busot ....................... 10.55 h.
paso por cruce Busot. Giro iz�uie�da. Ctra. A-182, dirección cruce Ctra. A-180 ......... t t .20 h.
Paso por cruce Ctra. A-180 dirección Ctra. N-332 ............................... 1 1.32 h.
Paso por cruce Ctra. N-332 giro derecha dirección El Campello ..................... 1 1.39 h. 
Paso por El Campello giro derecha. A·P 3324 dirección Colonia Trinidad .............. 1 t .4 1 h. 
Paso por Colonia Trinidad, dirección cruce Ctra. A-183 ........................... 1 1.43 h.
Paso por cruce Ctra. A-183 giro derecha dirección Busot .......................... 1 1.51 h. 
Paso por Busot. Giro derecha. Por Ctra. A-183 dirección cruce ...................... 12.09 h.
Paso por cruce Ctra. A-180 dirección al cruce Ctra. N-332 ......................... 12.16 h.
Paso por cruce Ctra. N-332 giro derecha dirección El Campello ..................... 12 .19 h.
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VOLTA CICLISTA 
OPULAR AL CAMPELto

_J '-----,�...---�=---------:;?=� I ,_

Cutre c .. tno■ CUIJ! CICLISTA EL C:AMPELLo 

A-rda. de La Crus A•da. del Vinole 

-------1' 
11- 332

-, 
I c/ San Carlos 

I ¡ __ - -- c/, Convento 't! c/ Convento 

��.:::::::=�-.- ..::=:3� � -

c/ Sta. Teresa 

1 
1' 

7"' c/ Pio xll 1' 
_I lJ 1/' \ __ 
7 � • /7 ,-�- e/ L�

nea 

i Boger de Lluria ConatttucicSn 
� ,

__ _I),_ .
, .·. 1 

=i e -, p San Juan 

• 1 I 1 
-¡te _][. - . Bosco 

�--=--->-::-3' r- 11 . � r¡ Avda. Generalitat 
-·---:1 �-• Plaza A,.TUntamiento 
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�tElVIÜRIA, BALAN<; 1 COMPTES DE GES
fJÓ EXERCICI� 92-93. 93-94. 94-95, DE LAFEDERACIO JUNTA FESTERA DE

MOROS I CRISTIANS DEE
CAMPELLO (ALACANT) 

pRESENTAT EN �A JUNTA GENERAL O�INARIA I
EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIO DE 16 DE

DECEMBRE DE 1995 

ÍNDEX 1992-95 

.óRGANS DE GOVBERN I CONSULTIUS 
-MEMORIA I ESTATS COMPTABLES
.JNFRASTRUCTURES I DOTACIONS
-MEMORIA DE GESTIONS EFECTUADES EN L'EXERCICI 1992-95
-OBJETnJS

ORGANS DE GOVERN I CONSULTIUS 

President: 

Vicepresident: 

Secretaria: 

JOSEP PALOMARES I GINER 

JOSEP-LLUÍS GONZALEZ I CUERVO 

M DEL CARME PEREZ I MANRESA 

ANTONIO CALVO I MARCO Tresorer: 

Vocals: ANTONI PLANELLES, DAVID ALAVES, JAUME MOLINA, 
XELOGOMIS 

DELEGATS DE"COMPARSA

Els Marinos: 
Cavallers de ConquestEs: 
Els Masers: 
Tercio de Flandes: 
Cristians del Campello: 
Jaume 1: 
Els Veterins: 
Els M;,rrocs: 
Non i.;bec: 
Ain K:1rim: 
Meixr·net: 
Els P;.,:os: 
Els Pe liosos:
Kordnfan: 

RAMON PLANELLES 
PERE-LLUÍS GOMIS 
JOANA !BORRA 
EDUARDO JUAN 
JUAN ANTONIO PLANELLES
XELOGOMIS 
MANOLO ALEMAÑ 
ANTONI EMILIO LLEDO
VICENT GUASCH 
FRANCESC ALBEROLA
VICENT T. RODENAS
ROGELIO CHECA 
FRANCESC J. BAEZA
ARNAU ALARCON 
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en la CRM, 

mas soluciones 

para ti q 

tu mundo 

tü � 
tu mund 

Acérco1e con tu mundo, tus proyedos e ilusiones, porq.,e 
choro con CAM X)VEN tienes las soLciones que nec:esibs. 
Uno Cuenlo XM!1i peruoda pare li. bjetos CAM poro 
ccnp-or con comodidod y utu1ZOr lo red de ccjeros 
outomáticos. Damos crédito o lo gente que, como�. 
sueño con reottZa" sus ideos de futuro. 

En lo CAM esbnos cerca de los � op:,,01 do �o 
descrrolo pdesionol. Y, C0IT'O o , nos preoaipo 1"1UM.'ro 
ru,do_ Colc:coorTios en lo� del�� y 
fiilCl'ICÍa!'a prO)«b de Í0rmoóén de �iodo-
Paa,... el� de o1r0 ffOWQ. Vtri o 0M XMN.
VENA IACA1A �NOROS oo�ro 




