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Junta Directiva 
President: Juan Francisco Belmonte Planelles 
Vicepresident: Vicente Gomis Alberola 
Secretari: Antonio J. Ramos Pinilla 
Tresorer: Antonio Palomares Tendero 
Vocals: Esther Tendero Ferrer i José L. Mas Fernandez 

Consell permanent 
Aín Karim: Mª Carmen Baeza - Mª Tri ni Varó. 
Almogavers: Estefanía Baeza - Javier Ferrer. 
Cavallers de Conquesta: Aurora Perales - José Mª Esteve.
Cavallers del Temple: Francisco Navarro - Orear García. 
Cristians del Campe/lo: Antonio R. Ramos - Josefina Leonis.
Jaume /: Amparo Pérez - Marisa Navarro. 
Kordofan: Vicente Luís Giner - Pepe Varó. 
Marrocs: Marc Vaello - Antonio Juan Ruzafa. 
Maseras: Francis M. Ferrer - Nuria Mª Marco. 
Marinos: Vicente E. Armengol - Patricia Giner. 
Meixemet: Neus Gomis - Angela Sanz. 
Non Bebec: Mª Paz Esteve - Vicente Guasch. 
Pacos: Antonio Planelles - Aroa Poveda. 
Po/fosos: Emili Joan Carratalá - Francisco Baeza. 
Tercio de Flandes: Almudena Ferrer - Javier Sala. 
Veterans: Jessica Mª Pastor - Sergio Gomis. 
Zaidies: Nacho Sarrión - Paco Ruzafa. 

Carrecs festers 2005 
Capita Cristia: Ramón Manuel Mira Bertomeu. 
Capitana cristiana: Josefina Soto Pérez. 
Ambaixador cristia: Ismael Soto Leonis. 
Banderera cristiana: María del Carmen Alemañ Lledó. 
Capita Moro: José Miguel Poveda García. 
Capitana mora: Beatriz Gomis Climent. 
Ambaixador moro: José María Lledó Giner. 
Banderera mora: María Loreto Giner Aracil. 

Comissió de pólvora 
Almudena Ferrer, Carmelo Sanmartín. 
Assessors pirotemics 
Toni Planelles, Tonin Lledó, Jesús Baeza. 
Assessors musicals 
Daniel Calixto, Antonio Juan Ruzafa. 
Assessors presidencia 
José Vicente Varó, Laureano Sánchez, Javier Calvo. 
Protocol i mitjans de comunicació 
Mº Carmen Baeza, Nacho Sarrión, Carmen Marco, 
Mª Trini Varó. 
Desembarcament 
Toni Planelles, Pepe Urios, Mª Antonieta Planelles, 
Jose Francisco Soler, Mª Carmen Garrido, Lolibel Soler, 
Jessica Pastor, Vicente Armengol, Hector Giner, 
José Mª Alberola, Francis Ferré, Estefania Baeza, 
Jesús Díaz, David Ramírez, José Vicente Varó. 
castell 
Antonio Ramos 'el Nap' i els castellers 2005. 
Ambaixades 
Mª Antonieta Planelles, Sara Gomis i Ambaixadors. 
Comissió del Mig Any 
Paco Baeza, Manchenca. 
Actes religiosos 
Francis Ferrer, Fina Leonis, Carmen Marco, Mª Trini Varó. 
Entrega de Banderes 
Lolibel Soler. 
Arxiu historie 
Angela Sanz, Fernando Pagés, Vicente Armengol. 
Presentació de capitanies 2005 
Direcció: Paco Toni amb Juan Payá i les Capitanies 
Non Bébéc i Cristians del Campello. 
Guió original: José Armengol Ruzafa. 

Aquest Llibre de Festes va ser presentat oficial i públicament en 
la vesprada del 17 de septembre del 2005, en /'Auditori de la Casa 
de Cultura del Campe/Jo, pe/ Senyor José Armengol Ruzafa, músic, 
fester i coneixedor de les tradicions d'este poble, al qua/ agraím 
la seua sincera i desinteressada contribució a /'engrandiment de 

la nostra ben volguda Festa. 





Programa de actos 

DIA 27 DE AGOSTO 
22.00 h. - Presentación de capitanías 2005 
en el Club Náutico. Después Fin de fiesta 
en el Puerto Pesquero. 

DIA 17 DE SEPTIEMBRE 
20,00 h. - Presentación del "Llibret de 
Festes• y premios a los  Carteles 
anunciadores en la casa de Cultura. 

DIA 18 DE SEPTIEMBRE 
10,00 h. - XXVI Premio Gdista Santa Teresa. 

DIA 1 DE OCTUBRE 
08,00 h. - Montaje del Castillo. 
19,30 h. - Actuación de la Escuela del 
Grupo de danzas la • EstatJca • en la Casa 
de Cultura. 

DIA 2 DE OCTUBRE 
20,00 h. - Concierto de Música Festera 
"Pedro Vaello" en el Auditorio de la Casa 
de Cultura. 

DIAS 6 Y 7 DE OCTUBRE 
Jornadas de puertas abiertas para visitar 
el Castillo. 

DIA 8 DE OCTUBRE 
20,00 h. • 111 Concierto de Música a cargo 
de la "Colla de Dolc;ainers i Tabaleters 
Larraix, en la Casa de Cultura. 
24,00 h. - "Correfocs" realizado por la 
"Colla deis Dimonis" y "Larraix" con 
espectacular Mascletá final._. 

DIA 9 DE OCTUBRE 
08,30 h. - Trofeo de Pe�nca Santa Teresa 
en el ·clot de L'lllot• .. 
09,00 h. - Volteo de campanas y ºdesperta • 
acompañada por la ºColla de Dolc;ainers 
i Tabaleters Larraix". 
12,00 h. - Procesión cívica del "Penó de 
Conquesta •. 
12,30 h. -. 5anta Misa por los Festeros 
Difuntos y al finalizar, "Danc;á" popular 
en la calle Pal con el Grupo Salpassa. 
14,30 h. - Comida festera en las kábilas y 
cuarteles. 
18,00 h. - Entrada infantil Cristiana-Mora 
por la calle Dr. Fleming hasta el Castillo, 
después Embajadas infantiles. 
19,30 h. - Merienda para los pequeños 
testeros en la "Plac;a de l'Ajuntament•. 

DfA 11 DE OCTUBRE 
18,00 h. - Montaje de los Campamentos 
festeros, moro i cristiano, en la Playa del 
carrer la Mar. 
21, 00 h . - Cena testera en los 
campamentos de la costa y encendido del 
alumbrado artístico. 
22, 15 h. - Subida testera hasta el Castillo. 
23,00 h. - Pasacalles acompañando al 
Pregonero de la •Festa•, Capitanías y 
Autoridades con la "Colla de Dolc;ainers i 
T a b a l e t e r s  L a r r a i x", d e s d e  el 
Ayuntamiento. 
23,30 h. - • Pregó de la Festa•. 
24,00 h. - Canto de la Salve a la patrona 
la Virgen de los Desamparados y Albadas. 
A continuación, visita a las Capitanías con 
el Pregonero y los cantores de Albadas. 
01,00 h. - Fiesta de madrugada en los 
Campamentos de la costa. 

DfA 12 DE OCTUBRE 
05,00 h. - Desayuno festero en los 
Campamentos de la Playa. 
06,00 h. - Fi'!sta medieval con bailes y 
comediante� en el Campamento cristiano. 
07,00 h. - Avi,tam,ento de la flota mora 
seguido de>! encc•ndido del Fuego de 
alarma dP la Torre de la llleta. 

Cabalgada de aviso a la población por 
jinetes cristianos y volteo de campanas. 
Incursión mora al Campamento cristiano 
con arcabucería. 
07, 15 h. - Embarque de las fuerzas moras 
en el muelle pesquero. 
07,45 h. - Cañoneo naval y defensa con 
artillería cristiana. 
08,00 h. - Desembarco de la vanguardia 
sarracena con arcabucería en la Playa del 
Carrer la Mar. 
08, 15 h. - Llegada del Capitán Cristiano 
con las tropas de "Cristians del Campello". 
Defensa con cañoneo cristiano desde la 
"Penyeta•. 
08,30 h. - Desembarco del Capitán Moro 
con las huestes de • Non Bebec •. 
08.45 h. - Enfrentamiento de los ejércitos 
con luchas a caballo, a pie y arcabucería. 
09, 15 h. - Embajada en la Torre de la !lleta 
con arcabucería y agrupamiento cristiano 
en el Castillo. 
10,30 h. - Encuentro en el Castillo y visita 
de los testeros a las Capitanías del bando 
contrario. 
18,00 h. - Entrada de Bandas .de música 
de los ejércitos desde la Plaza de la Iglesia 
bajando por Generalitat. 
19,00 h. - Entrada Cristiana-Mora con los 
boatos de los Capitanes por la avenida de 
la Generalitat. 

DIA 13 DE OCTUBRE 
09,00 h. - Diana testera por las calles del 
pueblo. 
11,00 h. - Alarde de arcabucería mora
cristiana desde la Plaza de la Constitución 
hasta el Castillo. 
12,00 h. - Embajada Mora en el Castillo y 
visita de los testeros a las Capitanías de su 
bando. 
19,00 h. - Entrada Mora-Cristiana. por la 
avenida de la Generalitat. 
24,00 h. - Pasacalles festero musical por 
las calles campelleras. 

DIA 14 DE OCTUBRE 
09,00 h. - Diana testera por las calles de 
la población. 
11,00 h. - Alardo de arcabucería cristiana
mora desde la Plaza de la Constitución 
hasta el Castillo. 
12,00 h. - Embajada Cristiana seguida de 
Entrada Festera desde el Castillo. 
20,00 h. - Retreta multicolor en la avenida 
de la Generalitat. 

DfA 15 DE OCTUBRE 
09,00 h. - Desperta y volteo de campanas 
por la Reconquista de la villa de El 
Campello. 
12,00 h. - Ofrenda de flores y frutos a la 
patrona la Virgen de los Desamparados. 
Salida desde el Castillo. 
14,00 h. - Mascleta testera a Santa Teresa 
en la calle Oncina Giner. 
20,00 h. - Procesión con acompañamiento 
de las Capitanías y sus bandos testeros 
desde la Plaza de la Iglesia. 
Después, Macro-Cas tillo de fuegos 
artificiales en la avenida de Ausias March 
y, al finalizar, emotivo acto de Entrega de 
las Banderas Oficiales de los Bandos en el 
Castillo. 

DIA 16 DE OCTUBRE 
Día del "Borratxo• en las kábilas y cuarteles 
con comida "fluxeta• 
10,00 h. - Desmontaje del Castillo con los 
testeros. 



Programa d'actes 

DIA 27 D'AGOST 
22,00 h. -Presentació de Capitanies 2005 
al Club Nautic. Després Fi de festa musical 
al Port pesquer. 

DIA 17 DE SETEMBRE 
20, 00 h. - Presentació del Llibret de Festes 
i entrega de premis  als Cartel ls  
anunciadors, a la Casa de Cultura. 

DIA 18 DE SETEMBRE 
10,00 h. -XXVI Premi Ciclista Santa Teresa. 

DIA 1 D'OCTUBRE 
08,00 h. -Muntatge del Castel!. 
19,30 h. - Actuació de l'Escola del Grup 
de danses l'Estatxa, a la Casa de Cultura. 

DIA 2 D'OCTUBRE 
22,00 h. -Concert de Música Festera 
"Pedro Vaello' a l'Auditori de la Casa de 
Cultura. 

DIES 6 i 7 D'OCTUBRE 
Jornades de portes obertes per a visites al 
Castel!. 

DIA 8 D'OCTUBRE 
20,00 h. - 111 Concert de Música a carrec 
de la Colla de Dol�ainers i Tabaleters 
Larraix, a la Casa de Cultura. 
24,00 h. -Correfocs per la Colla deis 
Dimonis i Larraix amb espectacular 
Mascleta final. 

DIA 9 D'OCTUBRE 
08,30 h. -Trofeu de Petanca Santa Teresa 
al Clot de l'illot. 
09,00 h. - Volteig de campanes i desperta 
per la Colla de Dol�ainers i Tabaleters 
larraix. 
12,00 h. - Processó cívica del Penó de la 
Conquesta. 
12,30 h. - Santa Missa pels Festers Difunts 

i a !'acabar 'Dan�a• popular al carrer Pal 
amb el grup Salpassa. 
14,30 h. - Dinar fester a les kabil-les i 
quarters. 
18,00 h. - Entrada infantil Cristiana-Mora 
pel carrer Fleming fins al Castel!. Després 
Ambaixades infantils. 
19,30 h. -Berenar per als festers menuts 
a la Pla�a de l'Ajuntament. 

DIA 11 D'OCTUBRE 
18,00 h. -Planta deis Campaments festers, 
moro i cristia, a la Platja del Carrer la Mar. 
21,00 h. - Soparet fester als Campaments 
costaners i encesa de l'enllumenat artístic. 
22, 15 h. - Pujada testera fins al Castel!. 
23,00 h. - Cercavila d'acompanyament al 
Pregoner de la Festa, Capitanies i 
Autoritats amb la Colla de Dol�ainers i 
Tabaleters larraix, des de l'Ajuntament. 
23,30 h. -Pregó de la Festa. 
24,00 h. - Cant de la Salve a la patrona la 
Mare de Déu deis Oesemparats i Albades. 
Després visita a les Capitanies amb el 
Pregoner i els cantors d'Albades. 
01,00 h. - Festa de matinada als 
Campaments costaners. 

DIA 12 D'OCTUBRE 
05,00 h. - Desdejuni fester als Campaments 
de la Platja. 
06,00 h. - Festa medieval amb balls i 
comediants al Campament cristia. 
07,00 h. - Avistament de la flota mora 
seguit de l'encesa del Foc d'alarma a la 
Torre de l'llleta. 
Cavalcada d'avís a la població pels genets 
cristians i volteig de campanes. 
lncursió mora al Campament cristia amb 
arcabusseria. 

07, 15 h. - Embarcament de les forces 
mores al moll persquer. 
07,45 h. -Canoneig naval i defensa amb 
artillería cristiana. 
08,00 h. - Oesembarcament de l'avan�ada 
sarraina amb arcabusseria a la Platja del 
Carrer la Mar. 
08, 15 h. -Arribada del Capita Cristia amb 
les tropes de • Cristians del Campello •. 
Defensa amb canoneig cristia des de la 
Penyeta. 
08,30 h. - Desembarcament del (apita 
Moro amb les hosts de • Non Bebec •. 
08,45 h. - Enfrontament d'exércits amb 
lluites a cavall, a peu i arcabusseria. 
09, 15 h. - Ambaixada a la Torre de l'llleta 
amb arcabusseria i arreplegada cristiana 
al Castel!. 
10,30 h. - Encentre al Castel! i visita deis 
festers a les Capitanies del bandol contrari. 
18,00 h. -Entrada de Bandes de música 
deis dos exércits des de la Pla�a l'Església 
baixant per Generalitat. 
19,00 h. - Entrada Cristiana-Mora amb els 
'boatos• deis Capitans per l'Avinguda de 
la Generalitat. 

DIA 13 D'OCTUBRE 
09,00 h. - Diana festera pels carrers del 
poble. 
11,00 h. -Alardo d'arcabusseria·mora
cristiana des de la Pla�a de la Constitució 
fins al Castel!. 
12,00 h. - Ambaixada Mora al Castell i 
visita deis festers a les Capitanies del seu 
bandol. 
19,00 h. - Entrada Mora-Cristiana per 
l'Avinguda de la Generalitat. 
24,00 h. - Cercavila festera musical pels 
carrers campellers. 

·,

DIA 14 D'OCTUBRE 
09,00 h. - Diana festera pels carrers del 
poble. 
11,00 h. -Alarde d'arcabusseria cristiana
mora des de la Pla�a de la Constitució fins 
al Castel!. 
12,00 h. - Ambaixada Cristiana seguida 
d'Entrada Festera des del Castel!. 
20,00 h. - Retreta a l'avinguda de la 
Generalitat. 

DIA 15 D'OCTUBRE 
09,00 h. - Desperta i volteig de campanes 
per la Reconquesta de la vila del Campello. 
12.00 h. - Ofrena de flors i fruits a la Mare 
de Déu deis Desemparats. Eixida al Castel!. 
14,00 h. - Mascleta festera a Santa Teresa 
al carrer d'Oncina Giner. 
20,00 h. - Processó amb l'acompanyament 
de les Capitanies i els seus bándols festers 
a la Pla�a l'Església. 
Després Macro-castell de focs d'artifici a 
l'avinguda d'Ausias March i al finalitzar 
emotiu acte d'entrega de les Banderes 
Oficials de Bandols al Castel!. 

DIA 16 D'OCTUBRE 
Dia del "Borratxo· a les kabil·les i quarters 
amb dinar fluixet. 
10,00 h. - Desmuntatge del Castel! amb 
els festers. 
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Senyor President de la Excel•lentíssima Diputació Provincial d' Alacant 

Octubre asoma y El Campello suena a Fiesta por doquier, se viste de 
color, alegría, música y pólvora, excediendo con mucho vuestras calles, 
vuestras kábilas y vuestras comparsas, alcanzando más allá de nuestra 
querida ciudad y acercándola a todos cuantos os visitan. 

Vuestras Fiestas nos identifican a todos, las sentimos propias, las 
compartimos, apreciamos y disfrutamos como lo que son, una de las 
manifestaciones más relevantes de nuestras tradiciones y de nuestra 
propia cultura. 

Deseo que tanto vecinas y vecinos, testeras y testeros, disfruten de unos 
espléndidos e inolvidables días de Fiesta compartiéndolas con todos los 
que acudan a visitaros. 

Aprovecho esta amable invitación para dirigir un cordial saludo a vuestro 
Alcalde D. Juan Ramón Varó, así como a la Corporación Municipal, y a 
todos cuantos trabajan por mantener vivas nuestras tradiciones • 

¡Felices Fiestas de Moros y Cristianos! 

José Joaquín Ripoll Serrano 



Senyor Alcalde-President del Excel,lentíssim Ajuntament del Campello 

De _�uevo tengo la oportunidad de felicitar a todos los campelleros/as 
Y v1s1tantes de El Campello, en los días grandes de nuestras fiestas. 

El mes de oct_ubre el pueblo s� transforma, y se viste de honores para 
celebrar las Fiestas �ayore�; Fiestas de Moros y Cristianos en honor de 
Santa Teresa de_ Jesus y la Virgen de los Desamparados. Unas fiestas de 
las que me _considero pregonero de corazón, y en las que todos sentimos 
mutua estima y la trasladamos a aquellas familias y amigos que las 
comparten c_on noso�ros. Nuestro ambiente festero es espectacular en 
�ubre; la Fiesta se vive y está en la calle. Nadie falta a esta importante 
cita. El_ pueblo es distinto. La hospitalidad de El Campello es un referente 
conocido, y asi debe continuar siempre, porque es el mejor regalo que 
podemos ofrecer a cuantas familias y amigos que nos visitan estos días. 
Los medios están servidos en el pueblo, y queremos que recuerden una 
imagen entrañable de nuestro pueblo y de los campelleros/as. 

No debemos olvidar que las fiestas populares de las ciudades son la 
mayor expresión de sus tradiciones y costumbres; aquella oportunidad 
de que nos conozcan como somos; como vivimos; de aquello que se 
vive en la calle y en los ambientes festeros. Esa posibilidad de encontrar 
a aquellos amigos y personas que vemos cada año puntuales a la cita. 

La sociedad campellera ha alcanzado un considerable grado de 
bienestar. El pueblo crece y se moderniza con constantes ofertas 
culturales y educativas, de ocio y de recreo. La juventud no es ajena 
a ello, y estos días encuentra la diversificación y el buen ambiente, con 
actividades propias de sus comparsas y barracas; de otras posibilidades 
culturales, educativas y populares. T ienen la ocasión de fomentar el 
compañerismo y la amistad, y de vivir en el mejor ambiente social que 
les ayude en su formación. 

Las Fiestas de Moros y Cristianos transforman el pueblo en un clima 
de alegría y de fiesta. Nadie es ajeno a ella. El pueblo vive la calle como 
nunca lo hace a lo largo del año. Es nuestra Fiesta por excelencia, y 
todos nos animamos a vivirlas con la mayor intensidad. Cuidamos de 
nuestras gentes y de los visitantes. Son ef mejor medio para fomentar 
la convivencia y las relaciones entre nosotros, y de transmitir al exterior 
que El Campello es un pueblo, ya no tan pequeño, con grandes deseos 
de divertirse. 

Debo felicitar a la Junta Festera de Moros y Cristianos de El Campello. 
Su formidable trabajo se plasma en las fiestas de octubre. Son un grupo 
de auténticos amantes de la Fiesta, que hacen posible los Moros y

Cristianos en el pueblo. 

También saludar y felicitar a las comparsas y barracas; a "les filae�". Su 
dedicación a la Fiesta es tan grande que alumbran el ambiente 
campellero en la calle. Hacen posible que todos nos divirtamos con la 
Cruz y la Media Luna. 

Deseo a todo el pueblo que pase unos días inolvidables, y que se 
divierta lo que pueda. Las huestes moras y cristianas se encargarán de 
que sea así. 

Felicidades a todo El campello. Enhorabuena. 

Juan Ramón Varó Devesa. 
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Senyor Regidor de Festes del Excel-lentíssim Ajuntament del Campello 

Ja ho avisa el sentinella a la torre: HE/s moros han ancorat al port!* 

Les Festes de Moros i Cristians del Campello ja estan ací. Pero, en 
contra del que se sent a l'ambaixada, ara no Hhem de fer front a 
l'enemic*. L'únic "perill" que han de patir els próxims dies els 
cam�e_lle�s son la Festa, l'harmonia, la germanor y la bona
conv1venc1a entre veins. 

h_ per a mi honor dirigir-me al poble del Campello des d'este 
Ll,bret de Festes. Com a campeller, com a fester i ara, com a 
regidor de Festes, !'arribada deis Moros i Cristians són, a més d'un 
bufit d'aire frese, un punt i seguit. En el calendari de tot ciutada, 
els festes són el merescut descans después del treball, el moment 
de llibertat després de les ocupacions, l'espai de relax enmig de 
tot un any de problemes i complicacions. Les festes són un oasi 
en el desert, o millor dir, jaque estem al Campello, una uil/a de
terra rica i tranquil.la, somni difícil que a/tres naus pagaren amb
crescuda feH. 

Perdoneu-me que en este saluda que la Junta Festera em permet 
escriure, utilitze referéncies a l'ambaixada deis Moros i Cristians, 
a la nostra ambaixada. No fa molts anys, vaig tindre l'oportunitat 
meravellosa de ser l'ambaixador moro de les festes. Com a membre 
de la Comparsa Els Pollosos, els meus companys em van triar per 
a representar al bando! moro en un acte de molta transcedencia. 
La responsabilitat i el plaer és donaven la ma, una sensació que 
des de fa uns mesos torne a experimentar. 

Estes serán les meues primeres Festes de Moros i Cristians com a 
regidor de Festes de l'Ajuntament del Campello. Com a responsable 
municipal, m'agradaria transmetre que la Regidoria de Festes és 
boleara amb un programa d'actes que cada any te mes qualitat i 
mes participació gracies a la Junta Festera. Tot el treball de la 
Junta Festera de Moros i Cristians s'ha de vore plasmat en el carrer 
durant uns dies on pólvora, música, espectacle, cultura i historia 
són una mateixa cosa. Són moltes hores d'esforc; que agra"ix, que 
reconec i que sé que sense elles, estes testes no serien possible. 

De la mateixa manera, vull felicitar i transmetre els millors desitjos 
per als Capitanies 2005, Cristians del Campello i Non Bebec, dos 
comparses que tenen una difícil pero molt agradable_fae�a. La
seua missió és convertir, una vegada més, la Festa en historia. 

Només em queda desitjar bones festes a campellers i '-:is_itan_ts. Tots són benvinguts al Campello, un poble obert, partic1pat1u, 
treballador i defensor de la cultura mediterranea. 

Bones festes a tots. 

Alejandro Collado Giner. 
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O_uan .el p�ssat gener vam comenc;ar a treballar de valent des d'esta nova
directiva, SI no em fallen els comptes, són nou mesos els que portem al timó 
d e�ta J�nta Feste�a. Sens dubte han s_igut uns mesos pletórics de treball i 
sat1sfacc1ons. A mes de 1� rec�nt ueac1ó de dos noves comparses, Zaidies i 
Cavallers del Temple, tot ¡ust fmalttzar la Cavalcada de Reis col·laborant amb 
!'anterior directi�a .. �ns trobem amb uns Carnestoltes sing�larment avanc;ats, 
�n els �ue �.an 1n1c1ar les negociacions amb el nostre Ajuntament per a 
1 organitzac,o de la proposada primera mostra de moros i cristians en la fira 
de turisme de la localitat, Naucotur 2005, durant quatre dies en una maratoniana 
Setm�n� Santa al mes de marc;. Encara estavem arreplegant !'atrezzo i despedint 
els mustes, quan ens van embarcar en un ambiciós projecte de la regidoria de 
normalització lingüística al d'abril, amb la Trobada d'escoles en valencia 
celebrada al Clot de l'lllot, en els dies de Sant Jordi .. . sense 'alardo" ens vam 
quedar. 1 molt prop, esperant, el Mig Any. El Llibret de Festes des de juny, les 
fogueres al Carrer la Mar, jurat en les Festes del Carmen, concert al Vincle, la 
Presentació de Capitanies, la del Llibret, !'innovador i desitjat nou 
Desembarcament, etcétera, etcétera, i durant tot este periple, viatges de treball 
i viatges representatius a altres ciutats festeres i, com no, amb els inseparables 
menesters propis d'una junta directiva amb les seues reunions i reunions en 
favor de la Festa. Un món sense dubte. 

Per tot alió i sense deixar cabuda a interpretacions no desitjades de falsa vanitat, 
he de proclamar que em sent personalment orgullós al mateix temps que agrait 
per la continua labor realitzada per les persones que junt amb tots els Delegats 
de Comparsa que formen el Consell Permanent, han col-laborat i treballat amb 
esta directiva. Així mateix vull agrair a totes les persones que han decidit 
acompanyar-me en esta nova etapa, als que continuen i als de recent incorporació, 
el seu constant alé i consell, i reconéixer la valenta decisió i constant sacrifici 
que denoten pertanyent a esta Junta Festera, en totes les seues facetes . No hi 
ha dubte que només assumint responsabilitats sera possible que la nostra Festa, 
amb els seus concorreguts i elaborats actes oficia Is, incremente el seu prestigi 
i popularitat, dins de la línia més tradicional. Sóc de l'opinió que sense il·lusió, 
sense entusiasme, el camí a seguir seria molt més penós, la convicció personal 
traslladada al grup i una correcta coordinació i organització, amb una mica de 
compromís per totes les parts implicades, considere que són la recepta ideal per 
a aconseguir qualsevol fi, i este no és un altre que engrandir i gaudir la Festa. 

Gracies a vosaltres, els festers, que heu depositat la vostra confianc;a en este 
equip directiu i en el seu ambiciós projecte, i amb la pers�ectiva _in.icial de tota
comesa, inaugurem esta nova etapa amb 11:s pretenstons bas!ques �er a 
desenvolupar, innovar i promocionar, progress1vament, la nostra Ja enve¡able 
i espléndida Festa, amb la necessaria unitat i imprescindible complicitat i 
participació de tots. 

Com a epíleg, vull animar els festers i a les nostres autoritats a qué exercisquen 
el seu compromís amb la Festa i gaudisquen d'elles amb la plenitud merescuda, 
amb el respecte que segur els brindaran tots els nostres conciutadans i la calor 
humana de totes les persones que ens visiten en estes dates tan entranyables. 

Oesitjant de cor que tots passeu unes glorioses testes, i especialment els carrecs 
festers d'enguany, una sincera salutació. 

Juan Francisco Be/monte Planelles. 

Senyor President de la Junta Festera 
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La Festa comen�a en una nit plena de llum, 
fantasia, elegancia, música .... despertant d'un 
hivern, una primavera i un estiu de molt de 
treball, pero sempre dins d'uns núvols que a 
vegades són foscos fins i tot amb tempestats, 
i altres vegades són núvols clars els qua Is amb 
el sol emboliquen tot el llarg camí per a

preparar la Capitania. 

Tanque els ulls i els cinc sentits comencen a 
funcionar; l'o'ida escolta el primer tro, l'olfacte 
ol la primera rafega de pólvora, la vista veu 
tot el poble i festers pels carrers, el tacte agafa 
la bandera per primera vegada i el gust fa 
gust de satisfacció, il·lusió, alegria ... 

Tot aixo esclatara en uns dies i ho compartiré 
amb la meua familia, els meus amics, amb la 
gent que em coneix i amb tots els festers. 

Gaudiu la Festa al maxim que només són 
quatre dies. 

M• Carmen Alemañ Lledó. 
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Nací en el seno de una familia muy testera. Mis padres, 
Pepe y Fina, fueron unos de los fundadores de la 
Comparsa ncristians del Campello" y, en cuanto alguno 
de sus hijos, incluido yo, empezaba a caminar, ya le 
vestían con el traje para desfilar. 

Siempre sentí gran admiración por todas aquellas 
personas que representaban a sus respectivas comparsas 
como cargos, bien como capitanes, embajadores o 
abanderadas. Por fin, he conseguido este año hacer mi 
sueño realidad. Siento una gran ilusión y emoción al 
representar como "Embajador" a todo el Bando Cristiano, 
al recaer este honor en mi comparsa. 

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la 
Junta Festera para, desde estas páginas, dar gracias a 
todos los que me han ayudado a prepararme para esta 
ocasión tan extraordinaria. Quisiera también compartir 
estos momentos con todos los testeros y testeras que 
participan en estas fiestas, y decirles que están todos 
invitados en nuestra barraca. 

La Fiesta ha empezado, ¡que los paséis bien! 

Ismael Soto Leonis. 
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Amb l'orgull i la satisfacció de representar al Bando! 
Cristia com a Capitana de la meua Comparsa 
•cristians del Campello", vull agrair a tots els festers 
i companys el seu suport i confian�a que m'han 
demostrat enguany. 

Amics des de fa molts anys, festers des deis inicis de 
les festes de Moros i Cristians, i Cristians del Campello 
de cor, Ramón i jo, ostentarem el carrec amb la 
majar il-lusió per tal de complir un somni que 
enguany es fara realitat. lntentarem estar a l'altura 
del que requerix el nostre carrec. 

També vull ressaltar el suport que he tingut del meu 
marit i deis meus fills. Amb malta alegria 
m'acompanyaran tots els meus néts i en especial el 
xicotet Marco Antonio Lledó Planelles, que 
compartira comparsa Cristia del Campello per part 
de pare i Masera per part de mare. 

Convide a tot el món a que disfruten al maxim de 
tots els actes programats del 12 al 15 d'octubre i 
que participen de !'alegria i l'olor de pólvora que 
recorreran els carrers del poble. 

Rebeu una cordial salutació de la Capitana Cristiana 
2005. 

Avant la Festa ... i dosifiqueu-vos que les testes ja 
comencen! 

Josefina Soto Pérez. 
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¡TODAVIA NO ME LO CREO! 

Parece que fuera ayer cuando, medio 
en broma medio en serio, vino Pepe 
Milio y me dijo: ¡Ché, ¿quieres ser el 
Capitán cristiano de este año y 
acompañas a Fineta, que quiere ser 
Capitana?; a ella le haría mucha 
ilusión! y, como nos une una buena 
amistad, lo que parecía broma, 
empezó a ser una realidad y ya vamos 
de cara a la Fiesta. 

Para poder expresaros cual es mi 
sentimiento por la Fiesta os diré, que 
me metí en ella cuando se fundó la 
Comparsa "Cristians del Campello" 
en el año 1983, por un grupo más o 
menos numeroso de parejas, todos 
amigos, formando parte en aquel 
entonces de la tropa deis Cristians. Y 

así fueron pasando los años, hasta 
que en algún momento nadie quería 
hacerse cargo de llevar en los desfiles 
el estandarte de la Comparsa, y yo 
dije ... ¡venga, yo lo llevaré! , sin 
imaginar que me llenarla tanto de 
orgullo y me gustaría tanto ser el 
porta-estandarte, de manera que 
encabezaría el desfile de "Cristians 
del Campello" durante unos cuantos 
años. 

Esta tarea de ser porta-estandarte de 
mi Comparsa, junto con el sonido de 
la música, es lo que hace que, cuando 
se acercan las fiestas, se me pongan 
los pelos de punta y, aunque me 
encuentre cansado, no me lo piense 
dos veces y corro a la barraca en busca 
de mis compañeros para compartir la 
Fiesta con ellos. A pesar de todo esto, 
nunca me pasó por la cabeza que 
tendría el honor de encabezar el 
Bando Cristiano. 

Quiero invitar a todo el pueblo de El 
Campello a vivir la Fiesta con alegría 
y, a las personas que nos visiten, que 
disfruten con nosotros de estos días 
grandes de fiesta. También y para 
terminar; quiero resaltar el apoyo que 
he tenido de mi familia para poder 
realizar esta empresa tan difícil como 
satisfactoria, a la que quiero dedicarle 
esta Capitanía y, de manera muy 
especial, a mi nieta Mª Pilar. 

¡BONES FESTES A TOTS!. 

Ramón Manuel Mira Bertomeu 

"'Joma". 
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Pareix casualitat, pero no ho és. 
Reconquesta. 

Tot va náixer de les paraules 
escrites en una carta, que el 
missatger havia de portar amb 
rapidesa i convenciment per 
comunicar als seus destinataris 
les noves noticies. La batalla 
s'apropava i els valents cavallers 
cristians havien d'arribar de 
totes les terres per fer front els 
moros. 

Parlem de l'Edat Mitjana, temps 
de Reconquesta en que la unió 
de les tropes era la clau per 
aconseguir la victoria, i com no, 
la comunicació per carta feia 
possible que estigueren on 
estigueren els guerrers, estos 
es prepararen per entrar en 
combat. 

Dones bé, també per carta i per 
"fer front" als moros, en 1983 
un grup d'homens i dones 
varen demanar l'ajuda als amics 
del Campello per fundar una 
de les comparses amb més 
tradició en les nostres testes de 
Moros i Cristians: ELS CRISTIANS 
DEL CAMPELLO. Des d'aquelles 
primeres testes, grans moments 
de germanor, treball i diversió 
han consolidat una manera de 
pensar i viure. Cregueu-ho, no 
és casualitat. 

Aquest Octubre, en la nostra 
quart a Capitania estem 
orgullosos de representar el 
Bandol Cristia contem amb el 
bon fer deis nostres carrecs 
festers: Ramón Mira i Bertomeu 
i Josefina Soto i Pérez, Capitans 

Cristians, Mari Carmen Alemany 
Lledó, Banderera, i Ismael Soto 
Leonis, Ambaixador. De segur 
ens fareu gaudir d'aquestes 
festes, inoblidables per a 
nosaltres, i deixareu el nom de 
la nostra comparsa en el punt 
més alt de l'emblematica Torre 
de l'll leta. Anim amics!!. 

Com no, afrofitem des d'a�i per 
acompanyar i felicitar a les 
nostres Filades, MOZÁRABES i 
CAVALLERS DEL CID, en la seua 
primera Capitania al nostre 
costat. Ja sabeu on estem, no 
fa falta dir-ho. 

Per altra banda, compartim un 
mateix sentiment amb la 
comparsa NON BEBEC, la 
capitania mora. Vos dessitgem 
molta sort i esperem que tot 
isca de la millor forma, pero 
heu de saber que tenim 
refor�os i confiem en la victoria. 
Agrarm també a la Junta 
Festera la seua feina i dedicació 
sense la qua! no podria haver
hi festa. 

Per últim, i cree que és el més 
important ,  animem als 
campellers i visitants a viure la 
Festa,  a implicar-se i a 
emocionar-se amb ella com 
nosaltres ho fem any rere any. 
Que seria deis desfiles, de les 
ambaixades, de l'ofrena o del 
Desembarc sense el vostre 
recol�ament. 

Bones Festes ... i Molt i Bon 
Beure. 

Rubén Giner. "' 
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Ja son ací! (no és un inici molt original pero pot 
valdre per  a comen'-ar aquest  escrit). 
Eeeeeh! ¡Tranquilos todos!, que, ¡por fin tenemos 
un texto nuevo!. 

Las apariencias engañan. 

Son de tal magnitud nuestros deseos de que llegue "la Festa" para in-
miscuirnos en la Capitanía, saborear todos los actos, y renunciar a las molestias de su
gerir a todas horas del día. Ofreceremos nuestros va-
lerosos corazones, si hace falta, por el bien de esta "nostra capitanía". Haciendo repa
sos, que no serán pocos, para que nunca se queden vacíos, nuestros y vuestros li-
bres "esperits festers", en estas jornadas, de hermandad, de libertad, noso-
tros, haremos lo que podamos para "reventar" (en el buen sentido), las no-
ciónes del tiempo a todos los festers y no festers, olvidar los problemas, fuera cambala
ches, disfrutar también del día, y lo que es importante para nosotros, los desfiles y pasa
jes de la "Nostra Ambaixada", en los cuales, cada "fester" se deleita con ellos. Luz en las 
calles, la gente conoce nuestra fiesta o nuestra retreta, solo queremos que se ha-
lle esa alegría que son los días de "Festa", lo que queremos para vosotros, un deseo ama
ble de nosotros, como lo que somos ... 

Que cursi, no? Bueno, vale ... este mensaje tiene 
truco: Lee una línea si y otra no, y descubre al 
festero que llevamos dentro. 

Bien, y ahora ya, hablando totalmente en broma: 
La Fila Cavallers del Cid desea a comparsas, 
capitanías, ·testeros y no testeros": mucha fuerza, 
ganas, diversión, salud y más salud, que es lo que 
importa. 
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OCTUBRE ... SANTA TERESA ... 
FESTES DE MOROS I CRISTIANS 

De nou estan les testes de moros i cristians. Una 
crida de goig, una crida de festa (quant li agraden 
estes paraules al nostre amic Avelino). 1 si durant 
els sis anys que portem com a festers ens hem 
fet notar, enguany tirem el burro per la finestra 
perque ens enfrontem a la nostra PRIMERA 
CAPITANIA. Un any, sí, de prou treball (reunions 
constants, organització deis Carnestoltes, Mig 
any, Presentació de Capitanies, "Boato", 
bandes ... ) pero que afrontem amb ganes i amb 
malta humilitat esperant que el resultat siga el 
més satisfactori possible. 

1 desitjant que Aixa siga, volem aprofitar estes 
línies per a felicitar als nostres carrecs: a Ramón, 
a Fina, a Ismael i a M� Carmen i desitjar bones 
festes a tots els festers recordant-los que enguany 
ens podran realitzar una visita a la seu deis 
Cristians del Campello. 

"BUEN ROLLITO Y MEJOR TALANTE". 
(Ara es porta molt). 
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Com caga/lo per sequia ... 

la cosa ja comen4ía a fartar. De bell nou 
s'ataülla la capitanía i els seus quefers 
i a mi que no me'n parlen. Aixó deÍ 
sermonat de quedar bé amb el poble 
em porta la fava pela. Per tant 
m'estalv iaré arengues, ani m s  i 
obligacions amb el nostres conciutadans, 
que Déu els tinga en la gloria pagant 
les cadires si ens volen vore fer l'entra. 
1 encara grades. Ja que si passius, muts 

i covards mireu com desfan !'interés 
comú, ai, redéu! per que ens brameu 
valents i acorats volen-nos fiscalitzar 
l'afer privat?. 

Alaba't ruc que a la fira et duc. 

Lloat cagafilaes! Present sempre en la 
festa, com et multipliques! He intentat 
fer-me amb tu amb !'antivirus Zotal, no 
n'hi ha manera. Et multipliques 
reenviant-te a adre�es on ningú t'ha 
estacat, curiositat del qui vol fer mal. 
Encara estic esperant, oh virtuós de la 
lleponeria! vore com fas la presentació 
de la capitanía a la bassa de Bonny. 
Busca!, busca! (t'estic amussant) nova 
raó, nova paraula en aquest escrit per 
escampar la brama! 

Fester pagat no escolta la música. 

Dir que tenim la banda deis gossos ja 
em sona a vella can�ó. No voldras dirme 
que d'estar sempre ben aponada ja tens 
el cul en xanca i no et pots ni al�ar? Si 
no t'haguera vist fer xirimbeletes, 
curumbeletes, tombarells i volantins da 
manca d'un mot per al mareig: capgirells 
ara pot ser m'ho creuria, alió eren bel Is 
temps. Peró res de res, no cal ni que et 
dones petroli el pany, el tens rovellat i 
la clau de sol t'entra torta o de gairó. 
Te'n recordes quan el burro feia cordes!. 

Apostasía de la festa 

Benaurat aquell que fugint del tro o de 
la carcassa tria el fil de la botifarra i, 
estira que estiras, fa el camí cap a la 
barraca. Jo que he renegat i malparlat 
de tu, barraquer!! !!, ara a la teua fe 
m'acull i com un noven�a fervorós, el 
neófit radical, fora tons i matisos, ja no 
accepte cap altra realitat que la de 

mu llar el pa i servir el got. 

El ventilador; maquina ... 

Quan Jaume I plantava barraca al carrer 
Major; German, als xiquets, era el primer 
en fer-nos entrar. La Platería, Gato Perez 
i ell sempre ballant estilós, buscant el 
pas únic, de puntetes fent el cavallet. 
N o  e s t a v a  f e t  per  a d a n s e s  
coreografiques militars tots a l'una. 
Cervesa en botella de quinto, la mesura 
justa, sempre fresca. 1 les mans colpejant 
les congues, els timbals, l'aire ... 
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Em recorde de les testes de l'any passat 
o de qualsevol altre des que estic ací.
Com, quan va atracant-se el mes
d'octubre, va eixint-nos a tots eixe
xiquet que portem dins i comencem a
pe_nsar cc:im seran les testes d'enguany.
Primer tmdrem l'embolic i problema 
de trobar local per a fer festa i no tirar 
t<;>t el treball d'un any al fem, després 
vmdran els dies en qué cal estar 
preparant, que si la llum, el menú, la 
beguda, tots els preparatius que 
comporta esta bogeria. 

Tot per a poder disfrutar de quatre 
dies intensos, al límit amb amics i gent 
de tots els !loes, assistint als actes, que 
per a aixó estan, llavors de "porta-la 
o jaima a l'hora del café o a la
vesprada • que tant ens agrada, a !'hora
d'eixir vestits a desfilar, amb arma o
sense res, a les visites nocturnes a altres
filades, als aperitius, a tota hora dins
d'eixos quatre dies, embolicats
d'alegria i il·lusió.

Peró tot aixó porta darrere la feina 
d'un any sencer de vint i huit persones, 
més o menys, cada una aportant el seu 
granet d'arena i a la seua manera, uns 
carregant massa i altres menys, peró 
a la fi, tot és per igual, pel mateix, per 
la Festa, per la Fila. 

Enguany com tants altres anys, hi ha 
hagut baixes, altes i naixements per a 
refor�ar i garantir el futur de la fila, 
que tant de temps porteu lluitant per 
ella. No vos acovardiu ni penseu en 

caigudes de ritme, ni que som menys 
o més que mai, si tiren tots del carro,
quasi com ara, es pot fer Festa, i ací
queden onze anys per a demostrar-lo
i si algú té dubtes que se les lleve de
damunt: EL DRAC SEGUIRÁ TIRANT
FOC PER MOLT DE TEMPS.

Ja no sé que més dir, vosaltres, els que 
em coneixeu, sabeu que el meu no és 
escriure, peró he fet el que he pogut. 
Que seguisca tot com ara i acostar un 
poc més el muscle. 

Només dir-vos que bones testes i bon 
menjar i molt de beure. 

FINS A LA PRÓXIMA ! ! ! i. .. que torne 
el pernil. 
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Ya estamos ?tra vez aquí. Ya ha pasado un año y como 
consecuencia de ello han llegado de nuevo las fiestas. 

Este año es nuestro segundo año en el local. Nuestra 
primera vez fue buena, aunque nos faltó un poco de 
experiencia que este año esperamos tener. 

Toda la Comparsa Els Marinos queremos darle la 
enhorabuena a los nuevos cargos y a las Capitanías. 
Esperamos que les salga todo muy bien pero sobretodo 
que disfruten de la Fiesta, que es lo importante. 

Este año tenemos tres marineritos nuevos: Pepe 
Bernabeu Abad y su futura mujer Carla Rubio Planelles, 
que nacieron este mismo año y ya son testeros a tope. 
Y por último está una niña que no sabemos todavía 
su nombre, pero de apellidos Moñinos Villaplana, que 
está por salir al mundo. Enhorabuena a esos padres. 

Sin más palabras por parte de mi infantería de Marinos 
os deseamos unas felices fiestas de Moros y Cristianos, 
y recordaros que os esperamos en nuestra barraca. 

Un saludo, Els Marinos 

Vicente, el Bol/et 
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Veins i veines del Campello, un any més 
ha transcorregut i arriba novament la 
nostra Festa, plena d'il-lusió i noves 
prop�stes que, any rere any, fan més 
atractiva la mateixa per als que la viuen 
des de dins i els que la recolzen des de 
fora, disfrutant ambdós del colorit i del 
cara��er historie i festiu d'aquesta 
trad1c16 que, durant uns dies del mes 
d'octubre, transforma un poble 
modern, actualitzat amb el pas del 
temps, en un poble d'altres temps 
p�ssats �:,n se van viure esdeveniments 
h1stór 1c s ,  d e  r e co nquestes  i 
d'enfrentaments entre cultures i 
religions que van donar el seu fruit en 
la consolidació d'un municipi, ple de 
vida i de gents, que un altre any més, 
veuran i seran els protagonistes de la 
posada en escena de l'esfor� i que 
sabran valorar, sens dubte, el nostre 
treball. 

Des de la Comparsa "ALMOGÁVERS" 
volem agrair  tots els  nostres 
components i a la gent que des de fora 
valora i recolza el nostre treball, el que 
hui per hui estiguem consolidats 
formant part de les festes entre moltes 
altres comparses i filades que fan 
possible que un any més, podem 
disfrutar tots i fer disfrutar els altres 
de la nostra il-lusió per la Festa i, del 
nostre interés en que siga coneguda 
més alla del nostre terme municipal, 
que d'altres municipis vinguen a veure 
les nostres desfilades i que disfruten 
amb n o s a l t r e s  e l s  d i e s  d e  
desembarcament, e n tradetes ,  
desfilades, etc. 

Estimats Campellers i Campelleres, 
residents i no residents, ve"ins i amics 
del Campello, volem animar-vos perque 
conegueu de prop la nostra Festa, el 
nostre poble i els nostres costums, i 
vibreu amb el so de la música i l'estrepit 
deis trabucs, vegeu el colorit de la 
festa, en fi que us emocioneu i sentiu 
l'emfasi que amb tot el nostre afecte 
posem per a superar-nos any rere any, 
i aconseguir així que aquesta tradició 
persistisca de pares a fills i de iaios a 
néts, perque la festa de MOROS 1 
CRISTIANS del Campello és una tradició 
que ha de perdurar al llarg del temps 
i mantindre's viva sempre, perque la 
nostra historia, per molt remota que 
siga, sempre és el nostre passat i aquest 
passat sempre deu estar present, sent 
la millor forma no deixant-lo oblidat i 
recordar en el mes d'octubre que va 
existir un poble amb historia. 

Se'ns oblidava donar l'enhorabona a 
les noves comparses Zaidies i Cavallers 
del Temple, que inicien e! seu camí amb 
gran estor� i il-lusió. 

Bones festes i bon beure. 
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a aller 

Primera desfilada 

Anys 90 

Any de Capitanía 

de C nqu sta

Busco en la muerte la vida, 
salud en la enfermedad, 

en la prisión libertad, 
en /o cerrado salida 

y en e/ traidor lealtad. 

Pero mi suerte, de quien 
jamás espero algún bien, 
con e/ cíe/o ha estatuido 

que, pues lo imposible pido, 
lo posible aun no me den. 

"El Quijote• 

A tots d'esperit lliure i d'anima testera, Bones testes en 
tots els sentits del cos i bells sentiments! 

Bona nit i que comence la Festa de Moros i Cristians. 

Aurora Perales 

� 
v 

o 
" 

e 
.,,, 

a:, 

.2 
oí 
c. 
E 
"' 
u 
oí 
" 

60/61 





Hola testeros!! 

Se nos h a  prese ntado un 
problema, y es que tenemos que 
escribir este texto en media hora. 
No, no es que nos hayan dado 
ese margen de tiempo, hemos 
tenido dos meses, pero ... el 
tiempo pasa muy rápido cuando 
uno se lo esta pasando bien. 

Intentaremos que el tiempo pase 
un poco más despacio estas 
fiestas, par a disfrutar cada 
minuto, cada segundo ... Y es que 
hay mucho plis play que beber, 
mucha coca de frito que comer, 
muchas canciones que cantar y, 
en definitiva, mucha juerga para 
los pocos días que disponemos, 
para Moros y Cristianos ... 

Y SALUD!!! Que no falte, porque 
la vamos a necesitar. 
Y MUCHA!!! Porque la vamos 
a castigar. 
Nos comprometemos a ello, 
PALABRA!! 

Y es que ese es el problema del 
tiempo, que todo lo bueno pasa 

enseguida, como los Moros y

Cristianos y los orgasmos, que 
cuando te quieres dar cuenta ya 
se han acabado, y todo lo malo 
dura eternamente, como la 
hipoteca y la suegra, que no ves 
la hora en que desaparezca 
ninguna de las dos. 

En fin, que disfrutemos todos 
en paz, que bebamos y comamos 
sin parar, que gocemos como en 
una película de Nacho Vidal y
que dejemos los malos rollos 
para el que se quiera amargar. 

Un saludo de parte de los 
Maseros y a disfrutar testeros, 
que son cuatro días!!! 
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Somos una comparsa cristiana nueva y este año es nuestro primer 
viaje por las fiestas de nuestro pueblo, como comparsa. 

Algunos de los socios somos antiguos festeros, pero muchos son 
nuevos. Estamos contentos ya que nuestra primera experiencia en 
la Fiesta fue el uMig Any", y fue de gran agrado. 

Nuestros objetivos en la Fiesta, son el participar como festeros en 
los actos, engrandar la fiesta, colaborar con todo lo que se pueda 
y pasar unos buenos días en compañía y armonía. 

No podemos contar anécdotas de otros años, ya que este es el 
primero, esperamos estar durante mucho tiempo y poder contar 
todos los momentos importantes y no tan importantes pero en 
compañía. 

Solo resta invitaros a todos en estas fiestas y haceros saber, que 
la Comparsa Cavallers del Temple, cerrara sus puertas a altas horas 
de la madrugada. 

LA FIESTA ESTA SERVIDA!!! 
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Qui cau i s'al�a no ha caigut. 

Amb aquesta frase l'Ambaixador Cristia 
respon a l'Ambaixador Moro en la nostra 
A.mbai!ad� Cristiana, la qual comen�a 
d1ent: Ahtr van caure e/s meus valents 
que en 1/uita a cara o creu".....

' 

El Tercio de Flandes després de 22 anys, 
de quatre capitanies, de molts altres 
esdeveniments viscuts i algun "tropesó" 
que altre, em sabut al�ar-nos i ací estem 
fent front tots drets a la nostra Festa. 
Després d'un any com el passat el cos 
troba conhort, la gent pren el seu 
merescut descans i és moment de fer 
balan¡; de les testes passades, de l'esfor�. 
de la unió, la col·laboració, del bo i del 
roí, de fer autocrítica i acceptar els errors, 
sois podem entrar a comptar el relat deis 
fets segons l'hem viscut i segur ens deixem 
algun. 

Aquest any passat 2004, any de la nostra 
Capitania, es d'aquestos que donen per 
a molt (un !libre o quasi), anem a intentar 
resumir-lo: Any de maxima activitat com 
sabeu tots els que haveu viscut una 
Capitanía. En 2003 ja estavem fent 
projectes, conjuntament als nostres 
companys M a r r o c s ;  comen�arem 
organitzant el sopar de Sant Valentí, 
Carnestoltes, recur.erant el pregó i una 
desfilada infantil. Al mes de maig 
gaudirem del Mig Any i s'organitza una 
"entraeta" nocturna per primera vegada. 
A juliol col·laborarem amb la Fira de Sant 
Jaume, culminant el mes d'agost amb 
molt estor,; la Presentació de Capitanies, 
ambla col·laboració inestimable de moltes 
associacions del poble. A setembre 
estiguérem al festival "Toito Flamenco" 
al port. En resum un grapat d'activitats, 
reunio�s i tasques, que de vegades no 
s'acabcn de veure encara que donen a la 
fi el se:u fruit. A més a més, ja en setembre 
i octubre comeni;arem amb altre tipus 
d'actes més protocol·laris, i no per aixó 
menys sentits. 

Per a mi (i ara parle en primera persona), 
els que mes m'emocionaren fou la missa 
pels Festers difunts on es van beneir les 
noves Banderes de Bandol, fent-li 
lliu rament de les mateixes a les 
Bandereres; presentació i benedicció del 
nostre nou estandard del "Tercio" donat 
pels nostres Carrecs; l'ambaixada a la torre 
l'llleta i la posada al carrer de la nostra 
il·lusió, el día 12 d'octubre, amb la nostra 
"FESTA AL CASTELL" i com a final, el 
tancament de les banderes al castell. Van 
gaudir de bo, vam estrenar nou Vestit 
Of icial,  recuperarem companys i 
s'incorporaren nous festers a les nostres 
files. Tot un cúmul de llum, música, foc, 
goig, olors, colors i camaraderia, viscuts 
estos dies, que ens deixaren els records 1
les ganes de continuar treballant per a 
fer més Festa aquest any 2005. 

No ens acomiadarem sense tindré el major 
deis agra"iments i consideració a tots i 
cadascú deis que ens han ajudat, 
col·laborat, recolzat i treballat amb 
nosaltres pel be de la Capitanía i la Festa; 
a totes les persones, festers, amics, sense 
anomenar a ningú en concret; a la gent 
del Palamó, Sant Vicent, Mutxamel i El 
Campello que ens han ajudat en tot; a la 
Junta Festera, i als grups de treball de les 
Capitanies 2004 i als seus Festers per 
treballar de bo. 

Una especial menció es mereix el saber 
estar deis Carrecs Festers 2004, Moros i 
Cristians. A Pablo, Maria, José "Roch" i 
Tanla, la nostra més sincera enhorabona 
P.er a representar-nos amb tota la seua 
il·lusió i totes les seues forces, grades. 

Desitjar a les Capitanies 2005, Cristians 
del Campello i Non Bébec tota la sort i 
que gogen d'este any tant com pugen. 

Salut i bones festes. 
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CADA DI A 
SOM MÉS 

INTENTEM FER 

GRAN LA 

FES TA SEMPRE 

QUE TENIM 

OCASIÓ 

FEM EL QUE FA<;A FALTA 
PERLA FESTA 

ENS AGRADA PASSAR-HO BÉ DE NIT I DE DIA 

QUE PASSEU BONES FESTES 
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Tant de temps esperant aquest moment, el moment de viure les testes de M OROS I CRISTIANS delCampello com a carrec, com a BANDERERA de lameua comparsa TERCIO DE FLANDES, i ja s'ha acabat.
Ha arribat l'hora de donar pas a les següentsCAPITAN IES, a les que desitge bona sort i quegaudisquen molt de la Festa.

Sentir el que jo he sentit aquestes últimes testes esquedara gravat en la meua memoria com una cosaque mai podré oblidar. Ser BANDERERA de la meuacomparsa ha sigut un honor i una cosa meravellosaque m'ha agradat molt viure.

A vegades recorde els meus nervis del meu primer acte, la PRESENTACIÓ DE CAPITANIES; l'olor de lapólvora i les ganes de festa del DESEMBARCAMENT;la il-lusió i emoció de veure tota l'avinguda de laGeneralitat il-luminada des de la carrossa amb monpare ... Tot ha sigut increrble.

Només em queda agra ir a tota la gent que ha estatal meu costat durant tot l'any i, especialment, agra irl'ajuda i l'anim que he rebut deis meus pares i dela meua germana. 

A GAUDIR DE LA FESTA.

Tania Soler i Garrido. 
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Ahir van caure els meus valents ... , és com comenc;a la meua 
Ambaixada, amb molta tristesa. 

Pe� a fer l_'acom_iadament del meu carrec tinc tristesa per 
de1xar-lo I alegria pels grans moments viscuts. Només tinc 
records meravellosos de cada instant viscut d'esta festa 
d'octubre del 2004 ja passada, una Festa completament 
diferent que mai ningú se la pot imaginar si no ha sigut 
carrec. 

1 si he gaudit tant ha sigut grades a ... la meua familia,
a esta la meua comparsa del Tercio de Flandes, grades 
a tots els festers que ens heu portat en un núvol. Agra"iment 
inoblidable al meu mestre ambaixador Santi, gracies. 
Gracies a Marc, Sergio (el Canari), Toñi (la Pelu), a David 
(el Vicho) i a un llarg etcetera que mai acabaria. 

També vull dir-vos que he tingut molta sort de tindre estos 
meravellosos carrecs meus, a Pablo i María i a la meua 
xiqueta Tania. Gracies a ells. També he tingut la sort de 
tindre als MILLORS ENEMICS que puga tindre un en el 
bandol moro, els MARROCS, al Xirlot, la seua filla Sara
i al meu, per sempre, Dani Calixto i Maite.

Grades a tots hem gaudit com mai podríem imaginar-nos. 

1 no vull acomiadar-me sense desitjar-vos el millor als 
(arrees 2005, al meu Ramón i a Fina, a la il-lusionada de 
Mari Carmen, al meu relleu Ismael, a Miguel, a Beatriz, a 
María i a Pepe. 

GRÁCIES A TOTS. 

José Francisco Soler Lledó "El Roch •. 
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Desde estas I íneas queremos dar las gracias al 
pueblo de El Campello, a sus vecinos y a los amigos 
y amigas que ha hecho posible y han apoyado 
con su presencia a estos nuestros cargos. 

Nos hemos sentido y nos sentimos, muy orgullosos 
de representar como Capitanes al pueblo, a los 
testeros y a nuestra Comparsa durante este tiempo. 

Ha sido un año de emociones, sufrimiento, alegrías, 
etc., en definitiva ha sido un año muy feliz e 
intenso, donde hemos recibido el calor y apoyo de todos y cada uno de 
vosotros. Mil gracias a todos. 

Les deseamos a los próximos cargos testeros que lo vivan tan intensamente 
como nosotros lo hemos vivido. 

Y por último y no menos importante, gracias en especial a nuestra 
Comparsa, el Tercio de Flandes de El Campello, por haber depositado 
su confianza en nosotros. Esperamos que estéis satisfechos con nuestro 
papel en la Fiesta. 

Besos y hasta pronto ... 

María Ferrer y Pablo Belateguí 
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Este año tenemos más espacio para 
escribir y como no sabemos que 
poner, pues ... ahí va eso. 

Durante todo este año hemos 
vivido la Fiesta en primera persona 
y nos han ocurrido anécdotas 
curiosas, cómicas y algunas tristes 
o cuando menos preocupantes,
sirvan de ejemplo las siguientes:

Un día estando montando a caballo 
(por aquello de practicar) a nuestro 
amigo "El Roch", el Embajador, se 
le escapó el estribo dándole en un 
ojo. Nos reímos en un principio, 
pero lue g o  t o d o  fue r o n  
preocupaciones. Afortunadamente 
no pasó a mayores y pudo celebrar 
la cena medieval con todos 
nosotros, eso sí, con el "ojo a la 
virulé". 

En la segunda Embajada, a la 
Capitana Maria, se le "deslizó" el 
trabuco y se hizo un chichón en el 
"cap" - subió al castillo hasta la 
Cruz Roja, pero nadie se enteró-. 

En la segunda Entrada, el caballo 
del Capitán hizo furor, con su 
manguera anti-incendios y ... 

En la procesión se nos desmayó, 
casi, la "Banderera" Tania. No paso 
del susto. 

Estas son algunas anécdotas (hay 
muchas más) pero, todo lo demás 
son vivencias propias y nos las 
res ervamos  para nosotros. 
Esperamos que lo hayáis pasado 
bien leyendo esta PARTE II de 
nuestro escrito de capitanes y nos 
veremos en la gran fiesta, que son 
nuestros Moros y Cristianos del 
Campello. 

Bueno ... todo tiene un principio y 
un final, nuestro final como cargos 
testeros es este. 

Muchos besos a todos. 

Pablo y Maria. 

















FESTERES, FESTERS, AMICS, 
COMPANYS ..... A TOT EL MÓN 

És tradició que en aquestes pagines els carrecs festers 
escriguen unes lletres per al programa oficial de les 
FESTES MAJORS DEL CAMPELLO de Moros i Cristians, 
en honor a Santa Teresa de Jesús i a la Mare de Déu 
deis Desemparats i en eixa tradició i com a Banderera 
Mora, ací estic. 

No cal ni dir que haver sigut triada Banderera Mora 
per la Comparsa NON BEBEC m'ompli d'orgull i de 
felicitat ... representar-los a ells, és una gran satisfacció 
per a mi, no debades NON BEBEC és la comparsa de 
tata la meua vida. Pero no sois meua sinó la de tota la 
meua família. Els meus pares es van incorporar a ella 
l'any següent de la seua fundació i el meu germa i jo, 
des de sempre. 

El meu compromís amb el carrec per al que he sigut 
nomenada és infinit. Des que vaig ser nomenada, cada 
día que passa tinc més il·lusió per exercir-lo, i amb eixa 
preocupació que la meua representació siga la que 
NON BEBEC i totes les hosts mores esperen. 

Per la meua part no faltara estor� i il·lusió, compromís 
i entrega, que suposa tan important carrec fester i estic 
segura que amb el suport de tots ho aconseguirem. 

Bé (per últim), només referir-me a tata la meua 
"família", la directa, la indirecta i a tots aquells/es que 
han confiat en mi i em demostren el seu suport dia a 
dia, als qui també els considere família per a agrair-los 
el que cstan fent per mi, i en especial a mon Pare, Mare, 
Tito, "Les meues Ties"; perqué "al�ar el dit" us porta 
de caµ . Disculpeu. Espere no defraudar a ningú. 

Un record especial als absents, els qui ens han deixat 
per sempre i als altres absents temporals ... perqué 
estiguen prompte amb tots nosaltres. 

Sigueu feli�os. 

Maria Giner i Aracil 
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Aquesta carta m'ha donat l'oportunitat 
de reflexionar el que signifiquen 
realment per a mi les testes de moros 
i cristians. Abans de fer aquest escrit 
no ho havia pensat detingudament, 
tan sois era una festa anual, sense cap 
altra connotació que gaudir-la amb els 
amics. Ara me n'adone de la vertadera 
significació de la Festa, i de com está 
d'arrelada en els meus sentiments. Em 
venen al cap milers de records que 
dibuixen la Festa; des de nano fins ara: 
desfilades, desembarcaments, alguna 
que altra borratxera. També d'altres 
no tan bons, pero que ara els recorde 
amb un somriure maliciós. Pero per 
damunt d'altra cosa la imatge que més 
perviu en el meu record és la germanor 
de tots els que vivim la Festa, amb 
l'orgull de pertányer i participar en 
una de les tradicions més antigues i 
belles - i ara no seré objectiu - del 
món. 

Aquest any em toca a mi ser 
ambaixador. Si m'ho hagueren dit fa 
un any els haguera dit que estaven 
bojos, pero així són les sorpreses que 
et dóna la vida. En aquest sentit tot 
aixó li ho dec a la comparsa Non Bebec 
que ens va permetre l'opció de triar 
un cárrec representatiu important de 
la Festa, i a la meua fila, els amics de 
tota la vida, que em van donar el seu 
suport des del primer moment. No 
sense oblidar, la meua família: oncles, 
ties, cosins, pares, el meu germá, que 
sempre hi són quan els necessite. A 
tota aquesta gent només puc 
prometre'ls treball, esforo; i il·lusió per 
a fer-los felic;os. 

D'altra banda vull donar l'enhorabona 
a les comparses Cristians del Campello 
-també a les seues filades •Mozárabes• 
i Cavallers del Cid- i Non Bebec, amb 
especial atenció als Capitans, Fina i 
Ramón pel bándol cristiá, i Beatriz i 
José Miguel pel moro. També voldria 
felicitar a la Banderera cristiana,
companya de la Banda de música de I' 
Avano;, Mari Carmen. 

Em reservava unes línies per a dedicar
les a dos persones molt especials: Una 
és la Banderera mora, la meua cosina 
Maria, i només voldria dir-li que és un 
honor estar al seu costat en aquest 
moments tan emotius. L'altra Ismael 
Soto, l'Ambaixador cristiá, a qui desitge 
tota la sort del món. Des d'ací una 
abrao;ada a tots dos. 

Finalment vull agrair sincerament al 
comité d'ambaixadors i als seus mestres, 
perqué sense ells la tasca d'ambaixador 
no és podría dur a terme, i a tota la 
gent, tant del Non Bebec com d'altres 
comparses que m'han ajudat. A tots 
ells grades per sempre. Bones testes. 

José María Lledó i Giner. 
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1 al cap de la correguda .... Capitans 

No podem negar que, de tota la vida, 
ens agraden les testes, amb les seues 
desfilades i disfresses; l'ambient de 
les barraques i la música de les bandes; 
els focs artificials i les processons; en 
fi, tot aixó que quan arriba octubre 
ens ompli de joia el cor i ens produeix 
com unes "cuscanelles", que ens 
pugen l'anim i ens fan sentir a gust. 

Sembla que fos ahir l'any 1964, quan 
es gestaren les desfilades actuals i tant 
l'una (Beatriz) com l'altre (Josemiguel), 
encara que eixint en la mateixa 
comparsa, "els Pirates", anavem 
cadascú per la seua banda. 1, 
casualitats de la vida, quaranta un 
anys després, ens trobem juntets i com 
a representants maxims de Non Bebéc, 
a les festes de Moros i Cristians del 
Campello. Seria alió una premonició?. 
Els camins del destí són imprevisibles. 

Quan es van fer les reunions previes 
per nomenar els carrecs, en el nostre 
anim no estava el presentar-nos. Ni 
érem deis més antics, ni deis més 
pudents, ni deis més emprenedors, ni 
deis més capacitats, n i  deis més 
representatius, ni res de res. Xe, érem 
uns m?s, entre els d'a peu. 1 a més, 

com que ens fen majors, cada vegada 
ens agrada menys ficar-nos en 
"embolics". Peró, ves per on, a l'hora 
de presentar candidatures, veient que 
no hi havia molta gent disposada i 
que els qui ho estaven o no eren 
parella o condicionaven la proposta ... 
un rampell em va creuar pel cap (que 
encara no sé ben bé d'on va eixir) i 
vaig ali;ar el brai;. en mig de la sorpresa 
general, incloent-hi la de la meua 
dona: no acabava de creure's el que 
havia escoltat ... ni jo tampoc. Peró ja 
estava dit. Com que a tots els va 
semblar bé, dones, ací estem, pegant 
bacs d'una banda a l 'altra, mig 
atarantats, buscant, no sabem de 
v e g a d e s  b e n  bé,  que ,  p e r  
correspondre a la confiani;a que ha 
dipositat en nosaltres, una comparsa 
de tant de prestigi com és Non Bebéc 

Grades a tots els que, tant des de dins 

com des de fora de la comparsa, estan 
posant el seu empeny en la tasca de 
preparar tota la infraestructura 
necessaria per concebre i executar un 
projecte tant complicat com és una 
Capitanía. Esperem que tot isca com 
cal i no tinguem problemes, tora deis 
específics d'una preparació tan 
complexa com aquesta, i el día de 
dema puguem gaudir, a nivell 
d'associació, de la satisfacció del 
treball ben fet, i a nivell particular, de 
les sensacions que s'experimenten 
representant la teva comparsa, la teva 
festa i el teu poble. Mai pensavem ser 
dignes d'un honor tan gran. Gracies. 

Qui ens ho havia de dir ... al cap de la 
correguda ... Capitans. 

Beatriz Gomis Climent ;

José Miguel Poveda García 
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Acte Segon: ... i parlant de 
premonicions 

... .i parlant de premonicions .... no sé 
perqué, pero en tenim, i tates van 
encaminades a que les coses eixiran 
bé. 

Els membres de certa etnia prefereixen 
uns mals principis, per qué aixó 
comporta un bon final. 
1 pel que sembla estem en el cas. 

Els mals auguris de la "fireta" de sant 
Jaume, per haver de suspendre el 
-correfoc# , es van contra restar amb 
harmonía, gracies a la insuperable i 
desinteressada actuació del cantant
Toni Mas (ben addicionat per Julia en
els duets), en una vetllada inoblidable. 

La decepció que regnava entre els 
membres de les capitanies, per 
repartiment de la pobra recaptació 
de les barres, quan el concert del 
-Vincle" (després de la ingent teinada 
feta), s'ha vist pal·liat, en part, per 
l'assumpció de l'ajuntament d'algunes 
despeses. 

1 deis preparatius del boato per a la 
Capitanía ... , qué voleu que us 
diguem!. Millar ni parlar-ne. Tot un 
embolic. Un nerviosisme col·lectiu, 
que no ens deixa viure tranquils ni un 
instant. Que si ac;ó, que si lo de més 
enlla; que si a mi no m'han dit res; 
que si jo ho arribe a saber ... Xe, el que 
déiem ... la cosa eixira bé. 

Gracies a tots i a gaudir de les 
Festes! ! ! ! ! 

Beatriz i José Miguel. 
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Non Bebéc: més que una c:omparsa ... 
Abans, ara I sempre.l 

lntrolt. Sens dubte, aquesta Capitanía, 
encara que tercera per ordre temporal, 
és la primera de la nova era del Non 
Bébéc. Enrere queden les utopies de 
jovents que volien donar (i de fet el 
donarem) un nou caire a les rancies festes 
del Campello, amb eixe esperit innovador, 
altruista i progressiu, al temps que 
tradicional i romantic. Obrirem un caml 
cap a la democratitzaci6 testera. Lo nostre 
era de tots i lo de tots, nostre, ... algunes 
vegades. Pero com passa en altres 
preceptes de la vida, les coses canvien, se 
suposa que per a bé, i des de 2003 el 
•modus operandis" de la barraca ha
modificat el rumb. Potser conseqüéncia 
de l'edat. que tendeix al conservadorisme, 
o potser no; pero el cert es que, des de 
fa un parell d'anys, s'ha impostat un 
sistema de disciplina interna, que abans
molts ridiculitzaven i, conseqüentment, 
encara que esporadicament s'observe un 
cert descontrol, és obvi que ara impera 
un "nou ordre•. 

Genesis . l'origen de l'agrupaci6 hem 
de datar-la a les testes d'octubre del 79, 
quan un grup d'amics, vinculats al futbol, 
or!lanitzen "formalment" una barraca a 
l'a1re lliure, a un solar de Jesús "el 
panaer•, ubicat a l'antiga placeta de la 
Soledat (avui de "Maria Lle6"), on ja, la 
temporada anterior, s'havien posat, de 
manera informal, els primers vimets de 
la cistella, que quedaría cohesionada eixe 
darrer exercici festiu deis setanta. L'any 
següent, 1980, una quinzena de socis, tots 
homes, s'arrepleguen ja dins d'un local, 
cedit per Vicent "el vitxo", al carrerTrinitat 
(amb cuiner i disc-jokei inclosos). Allí es 
genera !'actual denominació de Non 
Bébéc, no obstant alguns components 
seguiem desfilant amb la comparsa-mare 
"els Pollosos". Tanmateix es gesta un deis 
pilars característics de la nostra identitat 
1 una novetat al "m6n fester• campeller: 
Estar oberts a tothom "de bona voluntat•, 
encara que no fossi soci. El 1981 ja tenim 
el cartel! penjat a la porta i el nom escrit 
a les samarretes, altres de les novetats 
dins la festa del Campello. Com també 
ho fou figurar una comparsa, per primera 
vegada, al llibret de testes. 

Evoluc:ió. L'any 82, en doblar el nombre 
de socis, el local es queda xicotet i ens 
traslladem uns quans metres més aval!, 
al carrer Brotons Poveda, als baixos de ca 
"Tiriti" (on encara continuem), cedits pels 
germans Juan i Vicente, �ue s'havien 
apuntat a la ja •comparsa , dones eixe 
any desfilaríem, per primera vegada, c�m 
una associaci6 testera propiament dita. 
Al temps es dissenya i grafía la mascota 
que identificara l'agrupaci6: un •matxo" 
en estat de felicitat "celestial". Aquells 
primers anys vuitanta foren de mol.tfrenesí cultural i artístic; organitza�t-�1, 
cosa que no havia fet mai cap assoc1ac16 
f�stera al Campello, dues exposicion� de 
pintura I un concert de guitarra, al Casino. 

Al 84, amb !'empenta definitiva a les festes 
de Moros i Cristians, ens confeccionem 
uns "tratges• propis, que avui en dia 
encara causen admiraci6 per la seva 
original estética. Un any després comprem 
una "burra• de veritat, la "maruja", i des 
d'aleshores encap�ala les desfilades. 

Consolidac:ió. En 1987 ens toca Capitanía, 
per primer cop, pero el lamentable 
accident amb el cofre de la pólvora, 
durant el "Desembarc" del dia 12, que 
s'emporta la vida de sis companys festers 
(tots de fora, casualment), provoca la 
suspensi6 de tots els actes programats. 
Amb el dolor a !'anima i la il·lusi6 
renovada, en el 8 8 ,  escometem la 
interrupta Capitanía, amb Tere Planelles 
i Giner, i Paco Baeza i 8aeza, (finat l'any 
2000), com a Capitans. Antoni Gilabert i 
Ortega fa d'Ambaixador i Cristina Gomis 
i Planelles, de Banderera. No es per dir
ho pero, en acabar la desfilada, gent de 
fora amb gran experiencia en el tema, 
ens comentaren que res teníem que 
envejar a la d'altres localitats amb més 
anys de tra¡·ectória. A les acaballes del 91, 
amb tota a il·lusió del món, adquirim 
una de les plantes baixes del carrer Major, 
amb el proposit (que mai no prospera) 
de fer el primer "Casal Fester" al  
Campello. L'any següent, l'olímpic, 
s'incorporen al Non Bébéc les "filaes• 
Mitja Lluna í Ali-ben-ali, queja no s6n 
amb nosaltres. En 1997 fem front a la 
segona Capitanía, tan original i exitosa, 
o més, que !'anterior. amb Mari Pau Esteve 
i Sánchez, i Josep Lluis Giner i Uoret, fent 
de Capitans; Vicent Guasch i Juan, 
d' Ambaixador i Maria García i Soler, de 
Banderera, aquesta de la fila Mitja Lluna. 
Amb motiu de la Capitanla s'incorpora la 
"fila" Abu-1-Abbas, que tampoc continua 

a hores d'ara. Al 2001 s'hi suma !'ultima 
fila "AI-Mohamanan" 

Adualitat. El canvi de mil·lenni produeix 
una mena d'efecte terratrémol. L'immoble 
adquirit, on projectavem construir el Casal, 
provoca excisions al sí de l'agrupació, en 
haver-hi socis propietaris i altres que no. 
La obligatorietat de la propietat. decidida 
per majoria deis socis, mai no es du a 
terme i, finalment, es decideix vendre la 
casa, com la menys dolenta de les 
solucions. Eixe any 2003 comporta un 
altre canvi radical en el plantejament de 
la comparsa, de la que fins aleshores 
només els homes eren socis de número. 
1 aixi, dones, des de fa dos anys dones i 
xiquets passen a formar part d e  
l'agrupació, per a lo bo i, esperem que ... 
per a lo millor. 

2005, significa la nostra tercera (primera 
de la nova era) Capitanía i seran Beatriz 
Gomis i Climent i José Miguel Poveda i 
García

! 
els Capitans; i Pepe lledó i Giner, 

de la fila AI-Mohamanan, i la seva casina 
Maria Giner i Aracil, Ambaixador i 
Banderera, respectivament, els maxims 
representats del Non Bébéc en les Festes 
Majors del Campello d'enguany. 

Només cal seguir !'estela ... 
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Ara mfs que mai ... 

Benvolguts festers i festeres del 
Campello i demes gent, ja ha passat 
un altre any i la nostra fila ha crescut 
un anyet més. Hem fet un altra passeta 
endavant per complir l'objectiu marcat 
quan vam naixer com a fila, que no 
és altre que assentar-nos dins la Festa 
i aportar, amb feina i il·lusió tot el 
que estiga a les nostres mans, per que 
la nostra Festa siga reconeguda per 
tothom que s'aprope a visitar-nos i 
seguisca el seu desenvolupament per 
tal de donar-li un seny particular a 
aquest espectacle, queja és patrimoni 
de tot un poble i per tant, el 
representa. 

1 ja ens ha arribat el moment, 
l'oportunitat de representar la Festa 
i engrandir-la més si cap, des del 
bando! moro, ja que enguany tenim 
el privilegi d'ostentar la Capitania 
mora en companyia de la barraca NON 
BEBEC, als quals volem agriar des 
d'aquestes línies tota la confianza i 
bon tracte que han demostrat sempre 
amb nosaltres. 

Com déiem, tenim el privilegi i la 
responsabilitat d'encap�alar el bando! 
moro aquest any i per nosaltres és 
motiu d'orgull, com també ho és el 
trindre un component de la fila que 
haura de dur a terme una de les 
tasques mes boniques i representatives 
de la Festa, la de ser ambaixador de 
tot el bando! moro. Sí amics, PEPE 
sabra estar a la altura de les 
circumstancies i de ben segur, amb el 
seu bon fer i el suport de tots 
nosaltres, possara contra les CORDES 
tot el bando! critia. Anim PEPE i 
recorda que estem amb tu, Aixa com 
Moi, al que tots tenim al nostre cor i 
que de ben segur et donara aquella 
for�a des d'on estiga, per tal de que 
ens representes con cal i estiguem 
més orgullosos de tu del que ja ho 
estem; for�a company. 

Volem felicitar també als nostres 
capitans BEATRIZ i JOSE MIGUEL, 
carrecs ben merescuts per la seua tasca 
i comprimís al llarg de la historia viva 
del NON BEBEC, anim i endavant. Així, 
volem donar suport i destacar la figura 
de la nostra banderera, MARIA, que

per nosaltres és una més de la fila, 
per que ningú com ella sabra onejar 
la nostra bandera con cal. De ben 
segur que ho faras con ningú ho haja 
fet fins ara. 

Cal recordar als nostres "enemics .. 
d'enguany, CRISTIANS DEL CAMPELLO, 
i desitjar-los malta sort i forc;a, ja que 
e s t e m  c o n v e n �uts de  que  
desenvoluparan una tasca d'alló més 
que bona i representaran el bandol 
critia com es mereix; recomanar-los 
també que estiguen a la guait, pel 

que puga passar, je je. 

Festers del Campello, des d'aquestes 
línies volem convidar-vos a que ens 
visiteu a la nostra kabil·la, on sereu 
benvinguts i podreu gaudir del que 
vos vinga en gana. 

BON MENJAR, BON BEURE I ARA MÉS 
QUE MAi... 

... FILÁ AL-MOHAMANAN-PENYA LA 
TRANCA!!! 
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Queja han arribat7 

Si, el temes µassa de pressa i un any mes 
ja estan a·., 1-::s festes de Moros i Cristians. 
Quan et veis adonar ja estas una altra 
vegada espolsant la indumentaria que 
guardes a l'armari de testes, eixe que 
només obris una vegada a l'any per a 
traure les samarretes, els bombatxos i el 
gorro. 

Quan els vaig dir a uns amics que havia 
d'escriure unes línies per a presentar a la 
meua barraca en el llibret de testes em 
van crivel lar a p r e g u ntes: Com 
s'anomena?. És  mora o cristiana?. Qué feu 
durant eixos dies?. Partícipes fa molt de 
temps?. Qué les diferencia d'altres 
festivitats? ... i aixf tota una retafila de 
preguntes. 

Bé, s'anomena Afn Karim, és el nom d'un 
poble proper a Jerusalem que a algú vos 
sonara de quan vam estudiar religió al 
coHegi, pero llavors és cristiana?, em van 
preguntar. No, és una comparsa mora i el 
!'Om també ho és. La fundarem fa 22 anys 
! des d'eixe moment cada octubre ens
1ntroduTm en el món de la festa durant
quatre dies en els qué no importa res més
que arribar a temps a l'ambaixada, posar
nos bé el •tratge• ¡ pensar que parell
d'hores són els que podem aprofitar per
a descansar sense perdre'ns gens especial. 
A�o últim és el més difícil, perqué són 24 

hores seguides de festa. 

Comencem a la nit de l'onze d'octubre a 
anar de barraca en barraca fins al 
desembarcament l'ambaixada, les bandes 
de música, l'esmorzar, arcabussos, rialles 
amb els amics, desfilades, mes rialles i una 
altra ve!1ada de barraca en barraca i torna 
al princ,pi. Aixf, fins al dia 15 en el que 
descansem per fi, peró després d'una 
setmana de repós estariem disposats a 
emprendre les testes de nou, encara que 
ens toca esperar un any. 

Cada festa hi ha dos comparses que viuen 
eixos dies de forma especial, en esta ocasió 
són Non Bebec i Cristians 
del Campello, als que 
Ain Karim els desitja que 
tot sorgisca millor fins i 
tot deí que preveuen. 
Són els capitans i 
capitanes, ambaixadors 
i bandereres els que 
presideixen els actes. 

Els vaig explicar que per 
a nosaltres també seran 
especials, perqué l'any 
que ve ja ens toca. 
Haurem de fixar-nos més 
per a prendre idees que 
ens aprofiten per a la 
nostra capitanía. 

En els quatre dies de festa aquest sera el 
tema de conversació de la sobretaula i 
esperem que algun deis socis ens done la 
sorpresa i és preste voluntari per a ocupar 
algun carrec el proper any.

Amb només aquestes paraules ells ja s'han 
animat a vindre i viure les festes. 

Nosaltres convidem a tot aquel! que ho 
desitge a que vinga i les gaudisca amb 
tots el festers. 
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No som els de sempre. 

Aquest any ha sigut un any de canvis 
tant per les persones que hem fet l'escrit 
del llibret com a la Junta Festera, així 
com pel nombre de comparses que cada 
any van incrementant-se i van fent la 
Festa més gran. Meixemet vol donar-li 
la benvin�uda a les noves comparses 
Moros Za1dies i Cavallers del Temple ¡
desitjar-los a tots dos un llarg camí per 
davant. 

A David Alavés agrair-li el que ha fet 
per les testes de Moros i Cristians del 
Campello, i esperem que la nova 
directiva de la Junta Festera aporte 
molts valors a la Festa. 

L'any passat va ser un any de novetats 
per a mi també, vaig comenc;ar a sentir 
les testes de veritat al Desembarcament, 
és una experiencia recomanable per a 
tots els festers que no l'han viscut 
encara, és l'inici de les festes, quan 
comences a treure les ganes de festa 
acumulades durant l'any, i si fa bon 
temps {com l'any passat), com si no, vos 
convide a tirar-vos, l'aigua pareix que 

no pero esta • calenteta •, de veritat. 
També vos die que et quedes com nou, 
de1xeu-vos de cafés i pa amb oli i sal
que la mar tot ho cura. 

Des d'ací volem proposar a Meixemet 
que se suspenga el consum de /'aigua
de Valencia així com tot tipus de 
begudes alcohóliques a J.A.M. i a C.M., 
el segon dia de festa, per que no ens 
tornen a fer arribar tan justos de temps 
al desfile. VOS HO AGRAIREM MOLT, 
¡ ¡je, je!! 

Estem arribant a unes dates on ja es 
nota la proximitat de les testes, acabem 
de passar el Mig Any i les ganes que 
arriben són cada cop més notables. D'ací 
a no res arriba la Presentació de les 
noves Capitanies, que és una data en la 
qua! podem dir que les festes hi son al 
damunt nostre, a1xí que no desespereu, 
que la Festa está present durant tot 
l'any. 

Abans de concloure aquest escrit, volem 
felicitar al Tercio de Flandes i als Marrocs 
per representar-nos la Capitanía 
passada, amb un any de Festa tan 

meravellós. També li desitgem el millor 
a les Capitanies entrants a Cristians del 
Campello i Non Bebec, i que ho 
disfruten, que en el fons és el més 
important. 

Per últim convidar a tots els festers i no 
festers, campellers i campelleres i tota 
la gent que vinga a gaudir de les testes 
que es passe per la nostra barraca, els 
esperarem amb els brac;os oberts i un 
got a la ma. 

S'acomiadem dos moros Meixemet. 
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Que seria de les festes d'octubre 
sense un Paco cridant "aire"'?. 

Els Pacos vivim la Festa, cada acte forma 
part del nostre ser. No n'hi ha 
"desembarc" o alardo sense que s'hi 
vegen molts bombatxos verds. Ni 
tampoc molts boatos on no apareguem, 
ciar que a nosaltres no ens importa 

doblar moros o cristians, 
sempre hem ajudat a qui ho 
h a  d e m a n a t  i a i x i  
continuarem, fent festa. 

Després, a la barraca els més 
veterans sempre en pensen 
alguna. L'any passat vam 
estrenar el carro deis Tonis 
{el vam batejar aixi perqué 
la idea i el treball de 
montar-lo va ser d'un grup 
de socis que es criden Toni, 
en la seua majoria). Al carro 
ens hem passejat xiquets i 
grans pels carrers visitant 

les  altres barraques i 
contagiant la nostra alegria. 
Vam donar una bona pallissa 
al conductor {Toni Sarrió), 
esperem que no s'haja fartat 
de nosaltres perqué enguany 
la festa continua ... 

Aquest any som més socis, 
els donem des d'ací una 
benvinguda molt gran. Per 
ara, el més xicotet és 
Alejandro {encara que n'hi 

ha altres per arribar) , a ell una benvinguda 
especial. El pobre xiquet ja es preguntav� l'any 
passat dins la panxa de fa seua mare quin era 
aquell meneo que portava, ja_ ho h� p�gut 
descobrir al Mig Any. Els nostres x1quets ¡a na1xen 
amb el pas i la música dins, ja són molts els que 
coneixen !'experiencia. 

La manera tan peculiar qui: tenim de �estilar 
ho diu tot de nosaltres. El m1llor de tot es quan 
arriba !'hora de preparar-nos a la barraca qua_n 
després d'un bon dinar ens disp?sen:i a omp_lir 

les carabasses; aci mai ens fallen Alejandro, Belen, Lillo, Ton1. •• 
Grades a ells no passem set. Abans d'eixir, {no �'hi ha any qu�
no passe) el nostre "cap d'esquadra" Manolo s enfada perque 
no li fem cas quan ens 
intenta posar en ordre per 
al gran moment, sona la 
música i alla anem. Molts de 
nosaltres ens guiem per un 
Paco molt especial que ens 
crida "Aire!!!!" des del cel 
per donar-nos més anims. 

VOS DESITGEM A TOTS UNES 
BONES FESTES PER A 

DISFRUTAR-LES EN PAU 1 
AMISTAT. 

Marga 
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Aunque no lo parezca ya han pasado 
cuatro años desde nuestra última 
capitanía, pero aunque pasaran cien, 
siempre cuando llega el mqmento de 
confeccionar el famoso escrito para el 
"llibret· de testes estamos eh las mismas: 
"Yo no se que poner", " h¡izlo tú que yo 
no sé", "yo no lo hago más", "que lo 
haga otro", etc. Resumidas cuentas, que 
como casi siempre nos toca a los mismos 
calentarnos la cabeza para intentar llenar 
unos folios, con algo relacionado con la 
Fiesta •o no•, y que tenga si puede ser 
algo de sentido. 

Normalmente los años siguientes al 
esfuerzo que supone una capitanía, las 
co�parsas s�elen tener un pequeño 
baJon, hasta cierto punto lógico, ya que 
la gente se cansa. En nuestro caso no ha 
sido así, y sí lo ha sido, lo sabemos 
disimular muy bien... por lo menos 
algunos. 

la Comparsa "Els Pollosos" se encuentra 
en una fase de crecimiento numérico y 
social tal que, según los últimos listados 
de socios confeccionados por la "junta 
festera" nos hemos convertido al día de 
la fecha en la Comparsa más grande de 
El Campello, superando los doscientos 
socios. Este crecimiento comporta ciertos 
"problemas añadidos, nunca previsibles 
cuando allá por los años ochenta, un 
grupo de amigos decidimos crear la "fila 
de l'animalá". Pero los que estamos 
intentando confeccionar este escrito 
también creemos que no es el momento 
de entrar en pequeños detalles, ya que 
pensamos y sabemos que a base de un 
mínimo esfuerzo, y sobre todo de nuestras 
ganas de hacer fiesta, los vamos a superar 
y podremos conseguir llegar a ser la 
comparsa que siempre hemos deseado 
que fuera "Els Pollosos". 

Bueno, después de haberos "comido el 
coco" con tanta "parrafada" e "historias 
para no dormir", vamos a pasar a lo que 
realmente nos importa a casi todos, que 

es la Fiesta en 
estado puro y 
duro. En primer 
lugar la compara 
"Els Pollosos· 
quiere felicitar a 
la nueva directiva 
de la Ju n t a  
Festera y a los 
nuevos delegados 
de com parsa. 
T a m bié n 
queremos felicitar 

y animar a las dos nuevas comparsas 
"Cavallers del Temple" y •zaidies•, 
esperando que sigan y puedan asumir lo 
que supone ser Comparsa en las fiestas 
de Moros y Cristianos de El Campello. 

También queremos felicitar a las dos 
Capitanías, "Cristians del Campello" y 
"Non Bebec", deseándoles que sus 
capitanes sean como ellos han pensado 
que sean, y sobre todo una especial 
felicitación para los cargos testeros 
embajadores, bandereras y especialmente 
a los Capitanes Beatriz y José Miguel por 
el "Non Bebec" al igual que a Fina y 
Ramón por •cristians del Campello". 

Después de tanto formalismo y protocolo, 
este año no vamos a decir nada de aquel 
fil/ d'un bou, fil/ d'un bou, fil/ de una 

vaca, fil/ de don José, fil/ de doña Paca. 

la Comparsa "Els Pollosos• os desea que 
paséis una felices fiestas de Moros y
Cristianos a "todos•. 

"Ya mos beurem". 
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Els moros han ancorat en el port, han arribat 
els pirates ... 

Sents!, ja estan ací, ja arriben les festes, en un 
tres i no res estem invadint els carrers, olent 
l'olor a pólvora, sentint els primers sons de les 
marxes mores i cristianes. 

Nosaltres ja estem preparant-nos, comencem a 
calfar motors, si t'ho penses i vols disfrutar una 
poc, només has de t robar-nos, som • Els 
Barakies• i estem per a passar-ho i fer-vos passar 
una bones FESTES! ! 
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"Festers!! ! 

Semblava que no, pero, ja cridant-nos están! 

Que són pera nosaltres les testes? 

M oments de goig i agermanament. 

U ns festers p/ens d'il.lusió. 

D ies "d'anfitorro" i "borratxera". 

E ntradetes, ambaixades i desfilades. 

Ja están aquí!! 

A rcabusseria i aroma a pólvora. 

R essaca assegurada. 

E stones de marxes mores i cristianes. 

S omriures, somnis ... i a gaudir!!r 

Bon menjar i bon beure pera tots. BONES FESTES!! ! 
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Estem conven{UtS que, per a qualsevol cosa 
que vulguem fer en �qi:iesta vida, calen una 
mica de conce,:itrac,6 1 _un context adient. 
Un exemple x,mple: s, parem taula per 
sopar, _cal que siga l'hora de sopar, o bé que 
hi est,guem ben concentrats i disposem 
damunt les estovalles, tot el qué 
necessitarem a l'hora del sopar. S i  no tenim 
massa concentraci6 i fem aquestes 
maniobres de bon matf, en al,;:ar-nos del 
llit. acabarem posant sobre la taula la 
cafetera, la lletera, les tasses i la sucrera 0 
alió que cada casa tinga per costum 'al
desdejuni. 

lmaginem ara que som al mes d'abril i que 
per decisi6 deis manaires de torn, hem dé 
felicitar el poble per la festa major i donar 
l'enhorabona a les capitanies mores i 
cristianes. És diumen9e, bufa una fresca 
brisa matinera, el cel es net i blau, i el sol 
a poc a poc, va pujant al seu tron 
dominador, calfador i enlluernador. El dia 
promet ser un magnífic amfitrió del passeig 
1 la tertúlia al carrer, i fins i tot, per als més 
agosarats, del bany a la platja. 

1 allí estas tu, amb un paper i un llapis a les 
mans, pegant voltes als pedals del cervell. 
«Benvolguts companys, és per a nosaltres 
un honor ... •. no, a,xo no. «Arribat el 
moment joi6s de gaudir de la nostra 
festa ... », no, a,;:6 tampoc. «En aquestes 
festes que comencen, vagen amb vosaltres 
els nostres millors desigs de ... », ¡que no, 
xe!, que tampoc. «Des del racó de ('anima 
on habita el nostre sentiment més sincer, 
volem desitjar-vos ... ». ¡Merda! 1 et dius a 
tu mateix: «concentra't, concentra't». Al 
fons veus la torre de la !lleta. Les gavines 
volen juganeres al teu voltant i semblen 
ríure's de tu al llan,;:ar els seus xiscles 
característícs. La mar, quieta, et fa arribar 
la remor somorta del seu batee, com un cor 
que bombeja en calma sang blava en el cos 
adormit del barri. Passa un gos. Després, 
un altre. Van a la seua. Els gossos sempre 
van a la seua. Tot és pau, harmonía entre 
natura i artifici. Et trobes relaxat, molt 
relaxat. Les parpelles et pesen. Mires la 
torre de la !lleta i aconsegueixes veure-la 
abillada per a les testes: el penó i les 
banderoles mora i cristiana penjats de la 
seua corona. La mar batega tranquil-la, 
pero tu saps transformar els batees en 
ressons d'arcabussos llunyans. Un paio passa 
fent fúting, peró e l  teu poder de 

- l 

transforn:a�ió pot fer que el veges vestit 
de moro, 1 f1ns , tot arribes a ima9inar que 
corr� perqué fa tard per a l'amba,xada. Les 
gavm_es són prodigues en rialles, pero 
assole,xen el teu nervi auditiu transformades 
en pics_d'inflexió al dialeg deis ambaixadors, 
ampl1f1cat per la megafonía. Els iots que es 
mouen en aigües properes al port tu els 
veus com els vaixells moros que es retiren 
� espau després de deixar en terra les tropes 
invasores. 

É� el_moment. Tu saps que és el moment. 
Fms , tot arribes a sentir l'ambaixada: «El 
salat ponent aparella la brava gent 
d'aquesta mar. heroica de tants trumfos de 
riba ... ». iO ara o mail «La festa és motiu 
de gaudiment, pero també d'unió, de tasca 
comuna. No sois es conforma el fester del 
Campello de crear ambient festiu, ha 
d'arribar més lluny, a !'auténtica realitat 
que s'amaga, en octubre, darrere del nom 
festa: gaudir i fer gaudir. en el doble vessant 
de canviar per alguns dies e!s usos socials 
habituals (menjar, beure, ballar, compartir 
en la igualtat) i fer i viure alhora l'espectacle 
deis Moros i Cristians ... ». 

Ja torna el segon gas: a la seua. Ja torna el 
primer, i ve olorant-ho tot; pero tu quiet, 
concentrat. Dues línies més, i Jª tens el tema 
esbossat. El gas se t'apropa, i tu quiet. ferm 
com una estatua, com un monument a la 
concentració. El gos esta olorant-te un camal 
deis pantalons. Tu quiet. El gos, que mirava 
cap a ponent, ara mira cap a llevant. Tu 
relaxat, immobil. El gas ha al,;:at la pota de 
darrere. 

Ja torna el paio del fúting, marcant el pas 
amb esbufecs, i no ve de moro. 1 la torre 
de la llleta és nua novament. Baixes el cap 
i veus el gas junt a tu, a la seua, pota al,;:ada 
i concentrat; et sembla que serra les dents 
i se li arrufen els ulls, com si estíguera fent 
un esfor,;:. ¿Tu quiet? Una gavina xiscla prop 
de tu. ¿Tu tranquil? Ha sonat com si et 
volara a free d'orella. El gos esta a punt de 
pixar-te, pero hui no és el seu dia. Passant
li a un mil·límetre del musell, una massa 
informe, blanca amb pinzellades de 
diferents tons de verd, s'ha aixafat contra 
el terra del passeig (ixof!), justament quan 
la primera goteta de pixum abandonava el 
cos del millor amic de !'home. Guano. Guano 
humit i tebi (les gavines són animals de 
sang ca lenta). Els iots que entren i que ixen 

., , -�" - - . - -
,.... 

per la bocana del port corren com a dimonis 
, són allo menys paregut a un xabec moro. 
La gavina no ha tornat a xisclar, peró el gos 
sí, espantat, al temps de fer un bot separant
se de tu i de la blanquiverda i sonora causa 
de l'ensurt. 

iMerda! Has tornat a la realitat, al mes 
d'abril. El passeig esta omplint-se de 
personal, i tu estas quiet, immóbil, badoc; 
pero el cor et va a tata, i els seus batees 
eclipsen els de la mar tranquil-la, que, per 
cert, no tenen res a veure ja amb esclats 
d'arcabussos llunyans. El paio del fúting, 
que ha detingut la seua marxa i, sense 
deixar de botar ni d'esbufegar, ha presenciat 
tota !'escena, s'atura, trau una cigarreta de 
la butxaca, la suspén entre els llavis i, al 
temps que s'apropa a tu, et diu «¿tens foc?». 
Li'n dones. Aspira una xamada profunda i, 
tot tirant fum per la boca i pel nas, agita 
la ma i fa: «t'ha anat d'un pél». Se'n va, 
després, caminant i fumant. Tu tranquil, 
relaxat, immóbil. Encara tens paper i llapis. 

«Des del racó de !'anima on habita el nostre 
sentiment més sincer, volem desitjar-vos 
bones testes. 1 aprofitem l'avinentesa per 
donar l'enhorabona a les comparses 
capitanes i a les persones que, des d'elles, 
exerciran els més elevats carrecs dins les 
festes de Moros i Cristians. 1, sense altre 
particular, rebeu una cordial salutació de 
Moros del Kordofan.» 

1 tornes a casa, frustrat, pero tranquil, molt 
tranquil. 

Estem conven,;:uts que, per a qualsevol cosa 
que vulguem fer en aquesta vida, calen una 
mica de concentració i un context adient. 
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Abu-1 Abd Al/ah Yuan ben-Adzahil 
ben Al Azraq, visir i senyor musulma 
de la Vall d'Alcala, fill d'un moro de 
les valls de la Marina i una mora 
granadina. Anomenat pels cristians 
#EL BLAU", pel color blau deis seus 
ulls, ha quedat en la ment histórica 
d'aquestes valls com el diable fet carn. 
Que ve lo Drach !! ! ! 

Mantingué bona relació amb Jaume 
1 i arriba a governar setze castells, 
sent l'adalil deis moros de la costa; es 
convertí en el !libertador de l'opressió 
de la creu cristiana. 

Guerrer ben diferent d'altres caps 
militars musulmans, sempre disposat 
a lluitar fins a les últimes 
conseqüencies. 

De Pego a Vall d'Ebo passant per la 
magia del Rull, de la Vall de Laguar a 
la Vall d'Alcala recorregué AI-Azraq 
per guanyar-li al cristia 

Després de moltes emboscades fou 
ven�ut i desterrat pero retorna a 
aquestes les seues terres i la revolta 
torna a comen�ar. El rei En Jaume 
sufoca la rebel·lió mentre AI-Azraq 
atacava la vila d'Alcoi on la mort va 
trobar a l'any 1276. 

Fent-li honor al seu nom, la nostra 
gent també lliurara moltes batalles 
durant els anys esdevenidors, per 
seguir a la "Festa" i seguint sent 
-Festers".

Es important per 
a n o s a l t r e s  
recordar al nostre 
"Visir" AI-Azraq 
p e r  l a  g r a n  
a u d ac i a  i 
v olu ntat, que 
s e m p r e  a m b  
bones intencions 
el rei En Jaume 
acudía convern;ut 
que el convertiria 
en "Cristia•. 

Festers i festeres 
si teniu curiositat 
d e  gaudir  de 
l'esperit aventurer 
de l'últim moro 
que lluita contra 
e l  c r i s t i a, 
p r e p areu les  
botes per recórrer 
"Les Rutes" d'AI
Azraq. 

La festa va a 
comen�ar, els 
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Alegria, alegria!, ja estem novament escrivint al llibre de 
testes, ja falta menys temps perqué arriben els testes de 
moros i cristians, que goig! 

Aquest sera un any especial per a la nostra fila, moros del 
0ARFUR, perqué COMPLIM 10 ANYS!, increrble peró cert , 
hem arribat, carregats d'il·lusions i sobretot amb ganes de 
gaudir de la Festa, i de treballar perqué cada any siga millar 
i més gran, i pel que respecta a nosaltres a poc a poc anem 
aprenent i creixent junts en aixó de la festa. Cree que ho 
estem aconseguint molt bé. 

Volem aprofitar des d'ad per a agrair als nostres "papis" 
de la festa, la fila Kordofan (sense ells no seriem tot el que 
som), per la seua ajuda i estima, perqué d'ells també 
aprenem el que saben de la festa. 

Darrere queden 10 anys de diversió, treball i il-lusió, la 
nostra primera capitania, amb el Kordofan, AI-Azraq i 
Saharauis, el bon record de les testes viscudes amb la 
intensitat que ens caracteritza. 

El que ara volem aconseguir és créixer i millorar, i que les 
ganes de treballar per la Festa continuen per moltes décades 
més i puguem continuar disfrutant molt de temps de 
soparets, desembarcaments, ambaixades, entrades, retretes, 

processons, banyades amb els nostres companys de la mitja 
lluna, etc ... En definitiva de 5 dies intensos de borratxera 
testera, alegria, i pólvora per tot arreu, on tot el poble és 
la mateixa veu. 

Només ens queda convidar-vos a gaudir amb nosaltresde 
la Festa i desitjar-vos a tot el poble del Campello, bones 
testes i bon beure. 

Visea la festa de moros i cristians ! ! ! ! ! 
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Estimats campellers i campelleres: 

Després d'anys gaudint de la festa, seguim amb el mateix anim que quan 
es va a crear aque�a nostra fila, les mateixes ganes de diversió, compartint 
durant uns pocs d,es, amb una colla d'amics, uns sentiments que només 
vivim els festers tan de dia com de nit. Al matí amb el "desembarc", els 
trons, l'esmorzar, les ambaixades, "l'entraeta", ... Tot el dia esperant el 
moment de lluir els trages amb les llums del carrer i els aplaudiments 
de la gent. Els capitans i els ambaixadors viuen aquest moment d'una 
manera especial. D'aquestes línies volem aprofitar l'ocasió per felicitar 
a la capitanía cristiana "Cristians del Campello" i la capitanía mora "Non 
Bebec", desitjant-los unes bones testes de moros i cristians 2005, i que 
siga tan inoblidable com va ser la nostra. 

1 a la nit ... , encara no haveu anat a la nostra fila, que esteu fent? En 
Octubre, quan les desitjades Festes comencen, agarreu la porta i caminito 
a Saharui. Podreu gaudir d'un grup de festers que os esperen amb els 
bra�os oberts, amb surra i capellans assegurats. Prengueu precaucions, 
no siga que per alguna casualitat acabeu difunts, com l'ha passat a més 
d'un deis nostres companys, ei nens??? Bé i nenes, que alguna dona 
també ha caigut. 

1 com sempre a la fila Saharaui: " ... ja sabeu, com no, amb moltes ganes 
de festa, alegria, el "BOLLO" vestit de dona, algun que altre "difunt" i 
sobretot la SURRA I ELS CAPELLANS". 

BONES FESTES A TOTS. 
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Un any més ens toca escriure 
l'escrit per al Llibret. Davant de 
tot volem donar l'enhorabona a 
les Capitanies Marrocs i Tercio de 
Flandes, pel seu treball que s'ha 
vist reflectit en els •Boa tos•, 
Ambaixades, etc., i donar el nostre 
suport i col·laboració a les 
Capitanies d'enguany Non Bebec 
i Cristians del Campello. 

Volem donar la benvinguda als 
nous socis de Veterans i que s'ho 
passen molt bé en esta Comparsa 
i també comptar-vos que tenim 
una nova socia, la més •peque", 
s'anomena Inés i segur que sera 
una bona testera, i que tinga la 
marxa i l'aguant de la seua tia 
Laura. 

Un altre any que disfrutarem de 
la Festa amb molt bon rotllet i el 
sequet deis carnissers. On esta 
Candela?. Jugant al tenis. Visquen 
els amics de l'anís. De les Albades 
de Rouse, que bé ens ho vam 
passar la nit del pregó. 1 esperem 
que Rafa ens acompanye amb el 
seu tabal al ritme de Bonnie M. 
M" Carmen no t'enfades si anem 
de bon matí a ta casa, estem de 
festa!!! 

Volem donar la benvinguda a les 
dos Comparses noves. 

Els Veterans vos desitgen Bones 
Festes i Bon Beure. 

Adéu. 
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La Fila Tuareg quan arriba el moment

d'escriure per al Llibret no té paraules per

a expressar tot el que li agradaría dir, per

aixó diem molt poc pero precís. 

La Fila Tuare� vos desitja a tots els festers,

Capitans i carrecs festers i al poble en

general, unes bones festes. 

1 que no ploga!!! 

El President 
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PRESENTACIÓN

El libro "La historia de los árabes" define 
a los Zaidies como: " ... una comunidad
apartada de la socieda? �slámica universal, 
rech azando el dom1n10 de gobiernos 
injus!os; dese�ban '(ivir sujetos a la ley 
religiosa segun la interpreta ban, y no 
estaban dispuestos a conceder a un imán 
o a otro gobernante cualquiera e/ poder
que podía indu c i rlo a ac tu a r
injustamente ... •. Bajo esta idea de libertad 
tomamos el nombre por el que hoy nos 
conocéis c o m o  c o m p a r s a  a l o s  
componentes d e  •1es filades Mitja Lluna
y Abu'I Abbas".

Del párrafo anterior se extrae que 
deseamos vivir la Fiesta a nuestra manera, 
engrandeciéndola y haciéndola más 
cercana a todo aquel que nos visita y 
disfruta con los desfiles, el desembarco, 
la pólvora, las embajadas ... Zaidies somos 
dos filás muy involucradas en la Fiesta. 
Participamos activamente en cada una de 
las actividades testeras, culturales o de 
promoción que organiza la Junta Festera. 
Donde haya Fiesta, ahí estaremos nosotros. 

La comparsa Zaidies tiene un objetivo 
marcado desde su primer segundo de 
existencia, las ganas de hacer Fiesta y 
hacerla bien. Esta es una idea que nos ha 
acompañado y acompañará durante toda 
nuestra vida testera. Pero también 
tenemos claro que cualquier innovación 
dentro de la Fiesta, como la de crear la 
nueva comparsa, pierde todo el sentido 
si no va acompañada por un profundo 
respeto a cada una de nuestras tradiciones 
festeras. 

Como os podéis imaginar, este año es muy 
especial y duro para cada uno de nosotros. 
Por una parte hemos aplazado la ilusión 
que representaba ostentar la capitanía 
que llevábamos años soñando desde 
dentro de Non Bebec. Pero por otra 
asumimos con mucha ilusión el reto de 
establecernos como comparsa, y es que 
�rear algo nuevo es una mezcla entre 
intuición y saber hacer. No le tenemos
miedo al futuro, porque el futuro es Zaidi. 
Es pensando en el mañana como hemos 
!ogrado desarrollar lo que parecía 
imposible y hoy e s  una  realidad. 

No podemos olvidarnos de aquellos ql!e 
nos apoyaron desde el principio y sin
preguntar quien tenía o no la razón. Os 
debemos lo que somos, gracias a los Pacos, 
�lmogávers y Pollosos ... Gracias a sus 
firmas hoy somos lo que veis. Un centenar 
de festtros agradecidos. Cada uno de los 
que empezamos a gestar esta aventura 
guardamos también un agradecimiento
muy especial para Toni de Pacos. Sieryipre 
serás recibido como un Zaidi más. Sin tu
apoyo hoy no podríamos estar donde 
estamos. 
Los Zaidies disfrutamos de nuestra Fiesta 
Y algo más importante, hacemos disJrutar 
� los demás. Y lo seguiremos haciendo 
libremente, porque sólo así se consigue 
avanzar ... 

Nacho Sa"l6n de Castro. 
Delegado de Zald1es. 

És un orgull i una 
satisfacció per a la 
comparsa  Za id ies  
formar part de la Festa 
de moros i cristians del 
Ca m p e l l o .  T o t s  
nosaltres, encara que 
som festers de molts 
anys, sentim como si 
aquest fóra el primer. 
la il·lusió i l'emoció de 
formar part d'una 
comparsa creada per 

nosal�res fá que aquest siga un any molt 
especial. 

La filada Abul-Abbás segueix sent la 
mateixa, seguim treballant amb la mateixa 
intenció, enriquir la Festa i així fer-la més 
gran. Ja ens coneixeu i enguany, com cada 
any, podeu visitar-nos quan vulgueu que 
nosaltres us rebrem amb els bra�os oberts. 

Així, des de la nit del pregó, nit magica 
per a tot fester, fins al castell de toes, una 
vegada finalitzada la processó de Santa 
Teresa, pensem gaudír al maxim d'alló 
que esperem durant tot l'any, d'aquestes 
testes que tant ens fan vibrar. Tanmateíx, 
s'ha de dir que no ha estat facil arribar 
fins a\í. Tot i els entrebancs que hem patit 
estem més units que mai, i és que "el 
poble unit mai será ven\ut". 

A més a més, cal destacar la tasca tan 
important que han desenvolupat tots els 
membres de la barraca des de la seua 
fundació i fins els nostres dies, i és que 
sense ells mai haguerem arribat a ser la 
filada que som: "Sempre estareu en els 
nostres cors! ". 

Per altra banda, també hem de donar la 
benvinguda als nous membres de la filada, 
els quals esperem que ga1,Jdisquen de les 
testes com tots els demés-. 

Així dones, podeu estar segurs que cada 
any treballem per superar-nos i així 
mi llorar respecte a les t1:s�es anteriors,. i 
és que perdur a terme aIxo no es pot dir 
altra cosa més que "estamos trabajando 
en ello". Finalment, només podem dir
vos que us esperem a la nostra barraca i 
que entre tots nosaltres farem unes grans 
testes de moro i cristians. Visea les testes 
de moros i cristians del Campello. 

Josep Salvador Requena Pérez. 
(un zaidí) 

CONTINUEM SENT FESTERS: FESTES DE 
2005, UN ANY ESPERAT I DESITJAT PER 
TOTS NOSAlJRES 

Des de fa tretze anys venim partic;ipant en 
les nostres volgudes Festes com a FILA MOROS 
DE LA MITJA LLUNA, encara que molts de 
nosaltres som fester5 des de xicotets i sabem 
el que vol dir la paraula festes. 

Enguany és per moltes circumstancies, un any 
molt especial, tots teníem posades moltes 
il-lusions en el nostre any de capitanía (com 
va ocórrer en 1997). 1 per motius que hui en 
dia encara no comprenem i ningú ha tingut 
l'amabilitat de donar-nos qualsevol explicació, 
ens vam veure apartats de les testes sense 
poder fer tot alió que teníem pensat. 

Per tot aixó, enguany els Moros de la Mitja 
Lluna volem aprofitar estes esbosses per a 
donar les gracies a tota la gent que el 
18.12.2004 ens van donar els 62 vots necessaris 
per a poder continuar sen t festers, participar 
en tots els actes possibles (desembarcar, 
desfilar, compartir, somriure i gaudir amb tots 
la Festa). 

Hem de recordar-nos de la FILÁABUL-ABBAs 
que gracies a la nostra unió i a les ganes qu� 
tenim de passar-ho bé, hem pogut formar 
una nova comparsa mora: ZAIDIES, per a 
poder continuar disfrutant de les nostres 
festes com sempre. Bones testes, i coneixement 
amb la beguda. 

P.D.: Als Pollosos, Pacos i Almogavers.
uPer AJ.la, e/ Déu misericordiós, que les nostres 
tropes sempre estaran en deute amb les
vostres gents, després de rebre aquel/es
S1gnatures que hui per hui ens tomen a donar
la nostra identitat. N 

De tot cor, els vostres germans: Motos de la 
MitjaUuna. 
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Ai redeu!I ! sempre a presses i grapats !! ! 1 
l'escrit del llibret, on és?. La Junta el reclama. 
Senyor! ! !, que he fet jo per a meréixer a�o? 

Es ciar amic meu, em responc._ No et queixes, 
ets on vols estar, als Marrocs o siga, "al imperio 
de los sentidos", carreres, tot a última hora 
<Om sempre per no v_ariar-, amb el temps just 
-mir� que som trar:iquils apart de ".m�rranets"
• pero també al mon deis bons am1cs I amigues
amb els quals un vol compartir una mica de
la meua i seua vida social, al món de la Festa
i no els canvie per res.

Vaja si vam tindre festa l'any passat, Capitanía 
inclosa disfrutarem. 1 ara, com no, el nostre
més sincer agra"iment a Vicent i Sara, Dani i
Maite, i a les seues famílies i col-laboradors,
per obrir-nos la casa de par en par per tal que
la Festa penetrara fins al fons -encara que
alguna la deixarem mig buida-

Especial reconeixement als germans Marrocs
de San Vicent i Zegríes de Mutxamel, grades
als quals va sortir el "boato" previst al carrer. 
1 un afectuós agraiment al nostre poble, que 

es va bolear amb els nostres <:arrees i Comparsa 
quan creuaren l'avinguda de la Generalitat i
durant totes les passades testes -per cert, a

algun li ha tocat la 
loteria?-

De proa a popa, de 
babord a estribord del 
nostre vaixell, grades a 
tots els components deis 
Marrocs. 1 com no, un 
lloc molt especial al 
nostre coret, per als bons 
amics "enemics per uns 
dies" d e l  Tercio de 
Flandes. De tot cor, el 
més profund agra"iment. 

Pero ara, ja  es 
temps de futur. 
Tornem a la rutina 
habitual. Al llarg 
divisem la propera 
Capitania, pero 
e n c a r a  q u e d a  
prou. Pero ens 

deuen quedar renovades forces per 
treballar per alló que entenem per Festa: 
amistat, solidaritat, convivencia, respecte, 
carrer compartit i un llarg etc. Així nous 
reptes tenim endavant: seu social, potenciar 
la nostra estimada Ambaixada de !'Escaleta, 
el dia deis "enfarinats" i altres que ja 
sortiran -que per aixo som únics-. Alceu 
el camp i endavant amics/es. La Festa es 
un camí que ja ve de darrere ple d'il-lusions, 
d'esfor� i participació, viure i dedicació 
amb un final últim. 1 ara que?, deu ser l'alé 
que ens porte sempre un poc més enlla. 
Aprofitant un acudit conegut per tots, di ria 
que la Festa es un "préstec" deis nostres 
fills/es, deis futurs festers i del nostre poble. 
Cuidem-la com ho mereix tan alt honor. 
Fem i treballem dia a dia, any rere any, per 
posar els fonaments i tradicions ben arrelats 
amb l'ajuda de tots. Ells ben bé s'ho 
mereixen i no podem defraudar eixe ben 
entés orgull d'un xiquet/a per ser fester i 
ciutada del seu poble. 

Si l'any passat, amb la nostra Capitanía 
portarem alegria, anim, saber estar i esperit 
fester en eixa direcció, ens donem per 
satisfets. 

Marrocs, per 
semprel/1 
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De sang festera. 

Ja som majors d'edat. Després de díhuit anys 
del naixement de la nostra Fila, molts 
esdeveniments l'han impulsat i consolidat, en 
simbiosi amb la nostra Festa. La Festa al 
Campello abans tan individualitzada ha anat 
avan�ant cap a tot un moviment social i 
cultural. El poble sencer viu la Festa. 

En el nostre orgull, no amagat, de ser la 
primera Fila del Campello, o amb el degut 
respecte, una d elles, en el que no capitulem 
és en considerar-nos precursors d'un estil 
marcial en les desfilades hui tan de moda 
della els mars. Presents e� tots i cada un deis
actes festers, ja siga en primera línia o entre 
�astidors, amb la nostra passada adolescéncia 
i la nostra, encara present joventut, i amb tots 
vosaltres, espentant cap en davant la nostra 
ben volguda Festa. 

Ens ompli l'anima i alla on anem ho prediquem 
als quatre vents, que en el seu conjunt, les 

�ostres festes de moros i cristians, ja 
11 dolga a alguns, són i estan 
considerades en l'avantguarda del 
bon fer fester, amb les seues cadéncies 
ja ho sabem, pero a cada moment 
imparables en el seu conjunt. 

Humilment, cal reconéixer que ens 
queda camí per fer, pero en els últims 
quinze anys no coneixem un altre lloc 
d'este el nostre particular planeta, on 
s'haja avan�at al ritme deis nostres 
sons. 

Tal vegada, només és necessaria la 
il·lusió i la constancia, pero tots sabem 
que darrere d'esta la nostra Festa, han 
estat, i alguns queden, un grapat de 
grans festers amb un cor encara major, 
que sense grans recursos pero amb 
molt de treball, han 'espentat del 
carro' perqué la majoria silenciosa 

que som tots, pose eixa imprescindible 
participació i alegria que tant ens caracteritza. 

Un exemple molt próxim i recent per a 
nosaltres, no a lloc a discussió, ho tenim en 
els carrecs festers del 2004. Els nostres 
benvolguts Capitans, Vicente i Sara, i el nostre 
Ambaixador Calixto i la seua senyora Maite, 
la nostra Banderera. Tots ells junt amb els 
cristians del 'Tercio de Flandes•, Pablo i Maria 
com a Capitans, "el Roch" Ambaixador i la 
seua "chiqueta• Tania com a Banderera, no 
sois no ens van defraudar sinó que dia a día, 
que? ... segon a segon, no van deixar de 
sorprendre'ns agradablement. A tots dihuit 
anys d'agraiments, el vostre impuls a la nostra 
Festa no quedara desert. 

En fi, sense oblidar els nous carrecs del 2005 
i desitjant-los tot un riu de ventures, ens 
acomiadem amb el repte fester de superació 
i en la confian�a del seu bon fer. 

Ens ajuntem a la Festa. 
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RECORDS D'UNA CAPITANIA 

(1) 

(ondosa la nostra capitanía 2004 em 
sent plenament orgullosa per haver 
tingut el gran honor d'ostentar el 
carrec de b a n d e r e r a  m o r a  
repre sentant, a l  costat del meu 
ambaixador, nostra comparsa Marrocs. 

En la nostra retina quedaran sempre 
infinitat de b o n s  r e c o r d s: 
"Mediterrania Cresol de Cultures". la 
nostra presentació ... El pregó, arribar 
a la pla�a abrigats per la nostra 
comparsa, les mostres d'afecte de 
tothom, la senzillesa de Na Isabel Clara 
Simo . . .  La m a t in a d a  d e l  
desembarcament, despertar  
embolicats en un núvol de festa, els 
nervis, la il·lusió, els teus giren al teu 
voltant com en un dia de boda ... 
Arribar a la platja a l'alba, el matí es 
preciós ... Desembarcar a bord del 
nostre vaixell i atracar al peu de la 
torre ... És l'hora de la veritat, la primera 
ambaixada: l'ambaixador espanta els 
seus primers nervis i comen�a a 
disfrutar del seu "moment de gloria" 
assaborint cada paraula, cada frase, 
cada gest ... , el reconeixement del 
públic. .. "L'imperi deis  sentits", 
"l'entra•: un any de treball, una hora 
d'espectacle ... , el carrer s'ompli de 

música, moviment, colors, sons, olors .... . 
Més ambaixades, desfilades, ..... 1 
concloure amb !'entrega de banderes 
al castel!, moment emotiu, en especial 
per a les bandereres. Són només alguns 
retalls del que ha quedat imprés en la 
nostra memoria. 

GRACIES a tota la gent de la nostra 
comparsa (Marrocs, Almoravits i 
Berebers) per haver-nos acollit com a 
banderera i ambaixador, pel seu 
recolzament i pel seu treball. Ens 
sentim orgullosos de ser Marrocs i 
esperem haver-vos correspost com 
mereixeu. 

GRACIES als nostres amics del Tercio 
per la seua col·laboració, a tots els 
col.lectius i persones que ens van 
ajudar en la presentació de capitanies 
i en el nostre boato, a la Junta Festera 
i a tothom per les mostres d'afecte 
que en tot moment ens han transmés. 

Com a BANDERERA, m'agradaria 
enviar una forta abra�ada a Tania, 
banderera cristiana, amb qui he 
compartit el privilegi d'haver 
estrenat les noves banderes deis dos 
bandols. 

1 GRACIES a Dani ,  el meu 
ambaixador, per compartir amb mi 
este •somni de festa". 

Pau i salut vos desitgem ... 

Maite Gomis i Cholvis 
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RECORDS D'UNA CAPITANIA 

(11) 

La nostra capitania Marrocs 2004 arriba 
a la fi i és el moment de donar el relleu 
a la capitanía 2005. 

Ser ambaixador moro és el més gran 
que m'ha passat en el meu camí fester 
i em sent molt feli� per haver portat el 
carrec amb dignitat , acompanyat per 
la meua banderera i recolzats per la 
nostra comparsa. 

GRÁCIES a la nostra familia: A Osear 
i Pepe, per la carrossa d'Andrea. A 
nostres mares, pares i germanes per la 
seua il.lusió i ajuda i per la seua 
paciencia amb nosaltres en alguns 
moments. A Paquita i Carrillo ...... per 
tot. 

Com a AMBAIXADOR, el meu 
AGRAiMENT al Comité d'Ambaixadors, 
per la seua tasca, i en particular a: Marc, 
'fester de debó ", per la seua amistat 
i suport incondicional. Santi, "el 
mestre", per tot el temps dedicat, per 
haver-me fet disfrutar i per la seua 
bona lluna;- • moltíssimes grades, 
Santi!!!. "Roch", el meu amic, bon 
ambaixador i millor persona; ha estat 
molt facil treballar amb ell per la seua 

predisposició i esperit de treball; -• quan 
quedem per a fer un assaget??? ..... •. 

1 com no, GRACIES a Maite, la meua 
banderera i dona, per la seua il·lusió 
durant tot l'any i per donar-me tota la 
tranqui l.l itat del món en les 
ambaixades. 

Dir-vos als nous carrecs, en especial 
bandereres (Maria i Mari Carmen) i 
ambaixadors (Pepe i Ismael) que 
disfruteu al maxim cada moment 
perque és una ocasió única, irrepetible 
i efímera. Tindreu infinitat de records 
pero per damunt de tot aixo haureu 
de quedar-vos amb sensacions positives: 
haver-vos sentit útils a la festa, haver 
expressat tot sense deixar-vos res dins 
i, sobretot, haver intentat ser bones 
persones. 

Que Al.la vos guarde i vos conhorte ... 

Daniel Calixto i Ruiz 
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f 
Des deis meus primers passos com a 
testera, mai vaig poder 1ma!;Jinar que 
arribaria a ostentar el max1m carrec 
dins de la Festa com a Capitana Mora, 
eró ha arribat el moment de 

f.acomiadament i no estic trista, al 
contrari, ha sigut un any feli� al veure 
complits tots els meus desitjos, que 
no han sigut pocs. He representat al 
Bandol Moro amb orgull i amb tot 
el recolzament de la meua comparsa, 
família i amics. 

Aquest any amb les persones que més 
he treballat, bra� a bra�. i a les que 
tinc el meu major agrai"ment són 
Angelines, per haver-me cosit tots els 
meus "tratges" i Isabel per pentinar
me i maquillar-me en cada acte, 
grades a les dos públicament perqué 
ho mereixeu. 1 seguint amb els 
agraiments, una menció especial per 

a mon pare, que m'ha fet viure 
aquesta experiencia sense negar-se 
a res ni posar cap tipus d'impediment, 
des del més xicotet desig fins al més 
gran ..... l'elefant, que la meua 
�ermana, a pesar de no agradar-li la 
idea, portava amb majestuositat el 
dia de !'Entrada per no llevar-me la 
il·lusió que jo tenia. Grades als qui 
més ens han hagut de suportar en 
els moments difícils (que també n'hi 
ha), ma mare i el meu marit, que 
després d'acabar la meravellosa 
desfilada va saber posar la guinda 
final regalant-me un castell de focs 
artifícials, disparat des de la terrassa
de ma casa. 

Vull recordar especialment a tots els 
que han estat organitzant actes i 
"boato", als meus veins, a la Junta 
Festera, a la meua filia i a tots els que 
han treballat per esta Capitania amb 
il·lusió. 

Desitge que les Capitanies entrants 
de 2005 gaudisquen de la Festa com 
ho hem fet tots nosaltres, Capitans i 
carrecs deis dos bandols. 

Sara Gomis Planelles 
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Aquest any 2004 de la meua Capitania, 
ha sigut un somni del qual encara no he 
despertat. 

Grades a tots vosaltres, festers i festeres, 
gracies a tots els campellers i campelleres 
pel vostre suport. Ad em tindreu sempre 
disposat a col-laborar en tot el que siga 
en bé de la Festa. 

Una abra�ada per a tots. 

Vicente Gomis Albero/a 
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(Toe d'atenció de les trompetes de 

guerra, per la banda de música. 

El sentinella valencia és a la torre.) 

SENTINELLA VALENCIA 

Els moros han ancorat al port! 

Han arribat els pirates! 

Vilatans del Campello, 

ciutadans de tota condició: 

hem de fer front a l'enemic 

que en nom de falses promeses 

posara el nostre poble en perill. 

Vingueu envanits a fer pinya! 

(Els festers del bandol cristia criden: 

Fora els moros, fora, a la mar!) 

(L'ambaixador moro s'hi acosta, 

acompanyat del seu bandol, 

després d'un altre toe d'atenció 

de trompetes de guerra que trenquen 

els crits deis cristians.) 

AMBAIXADOR MORO 

El salat ponent aparella 

la brava gent d'aquesta mar, 
heroica de tants trumfos de riba 

a riba sotmesa amb el sabre 

menat per mans de sang i vela. 

Hui el profit veem en l'illa 

de terra rica i tranquil-la, 

somni difícil que altres naus 

pagaren amb crescuda fe. 

Llei de mar és: hui lliberts, 
dema esclaus si no cadavers. 

(Fa una pausa i avan(a unes passes 

cap a la torre.) 

El tresor capital que tarda 
ja es guanyara amb la memoria 

i l'auda� estela forjada 

en el ferro de Barba-roja.

Oh terres amb tanta promesa!

Salut a l'antiga palmera!

Replegarem la fruita d'or 

amb l'estendard de mitja lluna 

que bé honora tot cabdill 

de Tanger a la turca terra. 

Que som amics de cor salat 

i dol� aroma d'odalisques 

amb els ulls de jasmí encesos, 

que per elles fem tals desitjos. 

(L'ambaixador s'acosta més 

a la torre, on roman el 

sentinella valencia.) 

Ja veig ven�uda l'alta torre 

pel foc que han plorat les armes 

amb la llum de milanta bregues 

que la lluna han afamada. 

Quan hom demana una treva, 

guarnits d'unes mans ensagnades 

la baga del coll hem posada 

en el tou i temorenc poble. 

Vinguen les poderoses perles! 

1 qui ha estat castell d'astúcia 

haura bon rival amb nosaltres; 

esmolats pel sol de la guerra 

s'acreix més la color mora 

i tots mesuren coll en forca. 
Per Al-la, el més gran, que m'inspire!
hui és la meua la veu seua
ell menara la nostra fon;a

' 

com ens ha encoratjat tothora 
en tot el domini de terres 

o mars on arriba el vent.
No hem anat mai de bell fondo,
per les raons de mar anem
on les nostres naus fan govern
i diuen quina és la llei.

(Cap al sentinella valencia, diu:)

Ah de la torre! 

SENTINELLA VALENCIA

Alto, qui em crida? 

AMBAIXADOR MORO 

Homens de la mar 

disposats a enraonar; 

coneguts d'orient a occident 
com a seguidors de Dragut 

i tan gloriosos com Salah Rais. 

SENTINELLA VALENCIA 

Tal és Alí com Camalí. .. 

Quines intencions vos d en aci? 

AMBAIXADOR MORO 

Saludar els vostres gove 1ants 
i parlamentar com ho far ?Is cavallers. 

anuncieu-me. 

SENTINELLA VALENCIJ, 

Ja veig el vostre llautó: 

Boca que traga fel 

no pot llan�ar mel. 

AMBAIXADOR MORO 

Sentinella! 

Compliu vostra obligació

¡ no en parlem més:

Qui no escolta raons

escoltara el bastó. 



SENTINELLA VALENCIA 

Aixó és dir-li a u poc i ben dit ... 
Ad arriba el nostre ambaixador. 

AMBAIXADOR VALENCIA 

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

AMBAIXADOR MORO 

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

AMBAIXADOR VALENCIA 

Expliqueu la causa 
que vos ha dut ad. 

AMBAIXADOR MORO 

L'afany venturós ens veleja 
on la pluja és generosa 
i s'agermana de reialmes 

�uan els pobles rompen fronteres 
1 valiment nostre demanen 
de torres, ports, palaus i hortes. 
A oferir-vos vine l'armada: 
vigoroses galeres, fustes, 
galiots i experts hómens 
avesats a lluites fatals
en que han defensat corones
ª la nostra causa fidels.
Som habitants d'aquesta mar
que ajunta grecs, catalans,
berbers, francs o napolitans rn . , 

anna gent que amb fortuna
en I' 
S 

escut nostre s'arrecera.
orn navegants fets a mudar,accept eu el bescanvi nostre:

vos oferim una armada 
que guia la Mediterrania, 
vos demanem pródig botí, 
considereu-ho l'aranzel 
tal que despenen els prudents. 
Ja n'hem tingut tractes amb altres, 
germans són de terres veines: 
Orpesa, Castelló, Cullera, 
Peníscola, Palma, Valencia, 
han acceptat un fur sensat. 
Vostra és ara la paraula 
que de bon juí amerada 
bé vetlara per vostra casa. 

AMBAIXADOR VALENCIA 

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

Continueu sent gent tossuda 
que malviviu de la gatada, 
teniu el ganivet convicte 
de delictes que esperen castig. 
Vos he vist en la gosadia 
del noble soldat que no sou. 
Trempa la mar la vostra llengua 
de melindros que no convencen. 
Si cansats esteu de galera 
i abordatges perillosos, 
ací trobareu pau i terres, 
un Regne honest que es governa, 
amb Valencia sobirana, 
fidel als furs del gran rei Jaume. 
Tenim faena, bons costums 
que acullen tot foraster 
i un bell idioma que ens canta 
i l'enteniment espavila. 
Som persones honestes 
ben avingudes en la pau 
i no tolerem perdularis 
ni cabiles de mal seient. 

No vegeu en mon parlament 
ni bonior ni covardia, 
sabrem tallar les mans hostils 
que volen confiscar-nos l'ordre. 

Cedir, ni un eixem volem 
davant propósits de vilesa, 
perqué lo mal entra per lliures 
i, adolorit, ix per onces. 

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

AMBAIXADOR MORO 

Dubte si és convenient 
mostrar tanta abundor d'orgull, 
teniu el Regne dividit, 
ben clevillat per les enveges 
i sacsejat pel contraban. 
La cremada deis nostres sabres 
va nafrar la Vila, Calp, Xabia ... 
la notícia va espantar, 
el perill el teniu a prop. 
Tothora hi ha traidors 
que mudaran el colp de fal� 
envers la seductora mar, 
pero, si voleu guerra, vinga'n! 
Propici sempre als bregats, 
posarem el destí en joc. 
Espereu-nos amb creus o llanees, 
que duem el foc a les dents. 
Poble d'insensats pescadors! 
cal repensar-ne el resultat 
que encara es pot esmenar: 
la tragica fi deis tossuts 
per un dolent consell venuts. 
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AMBAIXADOR VALENCIA 

Hi ha qui llepa en la boca 

i es mossega en la cua. 

Tal són les vostres amenaces, 

pero, que fareu de la flota? 

són soldats, famolencs sicaris? 

Carnissers venuts a preu fet. 

Quina casta de gent és eixa? 

Quin cervell guia gent tan cega? 

Pensar convindria millor 

a pacificar nostra mar; 

la mar pels pescadors, la terra 

pels homens de bondat provada 

que s'agermanen per l'ofici 

en faenes de terra i mar. 

Llauradors, mariners, fusters, 

tots han de bregar com un puny. 

Al Fabraquer i al Ramellat 

i a tot paratge campeller 

defensarem la nostra llei. 

AMBAIXADOR MORO

La fatxenda vos traira 

i prompte trobareu la pena 

a l'entaulat més indolent, 

si no tasteu abans el sabre 

que de fel i encesa sang 

eixugara els vostres llavis 
que tempten massa temeraris 

la nostra roda de fortuna. 

Ja que preferiu honorar 
records inútils d'almogaver: 

Moriu, pobres desventurats! 

Trompes de guerra obriran 

l'alta flama deis bons moros, 
que dobleguen si no capolen 

vostra vana iHusió. 

Pagareu dones i donzelles, 

i adolescents i fadrins 
que seran carn de les subhastes 

a les ciutats més afamades. 
Pacte o cadenes, decidiul 

AMBAIXADOR VALENCIA 

Cap llinatge de campellers 

no ha tingut el lla� al coll, 

i no hem de ser-hi nosaltres. 

Confiem amb les nostres forces 

i tenim la clara creen�a 

que del Vinalopó al Xúquer 

acudiran soldats a temps. 

Hisseu les veles i vogueu 

al paradís del qual canteu, 

que no volem desarrelats 

ni tramposos mercaders d'homens 

cegats pel vi, l'or i la tírria. 

Si bo no preneu mon consell, 

trobareu el foc i l'acer; 

�o és la darrera paraula, 

puix qui recull el bandoler 

dins de poc temps no té graner. 

AMBAIXADOR MORO

Ausades que sou atrevits 

i sabrem fer-vos-ha pagar; 

pel cel que guia els moros 

que besareu prompte la pols. 

AMBAIXADOR VALENCIA 

Que espereu? apresseu les tropes, 

ens defensarem a peu i a cavall. 

AMBAIXADOR MORO

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

AMBAIXADOR VALENCIA

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

(L'ambaixador moro es dir ige,x cap
a el seu bando/, desembeina el

sabre i l'enlaira amena{ant.)

AMBAIXADOR MORO

Germans en Al-la! 

Germans de la mar! 

Soldadesca, a les armes! 

Que coneguen la malicia del turc, 

la torre sera nostra! 

AMBAIXADOR VALENCIA 

Mare de Déu deis Desemparats, 

feu socors a la gent oprEsa. 

Visea la Mare de Déu! 

Visea el Poble Valencia! 

Visea el Campello! 

(La banda de música toe l'himne 

convenient, hi ha una llu .a a espasa 

entre capitans i ambaixa '.)íS d'un i

altre bando!, o bé se'n va disparant) 

-FI-





(L'ambaíxador valencia, 

acompanyat del seu bando/ 

s'acosta al castel/; toe d'atenció 

de les trompetes; el sentinella és 

al castel/, ocupat pe/ bando/ moro.) 

AMBAIXADOR VALENCIA 

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

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

L'altiva palmera que plora 
i la trista desfeta clama 
vinguda d'aquesta mar d'enveges, 
haura de ser el testimoni 
de la nostra brega segura, 
que contra tot dubte i pena 
al jardí perdut dura pau 
i justicia pels ingrats. 
Serem persistents com les ones 
retallant dia i nit la platja; 
serem tempestat que rosega 
tota duresa en la penya 
per tal d'obrir portes a la mar. 
Així, la nit del fracas 
en que sois murmuren infamies 
es tornara foc marcial 
i reverdira l'ametler 
sobre aquest pedregar eixut 
al qual més ens arra'ilem, 
tan abraonats com l'espart 
a la terra que coneix íntimament. 

Cansats vilatans del Campello! 
Amunt el cor, avant l'acer, 
no és cap Hercules el turc, 
1 el gran brumit de les armes 
és l'himne amb que vencerem 
bé a la mar, o bé a !'arena. 

Eixa és la fe i la flama 

que deixarem als fills deis fills.

Hereus de sang valenciana

venim a redimir l'afront 
que vol ara agenollar-nos 
davant de tal bandositat 
que devasta tot cel i terra. 
No hem de témer caure esclaus, 
ni més acovardits condoldre-se'n, 
perque els socors serem nosaltres 
i el bra� de la Mare de Déu 
dirigint el clam que ressona 
al Vincle, a la Condomina, 
a Alacant, encesa de fúria, 
al Xarco i Benimagrell, 
on ens ajuntarem en pinya 
per reballar el moro a la mar; 
lluny per sempre del costat nostre 
l'extorsionador i el pirata 
que vol governar amb malicia. 

(L'ambaixador valencia s'aproxima fins 

al peu del castel/, davant mateix 
del sentinel/a moro.) 

Sentinella! 

SENTINELLA MORO 

Qui viu7 

AMBAIXADOR VALENCIA

Valencia, patria meua. 

SENTINELLA MORO

Que pret�neu? 
Quin1·, lnt<>ncions vos duen ací7

AMBAIXADOR VALENCIA

No t'estranyes, vencedor 
i crida el teu ambaixado; 
per tal que tinga a bé escolt ar-me.

(El sentinella fa un senya/ amb 

el bra�, ix l'ambaixador moro.) 

AMBAIXADOR MORO 

Que Al-la vos guarde, 
i vos conhorte. 

AMBAIXADOR VALENCIA 

Bon jorn vos done Déu, 
i que siga sempre al costat nostre, 
davant el perill, davant la ·njusticia ... 

AMBAIXADOR MORO 

Molt m'estranya la vostra .ra�a. 
a quin interés respon la vi· ta? 
Sou a!tiu de vindre ací, 
pero feu ús de la paraula 
i acabarem quan de n'ans, 
que moltes raons acurten I dia. 

AMBAIXADOR VALENC/1 

No et pregaré que t'acontentes

amb la gloria aconseguida 
pel camí fet en la baralla, 
ja que bravejar et veig d'or uil

i domines el meu alcasser 
dó ostre;

que als teus seguidors n, 

gust que t'alabe i desaprov 
nforrna

perque el meu poble no es ' 

ni minsament cedira mai 
el sol que vos heu aturat 
en el mal temps de la f!aqu �-



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

Nosaltres, que honor sentím, 
tornarem la miseria vida 
i híssarem les nostres barres 

de roíg í groe per sempre nobles 
al castel! que preneu ínjustament, 
per bé que amb sabuda fama 
fruít d'un estol de mala historia 
arreu del món for�a cantada. 
Peró haura d'arribar el día 
en que �eixareu la meua patria, 
potser només aixo vos salve, 
que se'n vagen tots els pírates 
a la terra que els va fer naixer, 
als vaíxells on es feren homens 
sota el record de Barba-roja. 

Bon temps ara és per partir 
enlla de les fites nostrades, 
o reconsiderar el fur
que altres gents tostemps han ben víst.
Aixó o l'encontre sagnant
al qual menara la cobdícia
com a fí de la teua gloria.

La flamarada deis soldats 
esta ben forta í decidida:
fer front a la vida tot dret
í maí no viure agenollat.
�I desdeny a la por és ciar 
1 �s ciar !'afany del meu poble.
Digueu aixó al cabdíll vostre.
Talment són els valencians 
í mil pe, i 11s o amenaces 

'
no mínv.::iran maí el Campello, 
no Podreu fer-nos cap arrere; 
repenseu, per tant, qué fareu. 

AMBAIXADOR MORO 

Ha, ha, ha, ha. (Somríu) 
Sentíments for�a francs els vostres, 
aguerrídes íntencíons, 
químeres de glóría buida, 
perqué és la raó de les armes 
qui ens ha cenyit la corona 
sobre la víla disputada, 
on huí s'embellíxen palmeres 
i ríes llímoners per nosaltres, 
síngulars sobírans í amos 
que amorosíts pel Campello 
no projectem abandonar-lo 

ni perdre'I per vana amena�a; 
orgull ens dóna la victoria, 
i vassallatge deureu sempre 
als noms de Dragut i Salah Raís. 
Bon consell vos convé encara 
sí més desastres no voleu: 
coveu les nafres que teníu 
amb paciencia de sant, 
ínvoqueu pietat profética 
í el cos trobara conhort. 
El desfet poble que dueu 
arrossega l'amarg dolor 
d'haver perdut el seu blasó 
i carn de la própía carn 
que ara doblega l'esquena 
i fa feixuga la batalla. 
De lluny hem vingut a Iberia 
i ha valgut fer-se a la mar. 
Endemés, tindrem altre trumfo 
si hi ha segures dues voltes, 
ja que mesurar l'antull vostre 
no amainara els moros; 
si en una ocasió, 
amb créixens, vam véncer de sobres, 
no vos desfarem en una altra? 
No vulgueu ser el guanyador 
i somniar en vella glóría 
que val més perdre que més perdre. 
Prudencia sempre és amiga, 
l'atorrollament enemíc. 
Alceu el camp í a refer-vos 
que la nova lleí heu d'admetre, 
aixo és per mal que vos coste, 
encara que no vos convínga. 

AMBAIXADOR VALENCIA 

L'única possible refeta 
és rentar la sang i !'ofensa 
amb més sang í a mort, si cal, 
i a pel salvament de la vila 
que en mans com les vostres, Déu sap 
on devallara la miseria. 
Saps que per ben sentat que estigues, 
que no pots caure maí no ho digues. 

El foc escopit per les armes 
que embrutaren cal� i arena-
ja maí obriran més clevills 
sobre hómens ni terra cuita. 
No coneixereu vassallatge 
ni poder sobre campellers; 
de la ratlla de Guardamar 
a Salses hi ha !'alerta 
de barrar el pas í la gana 
a veles de llen� recremat, 
tal com veig que acabareu ara. 
Hem encés ja el nostre nervi, 
que no és cap antull ni bram, 
sinó la dignitat d'un poble 
que recuperara la pla�a 
a que mai no hem abdícat. 

AMBAIXADOR MORO 

Parlar sense trellat és facil, 
també pujar irreals torres, 
pero el bac pot ser instructiu, 
i, a més, la tercera pedra; 
tot per tastar l'amarg baladre 
í voler collír l'esbarzer. 
La maror ha de sufocar 
el vostre anim exaltat 
i si no la meua guardia 
vos dura a l'ocas del temps: 
la darrera nit deis valents, 
els que creuen ser-ho tan sois 
pero no ho han pogut mostrar. 
Mariners experts i soldats 
enfurits vos esperaran 
per a defensar el profit 
de la pirateria gosada. 
Als valencians de la creu 
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els toca ja calar les veles, 
que més val ser cap de sardina 
que no la cua del pagell. 

AMBAIXADOR VALENCIA 

Bé sé jo que ho pagareu 
i prompte sera, per ventura; 
besareu la terra fangosa 
de la sang deis vostres sicaris. 

Des d'ad no hi ha cansera 
quan cal desfer-vos el mal somni 

oit d'alguna caragola 
que des itjava espantar-vos. 
Prepareu espases i fletxes, 
que la pólvora és banyada, 
la vostra, de tanta mentida: 
fantasies i ambaixades 
no són més que altres alardos, 
mai es sap si és gros el nap 
fins que s'ha descobert el cap. 
Encomaneu-vos al profeta 
i feu-li els ritus sectaris 
que acostumeu a fer sempre, 
perque hui el plor sera llarg 
per a eixugar-lo entre faixes 
o cobrir-lo amb el barret.
Tenim la confian�a alta,
ja ens arriben els refor�os
de Mutxamel i Cabrafic,
Busot i llomes de Xixí,
i els gemecs es tornen crit
a la guerra i la revolta.

AMBAIXADOR MORO 

Si voleu guerra, la tindreu, 
si voleu sang, en tastareu, 
si voleu hissar la senyera 
sera com a mortalla vostra, 
si voleu furtar-nos la pla�a 
no voreu més el trenc de l'alba. 
Som i serem els sobirans 
per damunt quisvulla monarca, 
príncep o sulta o califa. 
Coratge no en faltara 

per tal de tallar-vos el pas

¡ anegar-vos la llengua 
queja cansa i em mareja
d'oir-vos roman�os cremats.

Aneu directes a morir, 
ja vau caure i el cos pesa, 
admireu l'últim sol de hui 

si és que preferiu l'encontre, 
¡ ceny iu-vos ben fort l'espasa 
que trobareu pedra de marbre 
amerada de vivor mora 
que evitara desfer la historia. 

AMBAIXADOR VALENCIA 

Qui cau i s'al�a no ha caigut; 
i nosaltres ni hem caigut 
ni demanem cap de les !lastimes. 
Ben veritable és la for�a 
i ben veritable és l'anim, 
com segura ja és l'ajuda 
deis qui van derrocar AI-Azrak, 
els alco ians, entre més valencians 
que prompte tindreu davant. 

AMBAIXADOR MORO 

Soldats i guard ies descal�ats, 
ni un ni mil, no espanten. 
Veniu tots, vingueu-ne molts 
que tots ho pagareu car. 

AMBAIXADOR VALENCIA 

Espereu-nos amb canons, 
amb fones o amb espases, 

ja parlarem d'arrogancia ... 

AMBAIXADOR MORO 

Veig que prompte sera, 
i m'alegre ... 
ja em cansen tantes raons 
la mar vos rentara les llag;imes.

AMBAIXADOR VALENCIA 

La Mare de Déu deis Des emparais Campellers que bé la voleu· �al
Sus i a la carrega! 

AMBAIXADOR MORO

Vos esperem. 
Tornarem a ser vencedors.
Germans turcs i moros granadins,berbers i morisma de cor valero· s,
que les armes responguen! 

(La banda de música toca /'himne 

convenient, hi ha una lluita a espasa 

entre capitans i ambaixado11d'uni 

altre bando/, o bé se'n van disparanv 
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RECORREGUT DE SIS ANYS I GAUDIMENT DE LES FESTES DE MOROS I CRlfflANS DEL CAMPELLO

. 1 fer un balanc; del treball realitzat este 
Yªt any fent incapeu en les Festes de Moros
�istians de 2004. Tot just acabar el 2003 ens 1 

111 posar a treballar per a la Cavalcada deva .. 
ara: ldem del mateix. la Festa té un caml

��t I l'única cosa que es f_a és _el mateix que
h ny anterior. Enguany la d1rect1va de la Junta 
�erl acaba el seu mandat pero ha d'ajudar 
, la próxima, sobretot en la Cavalcada. 

Estts testes passades hé!n sigut unes de les més 
,nogudetes que hem t,_ngut, pero amb ganes 
· bOn fer hem aconsegu,t unes merescudlssimes 
feSte5 de Moros i Cristians. Respecte a totes les 

rsones que decidi,cen o no fer coses, dones 
f¡ ha molts feste� i cree q_ue qualsevol pot
tindre la seua op1ni6 particular I no ha de 
criticar, almenys pel que fa a la Festa, perqué 
ad estem tots perqué ens agrada, sense mes, 
¡ quan un es cansa cal respectar-li-ho i que 
treballen altres. Ho die, perqué enguany hi ha 
hagut unes pern,nes que havien de muntar el 
castell que no han estat, pero no passa res. H i 
ha hagut altres que ho han fet per ells. 1 a�6 
deu ser aixl. Agrair dones des de la meua postura 
a tots i totes els que han fet el que han pogut 
perque el castell estiguera muntat i els ,c1quets 
deis col·legis pogueren visitar-lo en els dies 
previstos. 

A partir del primer d'octubre es va posar ma a 
l'obra, tenint ajuda, enguany, del personal de 
l'Ajuntament i un cami6 per a muntar i 
desmuntar. la Junta Festera de Moros i Cristians 
agrai,c a l'ajuntament del municipi, i sobretot 
als seus regidors Toni Calvo i Juan Carlos, per 
l'ajuda que ens han prestat en tot moment. 

Des de finals d'agost les capitanies van treballat 
de valent. Només amb la realització de la 
presentaci6 de capitanies d'enguany 2004, ja 
van donar molt que parlar. La gent que la va 
vore no sabia e,cpressar com ho havien fet de 
béi inclús fins hi havia qui preguntava que 
quina empresa ho havia organitzat, creiet que 
eren professionals de l'espectacle i jo els deia 
que eren gent de les comparses, que havien 
estat assajant dos o tres mesos per a realitzar
la. Hi havia gent arreguda que se sorprenia 
que no hagueren cameres de televisió gravant 
pera retransmetre-ho. El fet és que hi ha testes 
populars que si que és difonen i no aid este 
gran espectacle de Color, Uum, So i Focs d'artifid 
amb gent no professional. La sensaci6 que va 
quedar es que va agradar a quants la van vore. Del_meu amic Fernando Ramos puc dir que �o 
sabia on mirar, perque en tots els fronts pod1a 
un vore i disfrutar. Al final una hora i quaranta 
minuts i no és va fer pesada, que és del que es 
tractava. Moltes felicitats a les Capitanies 2004. 

TC?t just acabar la Presentació de Capitanies, el �•ssabte segúent va tindre lloc la Presentació 
h�I Ll1bret de festes. En esta ocasió va haver
/ un concert de dolcaines a carrec de "Els 
"'replegats de Xi,cona '• que van delectar a to� el,s que van anar. Encara millar va ser l'actuac16 
� �taúlf Gomis Valero, presentant el dit llibret 
d

e 

t e¡res. Campeller, fester i amic, no li va faltar 
e e ª Per a agrair a tots els que havien
G

o�laborat I confeccionat I' anomenat llibret. 
1¡' Cles At�ú_lf i Mari Carmen, les meues més nceres felic1tacions. 

�uany també han celebrat el seu 25 aniversari 
m ��mparses Kordofan ¡ Non Bebec, per este 
d� 1� Kordofan va organitzar un concert de 
de �aina Portat a teme pel grup de dol�aina 

ª Degolla d'Alcoi. Van estar 1mmillorables. 

�stos _acte� s6n els que van consolidant una
e�ªJ?ve 1_amb ganes d'aix6, de Festa. També 

ha,� a9rair a la Caixa l'aportació de l'exposició 
de la vida als castells •, que vam tindre el plaer 
de gaud1r .e.Is dies previs a les testes, perqué 
també la v1s1taren grans i xicotets deis col-legis 
del Campello. 

Cursa ciclista, partides de pilota valenciana 
�rote� de petanca, balls regionals de Salpass� 
1 de 1 �statxa ... fins arribar al 9 d'octubre dia 
del Pa1s Valenci_a, dia en qué el rei Jaumi I va 
entrar a Valencia. Es va fer una representaci6 
a carr!?c deis xiquets festers en el castel! de le; 
amb!l1xades. L'única cosa qJe va entelar un poc 
el dta, va ser la mort del regidor Francisco 
Moyana, a_causa d'una greu malatía. Paco, el 
meu més sIncer condal per a la teua familia. 
Com em deies l'any passat en la barraca deis 
Veterans: "Presi, a tu et coneixen més. • Paco, 
sempre estaras en la meua ment. 

Arribant al dia 11 ... qui ve enguany per a fer 
el Preg6 de festes?, dones una d6na nascuda 
a Alcoi, escriptora, anomenada Isabel Clara 
Sim6. Un bon preg6 de testes. Ella ho pot 
descriure. El qul; sí que sé, és que va estar agust 
en El Camp_ello , recorda amb afecte algun any 
de la seua ¡oventud, que va vindre a estiuejar 
acf. Grades Isabel. 

1 a continuaci6 va arribar l'escandol: els festers 
van comen�ar a preparar el Oesembarcament 
al Clot de l'lllot, perqué a les 3 de la matinada 
la gent poguera comen�ar a disfrutar de l'acte 
més esperat de les Festes de Moros i Cristians 
del 2004. Reexit del desembarcament de les 
trapes mores i cristianes. Felicitar als tiradors 
que un any més han �osat el seu sisé sentit 
perqué isquera el m1llor possible, i també 
felicitar a la Comissió de pólvora i a tots els 
seus delegats pel seu bon fer. Els ambaixadors 
han broda, un any més, l'Alardo a la 
Torre. Felicitats Roch i Calixto. Aprofite també 
estes linies per a felicitar a tots els carrecs moros 
i cristians: Vicente i Sara, Capitans moros; a 
Maite, Banderera; a Pau i Maria, Capitans 
cristians; i a Tania, Banderera. He vist en els 
seus ulls eixe brillantor de felicitat, de disfrutar 
cada dia que han eixit al carrer i aprofite el 
felicitar a les bandereres per haver estrenat les 
Banderes de Bandol, dissenyades pel nostre 
bon amic Alejandro Soler, d'Alcoi. Enhorabona 
Capitans el 2004. 

Com deia, enguany en l'Alardo a la Torre, hi 
ha hagut algun canvi que s'ha saldat amb éxit. 
Em referisc, entre ells, a l'arre!¡llament realitzat 
enguany de l'embarcació ut1litzada per a la 
dita ambaixada, queja tenia "uns quants" anys 
¡ uns pocs més. El temps ha respectat tots els 
dies de testes, podent-se aixf fluir més els actes. 

Oia d'Entrada, 12 d'octubre: lmpressionant. 
Vore la !;lent, la música, el colorit, la tribun� de 
polftics I festers plena de gom a gom ... S1 he 
de quedar-me amb algun detall d'estos dies 
deis carrecs, em quede amb totes les mirad_es 
de felicitat, els seus ulls, sobre�ot.els de Tania, 
gue parlaven sois, mirara a qui mirara del que 
h estava ocorrent. Roch, que bon di_a has passa� 
amb la teua filial. Val la pena, ventat?. Que s1 
hem disfrutat tots els que vós coneixem de com 
ho heu passat. Part de l'éxit de tot ató és deu 
en gran part a la familia I amics que estan al 
nostre costat des del primer moment, recolza,:,t 
quasi tots els nostres menesters. Una salutac16 
a tots els carrecs i famllies perqué s6n tots els 
meus carrecs, carrecs del 2004. 

Un altra de les coses que han donat de parlar 
ha sigut l'espectacle que avui dia se li ha donat 
a les Ambaixades, tot pel bon fer deis festers. 
Ofrena, mascletada, process6, castel! de focs; 
que enguany vos l'heu repartit com a bons 
germans pero que no s'assabente la cap de 
protocol. 1 com no, eixe acte que va pensar Xavi 
1 que cree que va quedat molt be: Uiurament 
de Banderes per a guardar en la Junta fins al 
próxim acte que tinguen els carrecs. Felicitats 
1 l'any que ve, més i millar, se sol dir. Agraisc a 
tot el poble del Campello, als festers i a la gent 
que ens visita tots els anys durant les nostres 
testes. Des de la Junta Festera agraim a les 
famflies de Bilbao que cada any ens visiten i 
ens volen com a germans. Sabeu que acf teniu 
a uns amics. 

Ara és temps d'agraiments i patrimoni que hem 
deixat: Un castell, maniqu1s, tres muntatges 
per a carrosses, motor eléctric, maquinaria 
eléctrica per a muntar el castel!, Banderes de 
Bandol, espases, polvorí, fotos de carrecs, 
potenciar el Oesembarcament, potenciar les 
Ambaixades, Correfocs, Concurs de fotografía 
Vicente Ródenas, que tots els festers tinguen 
permfs d'avantcarga, concert de bandes ¡·óvens 
mig any, potenciar Presentaci6 del L ibret, 
engrandir la Presentació de Capitanies, 
Carnestoltes, Mig any, donar a conéixes la Festa 
de Moros i Cristians en tots els racons del món. 

A9rair al Club Nautic, Cofradía de Pescadors, 
A¡untament, Policía Local, Guardia Civil, 
Prosegur, a tots els que col-laboren en la 
conf�cc_i6 del Llibret, entitats, comertos, 
assoc1ac1ons del Campello, a tots els veins que 
compren lotería durant tot l'any i al poble en 
general. També agrair als mit¡ans de 
comunicaci6: Radio, premsa i televisio. Al club 
de Pilota Valenciana, Club Ciclista, Club Esportiu 
El Campello, Club de Petanca, Grup Salpassa 
L'_Estatxa, als Pregoners i Presentadors deÍ 
Lhbret. A tots els Carrecs que hem tingut durant 
estos 6 anys del meu mandat. 

Aprofitar l'ocasió per agrair a totes les 
comissions de la Junta i a tos els seus delegats. 
! per descomptat, a �ots els festers del Campello 
1 als_que _ens han a¡udat de pobles pr6xims. A 
Cad1res I Taules • Jose·, Comercial Ta barca
Ernesto de Horizonte Musical Quintanilla d�
Coca-Cola i a la gent que ha recolzat des
d_'arrere i ha donat anim per a seguir dia a dia 
fms a acabar les meues candidatures. També
no vull que se m'oblide la comissi6 de Cavalcada 
de Reís ni tampoc oblidar la gent amb qué més 
he estat: les meues directives, Antonio Planelles 
Paco Sánchez, Benjamín Soler. Fernando García: 
Manolo Tendero, José Palomares Carmen
García • la quela •. Fina Leonfs An°tonio "el
nap •, Maria Antonia Ramos i, s¿bretot, a José 
Vicente "Santillana", la meua ma dreta.

1 agrai_r, més que a ningú, a /a meua dóna ; el 
meu fil/ per aguantar-me. 

Grades a tots, bona nit. 

David Alavés I Lled6. 
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, ARXIU HISTORIC FESTER

PRESENTACIÓ DE CAPITANIES 
Agost 2004 

Bona nit a tots. 

1. Gracies per la seua assistencia a esta nova edició de 
l'acte de Presentació de Capitanies deis Moros i Cristians 
del Campello. 

2. Espere que gaudisquen amb el que van a vore a
continuació, els assegure que és el resultat de molt 
mesos de treball de les comparses que ostentaran
enguany el títul de capitanies: TERCIO DE FLANDES 1
MARROCS. 

3. A les dos els desitge que esta nit quede com un
record inoblidable en la seua memória. 

4. 1 abans que acabe el seu mandat felicite a les
Capitanies anteriors Maseros pel Bandol critia i Veterans 
pel bando! moro per haver sabut portar el carrec amb 
honor i orgull. 

5. Com a President de la Junta Festera vull aprofitar
esta ocasió per a agrair públicament al Club Nautic
Campello la seua inestimable col.laboració, permetent
nos una vegada mes gaudir d'este incomparable marc. 

6. Finalment, donar grades a l'Ajuntament del Campello 
per confiar en el nostre bon fer. 

7. Festers, este és el punt de partida de les nostres festes 
de moros i cristians, prepareu-les no com un simple i 
apatic esdevenir, sino amb l'energia que precisen els 
projectes que es volen realitzar. 

8. Confíe que quan arribe el mes d'octubre tots vostes
compartisquen amb nosaltres la nostra Festa major. 

Moltes Grades. 

David Alav4s lledó. 
President de la Junta festera 1999-1004. 

NIT DEL PREGó 
Octubre 2004 

1. Capitans, capitanes, ambaixadors ¡ bande Senyora pregonera, _senyora Alcaldessa, amics f 
reres.

bona nit. És per a m, un plaer estar en estos m 
e51er1,

amb tots vosaltres en este marc tan entranyablrnen1¡
és la pla�a del nostre poble, punt de inici tra/corn
de les nostres festes. 

10ona1

2. Com tots sabeu este és l'últim any del meu m 
com a President de la Junta Festera i vull aprofita�"

d
ª1

ocasió per a agrair a tots el recolzament i la col-labo e� 
que n'heu donat al llarg d'estos 6 anys. racio 

3. Estimats festers, entre to�s �e'!! aconseguit portar
les nostres festes de moros , mst1ans a un punt moltelevat, podeu sentir-vos orgullosos d'elles. 

4. Esta ciar, que fins i tot tenim molt de cami que fer
peró estic segur que el nostre futur és molt prometedo( 
per aixó vos anime a participar en els próximes eleccio� 
de la Junta.

S. Felicite a les dos Capitanies Marrocs i Tercio de Flandes 

per l'esfor� que han realitzat al llarg de tot l'any, espere 
que estigueu molt satisfets del vostre treball i desitge
que totes les vostres il-lusions es facen realitat en estos 
próxims dies. 

6. Festeres i festers tot esta preparat perqué gaudiu al
maxim, no desaprofiteu l'ocasió.

7. Els carrers s'han omplit de llum i prompte l'olor de
polvora ens embolicara. 

8.Campellers, amics i visitans disfruteu de le Festa.

9. iVISCA LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS DEL
CAMPELLO!

1 O. Es per a mi un plaer cedir la par aula u la meua 
amiga la Senyora Alcaldessa Marita Carratalj. 



VI CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTERA "VICENTE RÓDENAS ALBEROLA" 

PRIMER PREMI 

Lema: ALEX 
Autor: Antonio Magdaleno Montes 

Per acord del Consell Permanent 
de la Junta Festera de Moros i 
Cristians del Campello, es va 
convocar el VI Concurs de 
fotografia testera "Vicente 
Ródenas Alberola • i en aplicació 
de les Bases publicades en la 
convocatoria, en la vesprada del 
día 25 de gener de l'any en curs, 
va tindre lloc en la Seu d'esta 
associació, l'exposició pública 
de les obres presentades per a 
coneixement deis seus associats 
i de la població en general. 

Reunit el jurat qualificador en 
la mateixa sessió, constituit 
segons alió que s' arreplega en 
la referida convocatoria pública 
¡ després de les deliberacions 
op o r t u n es,  v a  r e su l t a r  
guanyadora del Primer premi 
l'obra denominada • Alex", sent 
el Premi Autor Local per a l'obra 
"A trenc d'Alba". 

D'altra banda, es constata en 
l'Acta de la sessió que van ser 
obres finalistes: Espumes i 
Dimonis, Alex 11, A trenc d'Alba 
11, A la carrega i Azraquíes. 

En aplicació del punt 11 de le� 
B a s e s  d e l  c o n c ur s ,  1 
transcorregut el termini en elles 
assenyalat, queden els treballs 
presentats i no reclamats a lliure 
disposició d'esta Junta Festera. 

El Campello, 21 de maig de 
2005. 

Juan Feo. Be/monr. P/anelles 

El President 

PREMI AUTOR LOCAL 

Lema: A TRENC D'ALBA 
Autor: Conchi Terol Sánchez 
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a...�-------------...:PR.:::IMERA= MOSTRA DE MOIIOS I CJIISTIANS A NAUCOTUR 2005 

Previa _petició de participació de la Regidoria 
d� Tunsme del nostre AJuntament i per mitja 
d acord del Consell Permanent de la Junta 
Feste�a de Moros i Cristians i aprovat el projecte 
a real1tzar per_ l_es dos parts per mitja de Conveni 
d� col-laborac10 en m�teria de turisme, en menys 
d un mes es va gestar I realitzar, amb gran estor� 
degut als nombrosos actes, la Primera Mostra 
de Moros i Cristians al Campello durant la 
passada Setmana Santa. 

com no pertoca detallar tot E;I programa d'actes, s'inclou una de les diverses 
notes de premsa que es pod1en trobar als distints mitjans de comunicació: 

•Esta Setmana Santa la Junta �e�!era de �foros i Cristians del Campe/fo
participa amb u_n programa amb1c1os en la F,ra de náutica, consum i turisme 
de la seua /ocah�at Nauc�tur 2005, en_ c_ol-laboració amb e/ seu Ajuntament. 
Per mitja de la magurac,� de l'Exposmó "Del Moro al Cristia • el dijous 24
a /a vesprada, en la Llot1a del Port pesquer, inicia una variada successió
d'espectacles festers d'interés turístic, que potenciaran esta mostra cultural 
fins al día 27 de mar�. 

El divendres �5, ju�t amb la Llo.tja i a les _18'00 horf:S Danses Medievals, el
dissabte a m,g dia Camel Tour , amb an,ma/s exót,cs, came//s, cava/Is, etc. 
perqué gaudisca el visitant a la vora del mar. Més tard, en e/ Passeig marítim, 
dos espectaculars Entrades musicals festeres: a la 18'00 hores la del "boato• 
de /'Esquadra especial de Cavallers Cristians i sobre /es 20'00 hores, els seus 
homólegs Emirs del bando/ moro, comptant amb un interludi eqüestre 
medieval itinerant que ens amenitzara la vesprada campe/lera. La Pólvora, 
sócia d'honor d'esta Associació testera, estara present en este emblematic 
paratge costaner. 

Per a finalitzar la seua participació la Junta Festera ens convida el diumenge 
a viatjar en el temps a una época on e/s Caval/ers i Senyors d'ambdós bandols, 
dis cernien e/s seus interessos per mitja d'un Torneig Medieval, on la seua 
habilitat eqüestre i la seua destresa amb /es armes, soluciona va /es disputes 
de forma contundent. Sobre la 12'30 hores i en la Platja del Clot de /'il/ot 
embo/icats per la nostra música podrem trabar la resposta ... u 

Només queda agrair, una vegada més, a tots els festers q_ue van participar, 
el seu esfor� desinteressat en impulsar la nostra Festa I al nostre poble. 

Gracies per tot. 

El Campello, 7 d'abril de 2005. 

Juan Feo. Be/monte Planelles 

El President 
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GUANYADOR PRIMERA CATEGORfA 
Lema: Confettis. 

Autor:Marta Baeza i Lloret.
Edat: 8 anys. 

GUANYADOR SEGONA CATEGORIA 
Lema: A la torre. 

Autor: Curro Rodríguez Martínez.
Edat: 1 O anys.

Per acord del Consell Permanent de esta Junta Festera de Moros i Cristians del Campello, es va convocar el XVI Concurs de dibuix
infantil "Mig Any". Segons les Bases entregades a les escoles participants, va tindre lloc a fina Is d'abril en la Seu d'esta associació
l'exposició pública de les obres presentades per a coneixement deis seus associats i de la població en general.

Reunit el jurat qualificador en el mateix acte, va resultar guanyador de la Primera Categoría el dibuix obra de Marta Baeza i Lloret
de huit anys de edat, i de la Segona Categoria el de Curro Rodríguez Martínez de deu anys, els dos guanyadors son alumnes d�
Col·legi Pla de Barraques.

Per part de esta Junta Festera agra ir la nombrosa participació deis alumnes deis distints
col·legis de la localitat, i en singular als professors que any rere any col-laboren en e5te
concurs.Gracies per el vostre estor<; i fins a l'any que ve.

FINALISTES PRIMERA CATEGORIA: 

Pau Llorca Gomis 
Cristina Riquelme Soto 
Arnau Planelles Ramírez 
Marina Torrecillas Garrido
Nuria Lozar Lledó 
Mar Armengol Bernabeu
Tamara Giner Lledó 
Mº Carmen García Ruiz
Alba Raja Martínez 
Raúl Sellés Fernández

de 6 anys.
de 6 anys.
de 6 anys.
de 7 anys.
de 8 anys.
de 8 anys.
de 8 anys.
de 9 anys.
de 9 anys. 
de 10 anys.

FINALISTES SEGONA CATEGORIA:

Ley�e Vañes Baños de 10 anys Dav1? Valls Gómez de 10 an s:Ferran Armengol Perales de 10 an�s Carlos Monzó Romero de 10 an 5•Ciar? Melgarejo López de 10 an�s·Mano Alberola Gomis de 11 an 5•Ara!1tza Belmonte Baeza de 11 an�s· Tani_a Casanova Ramos del l anys •Nu�1a Capdepón Tortosa de 11 an • Ale¡andro Vallejo Restrepo de 12 an�::

El Campello, 29 d'abril de 200S.

E I Presidenl
Juan Francisco Belmonte Planelles.





UFRAGI DE LA SOLEDAD
1 ENCARA DIUEN QUE EL PEIX ÉS CAR: EL NA 

El 8 de desembre de 1960 va naufragar la 
barca Soledad (3ª-AT-929) a la costa de 
Larraix, molt a prop d'on es perderen la 
Danubio Azul i la San José al 1943, i que 
va omplir de pesumbre i tristor el Nadal 
del Campello de 1960. Com els naufragis 
de la Trinidad, Danubio Azul i San José, cal 
que rescatem de l'oblit aquest succés que 
forma part de la nostra historia i que ho 
recordem, ja que és un deure de justicia i 
és un deute que tenim amb els homes que
van deixar la seua vida en la mar. 

l'any 1960 va ser l'any de l'elecció de J.F. 
Kennedy com a president deis Estats Units, 
deis primers incidents greus als que 
s'enfrontava De Gaulle a Algéria i la 
consolidació de Fidel Castro a Cuba, en 
l'ambit internacional. 

A Espanya, Franco havia obtingut l'ajuda 
nord-americana en plena guerra freda i 
s'iniciava la construcció de les bases 
americanes, s'havia acabat l'autarquia i els 
tecnocrates iniciaven el desarrollismeA 
Alacant. els nord-americans havien instal·lat 
la base aéria conjunta en la Serra d'Aitana, 
i eren els grans animadors de la vida social 
de la capital: recepcions oficials, visita als
cementiris, partits de basquet, etc. Aquest 
mateix any, Carmen Polo de Franco, de 

visita per provínci es, assistia a una 
representació del Misteri d'Elx. 

Al Campello, a principi d'any un circ, que
s'havia instal·lat en la Pla�a 18 de julio (la 
Rana), va volar per l'aire a causa del vent, 
mentre que Vicente Boix Giner ocupava 
l'alcaldia i Rafael Gomis García presidia la 
Contraria de Pescadors (el Pósit). La pesca 
iniciava una transformació amb la 
desaparició de les barques de Larraix 
(caeros) i de les últ imes vaques 
d'arrossegament deis anys 30, mentre que 
els moderns bous es traslladaven a Malaga, 
Algesires i Les Palmes . 

Barca •LAYA• construida per ""'1ro Gomis LL•dó. 
foto: V,ctor Boix Giner. 

De totes formes, la flota ca�p_ellera

continuava pescant a la  cost� atlantJCa del 

Marroc, ara independent; ' en aquest_a

costa era ben conegut el mal temps a �artir 

d'octubre, cosa que feia pa�lar �Is manners 

del •temporal de la Purfmma que es va

engolir la Soledad.Al novembr_e d� 1960, 

es va produir un fet premonitor, amb

l'enfonsament d'una altra vaca deis anys

30, l'Hercules F.C. (3ª-AT-1040) feta a l_a

Platja del Carrer la Mar per Pedro G?m1s

Uedó al 1936. L'Hércules F.C., prop1etat

deis germans Terol Gomis (Tocaros), va
patir un abordatge del mercant M?nte 
Betayo• a l'eixida de Malaga (Torremohnos) 
i es va enfonsar sense tenir que parlar de
desgracies humanes, que s?n l,es m�� 
importants; malgrat aixó ens cnda 1 �tenc10 
que sempre són els danys matenals els 

al port d'Alacant •1 en ' ma· trasllada a Algesires pe 
19

a l'Atlantic. Al 1953 er: ;�m�n
Poveda Ramos (Tarrara) 

_qu,ri
instal·lar un nou mot 

I al 1 
Munkte/1 Hispania, alhor�

r 
m

calafat del Campello Pedro J
u1

renovava l'obra morta a 1, b�a ni 

:cons,
d

·sti�:on las obras en carr,rozot . e ,,g
d
azones en fa cámara c a m  10 e baos, durm; s o t a d u r m i e ntes, cambio barragunete� tapa de fa regala, ,

d
talla

1
s de �ub,erta, quilla, hiladase as cmtas, pie de roda 

aparadura y forro exterior y �e; calafateo del casco. Se fe instaló u 
maqu!nil/a de arrastre y tanqi 
capac,dad de 7.000 litros(. .. )' (2) primers en ser sufragats: 

•(...) la Mutua Nacional de Previsión de 
Riesgo Marítimo en el que remiten un 
cheque del 8.H.A. por ptas que sumadas 
( ... ). hacen un total de Ptas. 300.000, que 
en concepto de indemnización abonan a 
los Sres. Tero/ Hermanos, armadores de la 
embarcación de pesca denominada 
Hercules F. C. (. .. Y. ( 1) 

. .  

Tornant a la Soledad (3ª-AT-929), era una balandra de fusta constru'ida per Jaime Pomares González a la Platja del Postiguet d'Alacant al 1932, tenia 14'9S m. d'eslora 5 m. de ma_nega i 1 '90 de puntal, feia 20•2átones (trb) ' montava un motor marca Laval d� 70 hp. Al 1932 era propietat de M"Rrpoll Burgos i José Carratalá Ripoll a partird� 1�36-37 formava part de la fÍota delSindicato de la Industria Pesquera. C N T. del �ampello, i a l'agost de 1938 é�confiscada per_ la Base Naval de Cartagenaper fer-la serv,� com_ un bou de vigilancia
'J.z:'
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i 
rnes, rgual que la Danubioercu es F.C.. 

En acabant la guerra d'E remolcad I b 
spanya, era a per a arca Lava/ (3•-AT-707)

Al 1960, com la majoria deban 
Campello havia marxat des de M.l 
a la costa atlantica del Marroc: 
• En Málaga (. . .) habíamos efect 
repintado del "Soledad", y repara 
la maquinaria. El barco se lo 
reconstruido no hace mucho tiem¡ 

Després des d'Algesires o Ceuta pa 
l'Estret de Gibraltar i s'endinsa 
Marroc: Tanger, Esparte!, Larraix. K 
Rabat, Fedala, Casablanca, Mazaga, 
Mogador i Agadir. Amb les neveres 
de peix abandonava els tancs de J 
tornava cap a Tanger per 3 vendre, 
per la Purissima i poder tornar a• 

passar el Nadal. Peró aq,esta veg, 
temporal de la Puríssima ava a ca¡ 
el seu destí, com ja havi ... passat a 
deis anys quaranta quan Jn tempo, 
deixar més de 90 marine ; morts. A 
serien gairebé 50 morts: 1 '.l de la Sol 

del Campello i 39 del Je 1en Alons 
Barbate. 

El dia a de desembre de 1 50, el temf 
de la Puríssima ja s'havia Jresentat e 
zona marítima de l'Estre provocan;
primers naufragis: "Cadiz,F A_pr,meis
de la noche llegaron los •npulan v
buque pesquero 'Mira V les' que\
graves averías entre ellas -na _gra�;, 
agua a consecuencia c!I ''Z,;ótn 
temporal que reina en el '!1

ª� Joslq 
auxilio el remolcador 'Pena º,o est1 
llegó al lugar donde el pesqu\Mrdo 
en el preciso momento en que �uesros
Todos los tripulantes fu ron 
salvo.• ( ... ) 

·- B se titr._1
Barco en apuros. Cadi, 

1�,o elP¡tc
notiícias de que el mote � Sd¡;dodt 
• Benigno Correa• que ha ª 

l. Lfibr, d'Actes de la Confraria de Pescadors del Campe/lo, 15 de desembre de 1960 
1. Hoja de Asiento, Soledad (3'-Ar-919), Capitania Mar/tima d'Alacant. 
J. Información, 16 d• desembr, d• 1960. 



LisbOa ayer pidió auxilio pocas horas 
después de h�ber zarpado ya que había
perdido �/ timó� y sufr/a averfas de 
;mportanoa. De Lisboa y Cascaes salieron 
varios remolcadores as( como el barco 
espat'lol • José Tartiere •, los cuales no
/,al/aron rastro. El • José Tartiere • comunicó 
Po' radio q�e a causa �el furioso temporal 
sufría avenas en el timón y se dirigla a 
Cád iz nav e g a n d o  c o n  m u c h as 
precauciones. • (4)

El dia 8 de desembre, la Soledad passava 
Rabat i Kenitra en direcció cap a Larraix 
onde nit o matinada e/s corrents la farie� 
guanyar terra i estimbar-se contra la barra 
de Larraix. (5) El 14 de desembre, el 
temporal encara_ dur�va possant en perill
altres barques, 1 arribaren les trágiques 
noticies deis naufragis de la Soledad ¡ el 
Joven Alonso: Luto en Campello: Cuatro 
,,.scadores, muertos, tripulantes del 
"Soledad", desparecido. Otra desgracia 
azota la marinera localidad de Campe/lo. 
El pueblo está de luto, porque ha perdido 
a cuatro de sus marineros, tripulantes del 
barco pesquero •soledad•, con matrícula 
de Alicante, desaparecido en aguas de 
Larache, sin que de una forma exacta se 
conozcan las circunstancias del siniestro 
que ocurrió el pasado día s•. (6) De 1� 
tragedia del Joven Alonso també 
s'informava: Suscripción pro victimas
de un pesquero. Madrid, 14. Después del 
naufragio del pesquero ·Joven Alonso•, 
de la matrícula de Barbate de Franco 
ocurrido en aguas marroquíes y tripulad� 
por 39 hombres, e/ Sindicato Nacional de 
la Pesca ha abierto una suscripción que 
encabeza con cien mi l  pesetas la  
Organización Sindical, para socorrer a los 
familiares de las víctimas•. (7) 

El temporal de la Puríssima i la barra de 
Larraix s'havien engolit la tripulació de la 
Soledad : Cayetano Alberola Ramos, 
Antonio Moll Giner, Juan Planelles Blanes, 
Juan José Poveda Alberola del Campello; 
José Lupión López, Manuel Montero 
Rodríguez, Tomás Pérez Mérida, José 
Rodríguez Robles, Diego Sánchez Mesa, 
de Malaga i, Tomás Ruíz Serrano de 
Sanlúcar de Barra meda. 

El primer en assabentar-se del naufragi 
fou José Poveda Ramos (Tarrara) propietari
armador de la barca, que va rebre la notícia 
de la treballa de dos mariners morts: Tomás 
Pérez Mérida i Tomás Ruíz Serrano, de 
Malaga i Sanlúcar de Barrameda, 
respectivam ent .  A c o n t i n u ac i ó, 
aparegueren els cossos sense vida de dos 
mariners que foren reconeguts pel
campeller resídent en Larraix, Antonio 
Palomares Esteve: "Pero manes de la vida 
/JOr aquellos parajes de Larache se hallaba 
Antonio Palomares Esteve oriundo de 
Campe/lo quien al examinar el cadáver no 
�udo reprimir el grito: -¡ Es el hijo de 

Tar�ara • l. Así se supo. De ese modo 
cundió la notfcia •. (8) 

4• Información, 9 de desemb" de 1960. 
S. TeSrirnon/ oral de Jaume Ga/vall Dom•nech. 

6' Información, 1 S de desembre de 1960. 

�n aquest moment del relat Marujaov!da Alberola (Tarrara) re�orda comg�a�r�s a dos mariners del Campello que h, vrvren en Larraix van poder reconeixer 
�i5in 9rí!'ª i son tio, Juan José Povedaero ª 1 Cayetano Alberola Ramos respectivament: "Juan José, de Zl anys'.era �uet peró es feia entendre la mar debé, 1 quan mon pare no l'entenia jo li feiade traductora. Va ser possible reconéixerlo perqué de xiquet li havia explotat un pe_tard ª la má i li faltaven els dits de ta ma dreta. • 

Mu.tiM•rvJ• 
Foto ct,dida per Maruja Povt,da, 

Els testimonís d'altres maríners i deis qui 
trabaren el seu cos no deixen lloc al dubte, 
Juan José •rarrara • o •muet• es va 
comportar com un heroi. Jaume Galvañ 
Domenech ens conta que el muet era un 
home valent, fort i decidit, en resum un 

marraix, a qui ningú li llevava la faena, i 
aíxó que li faltaven els dits d'una má. 1 pel 
que es conta , Juan José va morir extenuat 
i mort de fred, no ofegat com podríem 
pensar, ja que va preferir donar la seua 
vida per intentar salvar a son tio, Cayetano, 
ja major. 

Aquesta mateixa versió apareix en la 
premsa: "El hijo de "Tarrara•, José Juan 
de Zl años de edad, era un excelente chico. 
Nació sordomudo, y en Campe/lo contaba 
con generales simpatías. Muy amable, 
afectuoso, habla heredado la valentía de 
su padre. Su cadáver ha aparecido en la 
costa de larache, junto al de su tío, 
Cayetano Albero/a, de 56 años de edad. 
Se querfan como hermanos, porque 
•tarrara • al contraer matrimonio con
Antonia Albero/a Ramos, se llevó a su casa 
al cuñado que ha permanecido soltero. Tfo 

7. Información, 15 de desembre de 1960. 

B. Información, 16 de desembre de 1960. 

9. Información, 16 de desembre de 1960. 

y sobrino por consiguiente, han vivido en 
ambiente fraternal.Al ser hallados los 
cadáveres se ha llegado a la conclusión que 
José Juan de fuerte constitución física, ayudó 
hasta el último momento a su tío". (9) 

En aquesta ocasió , la mar va poder més 
que l'amor i l'hero1citat que va demostrar 
Juan José Poveda ·rarrara· o "muet• per 
salvar al seu onde Cayetano, queja havia 
tingut altra experiencia semblant. 

En parlar amb Teresa Giner Ramos 
("Socarra"), ve'ina de Maruja, recorda que 
son pare, Rafael Giner Baeza (" Albero/a") 
havia naufragat el 8 de mar� de 1943 en 
la San José ( 3"-AT-738), en companyia 
del tio del nostre benvolgut Juan José, 
Cayetano Alberola Ramos. Tots dos, Rafael 
Giner i Cayetano Alberola, es van poden 
salvar , no així Vicente Giner Esteve, 
Francisco Gomis Ramos i Emilio Lledó 
Buades. 

R•,.I Gi,..r BHza. 
Foto cedida per Teresa Giner Ramos. 

Teresa Giner recorda que son pare i el tio 
Cayetano es van salvar grades a !'Hércules 
F.�.(3"-AT-1040) i l'acció de Vicente Giner
G1_ner (l'.esquerrer) i Juan Giner Casanova
(t10 pat1/les) que tenien els seus fills en la 
S�n José. En el seu cas, son germá Rafael 
Giner Ramos anava en !'Hércules F.C. i quan 
van �ecuperar als mariners que suraven 
enmrg la mar, morts de fred, els van calfar 
com van poder per evitar la hipotermia. El 
pare de Teresa Giner li va dir al seu fill 
Rafael Giner Ramos :¡Ai, quina pallissa ti 
has pegat al pare! 

Ara, en 1960 no van tenir tanta sort. 
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Cal dir que Maruja Poveda Alberola va 
perdre no sois son germa ¡ son tio, sino 
també al seu home, Antonio Moti Glner, 
del qui en gener del mateix any acabava 
de tenir un fill, Antonio José Moll Poveda, 
que amb onze mesas va perdre a son pare. 

Maruja Poveda Alberola ha tingut que 
contar al seu fill com era son pare, i fins i 
tot, al demanar-li unes fotos per a l'article 
es lamenta de no haver pogut recuperar 

les que li va deixar al periodista que va 
anar acompanyat del secretari del Posit, 
Antonio Castelló, i Pepe Baldomero. 

Peró aquest temporal també es va 
emportar la vida de Juan Planelles Blanes 
(Catorzeno): • Antonio Mol/ Giner, de 32 
años de edad, patrón del "Soledad", estaba 
casado con una hija de Tarrara (. .. ). Era un 
muchacho inteligente, igualmente 
estimado en Campe/lo, al igual que Juan 
Planelles Blanes, motorista de la 
embarcación que estaba a punto de 
contraer matrimonio•. (1 O) 

Juan Planelles Blanes era el motorista de 
la Soledad en aquest viatge, i així ho 
recorda la seua germana, Carme n
Planelles Blanes: 

- • Eixe viatge va anar de casualitat, i per 
fer un favor ja no va tornar més. Estaven 
pescant per Rabat, i tenien que anar a 
vendre per la Purfssima a Tanger, pero 
quan passaven a prop de la barra de 
Larraix, el temporal els va fer naufragar. 
Només van eixir del Campe/lo, Cayetano i 
Juan José "el muet·, que gracies a Toni 
carretera, els van poder identificar•. 

7 o. Información, 16 de desembres de 1960. 

7 7. Viva, núm. 50, 9-15 d'octubre de 1989. 

. . en tornar es deuria 
- "Eixe matetx v,tti�la Albero/a. Tant és 
d'haver casat am. ia ue es va perdre la
aix( que el mat�tx d 

n ?església de Santa
barca en Larra,x, e 

omenant-/o en les
�ma"��

n
�a o��re�Y�� am�nestacto

t
ns p

is
e 
mobtes i els vestits per

tenia la case a, e 
a la boda". 

d m •,maginar l'immens dolor i
No ens po e s atiment d'aquestes dones, m�r e  '
p . , vies que van veure morir lesgermanes I nu 

I p O ra seues iHusions d'un co.lp bruta • er enea 
no hem acabat de paIr aquest dol�r, quan 
l'home de Carmen Planelles afege1x : 

"El mateix li va passar a ma germana, 

Contxa Garda Pastor, quan estava a punt 
de casar-se amb Ramón Varó Galvañ, 

que va faltar al f�brer �e 1943 en el
naufragi del Danubio Azul 

Cal recordar que la Danubio Azu! (3•-AT-
1027) de !'armador José Galv�n _Baeza
(Roseta) es va enfonsar en a 1gues de 

Casa blanca, el 28 de febr�r de 1943, al 
xocar amb una mina submarina, provocant 
la mort deis 19 tripulants del Camp�llo. De 
segur que haguérem pogut e.sbnnar la 
tragica historia vital deis 19 mariners, pero 
només apuntarem la de qui, casualment, 
hem aconseguit en parlar de la Soledad. 

Juan 1'l•n•lles 8/•n•s. 
Foto cedida per Carmen Planelles 8/anes. 

En casa de Teresa Giner Ramos (Socarra), parlant de la San José, !'Hércules F.C. i laSoledad, quina és la nostra sorpresa quanens mostr_a l'exemplar d'una revista (11)on apareIx sa germana, Vicenta GinerRamos, i al costat una foto del seu nuvi Francisco �omis Planelles amb qui anav� a casar-se, 1 que va morir en la DanubioAzul, mai més va voler festejar amb ningú.

La tragedia de la Soledad ens fa 1 • • d d record4{ es s1tuac1o�s e ol?r, angunia i mis' . que van patIr les fam11ies d'altres ma 
.ena

morts en els naufragis de la Trinid �l\elijDanubio Az'!I, la �an José, etc. En :a�;11.oc, el ��teIx patIment es va donar en lesis f�m1hes deis mariners de M.ilaga iSanlucar de Barra meda, la majoria d'ells casats i amb fills. 

Vull agra ir als qui amb el seu testimoni han fet possible contar aquesta historia: 
- A Jaume Galvañ Domenech, a Pedro
Gomis Vaello, a Teresa Giner Ramos, a 
Antonio José Moll Poveda, a Maruja Poveda 
Alberola i Carmen Planelles Blanes. 
- A Mari Tri ni Giner Boix de I' I.S.M. d� 
Campello i al Director de l'I.S.M. d'Alacant 
- A Carmen Pérez Bañuls i al Capitci de la
Capitania Marítima d'AIJcant, a lose 
Antonio Soler Lafuente i al Patró Ma1ocde 
la Confraria de Pescadors del Campello. 
- Al personal de !'Hemeroteca Provincial 
d'Alacant i !'Hemeroteca d� l'I. Juan Gi� 
Albert. 
- A Josep V. Forcadell Saport de la
Universitat d'Alacant, pel seJ recolzamenl 
incondicional. , xiu - A Fernando Pagés Ller de I Ar 
Municipal del Campello. .. ciai
- Al meu fill Francesc per la pacien _ les
comprensió que ha tingut amb mi,�
hores que s'ha passat en la b,blioteca 
queixar-se. 

re Gornis 
Antoni Francesc Sem

f
e. H

i�órÍ'· 
Professor de Geogra ,a ' 

• y](/JSEl Campe//o,1un 



LA TRANS ICIO A LA DEMOCRA;:c;;,A:-A�L:-:::CA:-:M�PE:'."'.L
-.

L_O_: D_E_LA_o-,ct-'A-DU_RA __ A_LA_S_E_G_O_N_A_R_E_PÚ_B_L_ICA-....

La Dictadura del general Mi�uel Primo de
Rivera va acabar amb l'agonia de la ficció
democrAtica �� la Restauració i va instaurar
un regim m1l_itar, q�e. des del Campello
rebia l'adhes16 de I A¡untament presidit 
per Marcos A. Vaello Galiana:

Marcos Antonio Va@llo G.a/iana, Primer Alcalde del 
CAmpello. Foto: Mercedes Vaello lvorra. 

"( ... ) la Presidencia, dirigió en nombre de 
la misma al Excmo. Sr. D. Miguel Primo de 
Rivera Presidente del Directorio Militar un 
telegrama de felicitación y adhesión al 
nuevo régimen ( ... ;-. » ( ... ) y aceptar con 
mucho gusto el saludo de contestación por 
estimar que el cambio hecho salvará a 
nuestra querida y desdichada España•. (1) 

Tanmateix, I' Ajuntament fou suspés i 
substituit per un altre format per la Junta 
de Vocals associats deis majors contribuents 
del Campello, el 3 d'octubre de 1923. 

Ambla dimissió del dictador al gener de 
1930, el reí Alfons XIII encarregava la 
formació del govern al general Dámaso 
Berenguer, qui tendria que portar a terme 
una dificil transició política per retornar 
al passat: és !'apertura berengueriana o 
dieta blanda. 

Marcos A. Vaello Galiana sera l'encarregat 
de portar a terme la transició democratica 
al Campello, amb l'objectiu de mantenir 
la Monarquía, per la qual cosa es felicitava 
de la desaparició de la Dictadura: 

"( ... ) para conmemorar el feliz hecho de
la desaparición de fa Dictadura y el retorno 
a la legalidad constitucional, propon/a se 

c�mbie el nombre de las cal/es Primo deRivera Y Bermúdez de Castro rotuladasdurante e/ período dictatorial; ... ". (2) 

l'apertura política significava la tolerancia 
políti�a i sindical, per la qual cosa van 
a�are,�er els primers partits polítics no 
d1nast1cs, els republicans del Partit 
Republica Radical-Socialista (PRRS) ¡ els 
socialistes del PSOE. 

Al febrer de 1930, ja existía una 
representació del PRRS local en l'Assemblea 
provincial d'Alacant, en part per la tasca 
propagandística deis homes de l'Aliam;a 
Republicana d' Alacant, Lorenzo Carbonell 
Santacruz i els germans Botella Pérez. A 
l'Assemblea provincial del PRRS d'Alacant, 
el 16 de man; de 1930, el Campello estava 
representat pel metge Francisco Oncina 
Segura; al julio! de 1930, la Junta provincial 
de l'Alian<;a Republicana tenia com a 
delegat campeller a José Marco:

"Las distintas localidades de la provincia 
estaban representadas así: Campello: 
Francisco Oncina Segura, Vicente Juan 
Casanova, Pedro Gomis Lledó, Ramón 
Pfanelles Va/ero, José Baeza Oncina, Vicente 
Pérez Salinas, Antonio Baeza Santamaría. 
Además, había presente una nutrida 
representación de los jóvenes republicanos 
en este pueblo". (3) 

SR. ALCAL!lll • 

Només uns dies després, el 20 de mar<; de 
1930 un grup de republicans sol·licitaven 
el canvi de nom d'un carrer, i el 22 de man; 
era acceptat per la Comissió Permanent, i 
en abril pel Ple de l'Ajuntament: 

� '

;-:...r .; '--"' r--,...
,-.,.:-....J.,- ,i,Á 6� 
,t. ..,...,,¿_..¿ ,.,,ll.,._ k4 _¿, 
.,;,.,,._, ;L.-'{;_ ;,,;,� .4 � 
�" 4 �k-... 

Comunicació de la Juventud Republicana del 
Campe/lo. AMEC. 

"( ... ) una instancia suscrita por varios 
vecinos de esta solicitando que a la actual 
Calle del Convento se /e denomine en fo 
sucesivo "Calle de 8/asco lbañez• y la 
Comisión enterada acordó por unanimidad 
tomar en consideración dicha petición por 
considerarla procedente ... •. (4) 

ue smicr1'bQ,•eeinos de este puo•lc, D. Vd. ater!.tnoento ac�:fe!t 

¡ exponen: 

l,lÜ.e s;ceprfl • ba.n -.1 �to y consldertldo 1.ruit1ec:nad.o ol T'.ombre c!e calle 

�91 Con•ento ¿ la .,{1 que 1.11 ae llama; en prL-r:er lu!:&r ,porqu.e no 

• e::ut:te alll ConTonto a.;gu...,_0, y en eoe'ffldo,porq\!e este ftom'?)re no re 

p?nde 4. los act�lcs ·tiempo■ de cultura "1 proc?'oae, 

?or ello, 1 dent1"'o si.empre .de su1 ideas liber■lea T progresins,en 

tienden que por ■er otte pu�blo del Retno tte Valen.cia, ■e teat1t:":
.
O!'l1 

111 rolevc.nte personalidad. del exh•.io hombre 4s la9 lett"al Don V1� 

te Blosco lbafiez, na.o1do •!J.•l• C1udad d�\ "?u.ria, y •l. efecto pr,s, .. 
. . . . ' 

� • ... _.,.._ .1.1c'-- 'TÍ& ,e 10" lotule con el nombre do Calle do B;asoo 
� • J'\ffl que , u u. 

. 
¡ .. . 

� Ib
;
fl

::
• 

v\rt• 1 
i • • . > ••• : 

' 
• 

,1 A. � c¡ue tenien�o por recibida esta 1nata.."\c1a, ae d9 011 
sv,�ICA . � 

1 
\ 

ta ¡ 1CL Pemanente y ·001puta al AyuntU1iento P1eno, para que. 
_
puedo.. 

t l .cu""J"do de rotular la" i.'"lc\ica.da CQ.lle con el �or.:bro d•l adop ar • ,.. 
.. , 

�lol10110 escrl tor. 

Dio:, r,usrde á Vd. ,nuoho!"I aPto■• 

Sol-licitud canvi de nom del CJ Convent a C/ Blasco lbañez. AMEC. 

1• Llibre d'Actes de l'Ajuntament del Campe/lo, 13 de setembr" de 1913• . . 
2 Ll'b d 1930 Els carrers eren carrer Ma¡or I Pal, respect,vament. 

• 1 re d'Actes de l'Ajuntament del Campe/lo, mar, " 
3, El Luchador, 17 de mar, de 1930. 
4• Comissió Permanent de l'Ajuntament del Campe/lo, 11 de mar, dt, 1930• 

"' 

� 
:i 
u 
·O 
V 
"'
a: 

..Q 
-¡¡ 
Q, 
E 

a
-¡¡ 
"O 
"' 
e 
"'
-�

8 

190/191 



A l'abril de 1930, natx1a I' Agrupació 
Socialista (PSOE) del Campello dirigida per 
Ricardo Alberola Alberola: 

• As� en abril, nace /a de Campe/lo: 

Presid e n te ,  R i c a r d o  A l b e r o /a; 
Vicepresidente, Vicente Berrnabeu Juan; 
Secretario, José Loyo/a Sancho; Tesorero, 
Antonio albero/a Ramos; Contador; Trino 
Giner Oncina; Vocales, Vicente Marco 
Planelles. Francisco Planelles Seller y Matfas 
Sel/er García·. (5) 

. . la Juventud Republicana 
un Mantfieyo 

d
q_u_e 

a todos los jóvenes de
de Campe/ 0 

,
r
,
ge 

va si nat per la Junta
la /oc�lidad, que esta 

Sal;ador Sala, Pedro
�iref1v�;s�s����c¡°Vicente Carratalá. La

�:ªÍe���:a���!:
r

�:1a
r
���!

I

�� �:�t;:¡ 
Manifest: 

•unámonos fraternalmente y añadamo� 
asi una gota más de cera ��ra formar e 

cirio pascual de la revo/uc1on q'!e ha de

traer a nuestra aquejada Patria la �a
ó
n 

ansiada restaurac, n
por  medio de la
República". (6) 

Pero a pesar de tot,

�uccE:ir �Is actes electorals de r 1 socialistes, que tenien u 
epubli�,,. 

d• • t· 1 na cani ·• amnis Ia pe s empresona Pany1revolucionaris de desembre d ts Pels fe 
havien convertit en Martirs 

e 1930 i q� 
afusellats a Jaca: García Hernán�ls c_api� 1Galán. ez I Feon�

Mentre Marcos A. Vaello Gal" acordat el nombre de regidors �
ª"t �ª'lia

seua distribució: "( .. .) 6 por e���lri_la 
segundo, denominado Afueras 'stflfo
única, que consta en la actuafid;ds:cc,6n 
electores; y 5 por e/ distrito primero e 3� única, denominada Centro; ( ... ) (g)

secC/ót¡

La manifestació a Alacant el a de m 1931 en record deis Martirs de la Lli�I de
de 1844 es va convertir en una maniferuc¡rtat 

republicana en record de Fermín Galá 
0 

García Hernández. n 1 

La impo�ularitat del govern de l'almirallA z n �r I la de�con:iposició de leic�nd1�atures n:ionarquIques va facilitarlav1ctóna republicana a Alacant i la majona
de capitals de provincia, no així al Campello
on els libera Is albistes de Marcos A. Vaell� 
Galiana va aconseguir la majoria: 

•en las elecciones municipales verificadds
el día de ayer han ofrecido el resultado
s i g u i e n t e: Liberales a lbistas, 5;

conservadores, 2; republicanos, 3; empate

entre un albista, un conservador y un
socialista, 1. • (1 O)

Comunicilci6 d� la Agrupación Socialista d�I Cam�l/o. AMEC. 

!'alcalde liberal albista 
Marcos A. Vaello 
Galiana mantenia el  
seu prestigi i lideratge 
social, com mostra la 
seua actuació en un 
incendi  que f o u  
notícia del periódic: 
• Ayer noche a las
o ch o  y m e d i a
aproximadamente
circuló el rumor de
que en los talleres que 
poseen en la calle del
M a r  p a r a  l a
c o n s t r u c c i ó n  y
r e p a r a c i ó n  d e
embarcaciones de los
sefiores de Vael/o
(don Tomás), se habla Tanmateix. el Governador civil d'Alacant 

Carlos Esplá Rizo, va comunicar la 
constitució d'una Com issió Gestoia 
formada per Antonio Baeza Santamaria, 
Matías Seller García i V cente Juan 
Casanova. 

Pel que fa a les faccions monarquiques, 
només el prestigi de !'alcalde Marcos A. 
Vaello Galiana i la seua adscripció a

!'esquerra dinastica que representava el 
liberalisme albista de l'exministre Santiago 
Alba, simbol de la lluita contra la dictadura 
i exiliat a Fram;a, feia concebre esperances 
de victoria en una contesa electoral. 

lmmediatament es va comprometre a

revisar els comptes deis ajuntaments de 
la Dictadura, encara que no va observar 
cap irregularitat important i es va fer públic 
en bars i cafés del poble. 

Així mateix, Marcos A. Vaello Galiana no 
estava disposat a prendre mesures 
impopulars , i així es va oposar a la revisió 
del Padró de Cedul-les Personals, í va incitar 

a la destitució de !'impopular recaptador 
de cedul-les personals. 

En conseqüen cia, va recomanar la 
presentació d'una reclamació col-lectiva 
en contra del Padró de Cedul-les Personals, 
que més tard es va tenir en compte. 

A !'octubre de 1930, l'Agrupació Socialista 
organitzava un acte d'afirmació socialista 
en la que actuaria Manuel González Ramos; 
mentre que la Juventud Republicana dirigia 

declarado un incendio.( ... ). Desde el primer 
momento en que se dieron cuenta los 
vecinos y se empezaron los trabajos, tomó 
la dirección el señor Alcalde quien ayudado 
por las demás autoridades y vecindario 
lograron no se corriera el incendio a las 
casas inmediatas·. (7) 

De forma semblant, un deis regidors
company de Marcos A. Vaello Galiana,Pedro Gomis Payá , havia organitzat unamagna assemblea per demanar l acons�rucció d'un port a l  Campello: • Eldomingo 4 de los corrientes, don PedroGomis Payá, propietario y armador debuques de pesca y prestigioso presidente del Pósito de Pescadores y don AntonioA/arcón, contramaestre del puerto deC�mpel/o,_ convocaron a los afiliados a dicha ent!dad con el fin de tratar de laconstrucción de un puerto de refugio y recabar de los asociados la formalidad deresponder al tanto por ciento del costo delas obras, acogiémndose a los beneficiosque para esta clase de obras concede elEstado•. (8) 

La c_ai�uda del general Berenguer va prec1p1tar_ els esdeveniments, ja que amb la fo!mac16 del govern de l'Almirall JuanBaut��a Aznar, es van convocar les eleccionsmunic1pals per al 12 d'abril de 1931. Es van 

Anteriorment a la constitució de la Comi11ió
gestora republicana, al Campello es va
proclamar la Segona República: 

"Tan pronto se tuvo noticia d_e la 
proclamación de la República, organi��
una manifestación po� elem�n_tos ;
Circulo Republicano Radical Sx1ahsta Y
la Juventud Republicana, /levando al 7'º� 
una fotografía de los capitanes�ª/º A
García Hernández y la bandera tflCO �n
medida que circulaba �or la, ca//ese�rre
sumándose más mandestant�s._, cJose
aplausos y vivas a la República. dmgi�abia 
al Barrio de Pescadores, donse ya�� 
formado otra manifestación, Y fun I ente, 
ambas, con lo cual ya resultaba 1��uella
recorrieron las principales c_alles 

s !1 
pueblo 

barriada regresando todos¡unto 
el balc6/1 

para ver colocar la bandera enhizo entte 
del Ayuntamiento, lo q�e s � oradores,
aplausos y vivas. S�r�.": primeros.e
espontáneos, y a pet

,
�ion . t 

en mefTIOllª 
guardó un minuto de s,lenoo
de los mártires de Jaca•. (l l

5. /timos P�r�z. V/cf!nte; La S�gunda R�públ/ca M la provincia de
Alicant�, A/acant 1983, p.48.

-----

8. El Tiempo. 10 de gener de 1931. ,mar(dt 1931. /lo 15c • 6. Manlef/esto qu• la Juventud r<Ppubll<1na de Campe/lo dirige a
todos los /6vf!nH de la local/dad ... , Arxiu Municipal del camp�llo,

7. El Luchador, 14 de nov�mbre d� 1930.

9. Lhbre d'Actes d� /'Ajuntament del Campe • . , 1931.
10. Regirtr� d'eixida d� Comuniacions. 13 d'abfll 
11. E/Luchador, 15 d'abri/1931.



El 17 d'abril prenia possessió la nova
comissió gestora republicana i el seu 
president Antoni� Baeza Santamaría 
e)(pressava el sentIment de felicitat del 
poble: 

•( ... ) visto el entusiasmo sentido por el 
pueblo por el feliz advenimiento del 
Gobierno de la República Española y en 

las circunstancias de paz y tranquilidad 
nunca soñado era de parecer constase en 
acta esta manifestación de lo que debe 
felicitarse el pueblo y nación entera.( ... ) 
Acto continuo se acordó guardar un minuto 
de silencio en memoria de los tristemente 
célebres mártires de la libertad, los 
capitanes Galán y García Hernández". (12) 

Antonio Baeza Santamaría convocava i 
celebrava eleccions municipals el 30 de 
maig de 1931, en les quals la Joventut 
Republicana i el Cercle Republica Radical 
Socialista seran els grans protagonistes. 

Al 30 d'abril, després de renovar la Junta 
Directiva de la Joventut Republicana, 
presidida per Manuel Baeza Baeza, Manuel 
Buades Baeza com a vicepresient i Vicente 
Lledó Giner com a Secretari, aquest últim 
presentava una sol-licitud de canvi de noms 
deis carrers del Campello, que fou aprovada 
per l'Ajuntament el 7 de maig de 1931. 

Els incendis de convents a 1'11 i 12 de maig 
de 1931 foren els únics successos que 
marcaren negativament la campanya 
electoral municipal , així com la de Corts 
Constituents del juny de 1931: "( ... ) se
pe,sonaron unos incendiarios de la capital 
p_rendiendo fuego al Colegio y capilla
siendo en poco tiempo devorado por las 
llamas( ... )" (13) 

L'incendi deis Salesians, el 12 de maig, va 
mostrar el creixent anticlericalisme i va fer 
palés les precaries condicions de l'ordre 
públic, mentre que la tensió entre Estat i 
Església aniria en augment amb el posterior 
debat constitucional. 

El _31 de maig de 1931 es van celebrar les 
Pnmeres eleccions municipals republicanes 
amb la victoria aclaparadora deis 

���n-del Clculo Re publicano Radical
• ISfa del Campe/lo. AMEC. 

republic�ns del PRRS, i prenent possessió 
el nou aJuntament el 5 de juny de 1931, 
que estava format per Juan Baeza Gomis 
(PRRS), Antonio Baeza Santamaría (PRRS) 
José Blat Buades (PRRS), José Gomi� 
Planelles (PRRS), Vicente Juan Casanova 
(PRRS), José Juan Planelles (PRRS), Juan 
Ma_rco Palomares (PRRS), Vicente Pérez 
Salmas (PRRS), Francisco Planelles Seller 
(PSOE), José Puchol Ramis (PRRS) i Francisco 
Sala Pastor (PSOE). 

L' alcalde electe fou Antonio Baeza 
Santamaría que va preparar les eleccions 
generals a Corts Contituents, i amb tal 
motiu es va celebrar un gran acte 
d'afirmació republicana al Cine Saló 
Marina, el 2 de juny de 1931, en el que 
participaren José Marco, Ramón Bonafonte, 
Alfredo Badenas, Germinal Ros i Alvaro 
Botella Pérez, qui va destacar l'heroisme 
deis capitans Galán i García Hernández: 

"Con gran emoción describe el cautiverio 
y muerte de los Mártires de Jaca, 
comparando a Galán como un Cristo
moderno que murió en defensa de un ideal 
de redención humana que también tuvo 
una madre dolorosa: la madre de Galán es 
la nuestra Mater Dolorosa del siglo XX. 
(grandes y continuados aplausos).(14) 

En aquest context de debat sobre la 
separació de l'Estat i l'Església, la Joventut 
Republicana proposava la secularització 
del cementiri parroquial; mentre que el 
Cercle Republica Radical Socialista exigia 
el manteniment o contractació del personal 
de l'Ajuntament segons unes ciares 
directrius anticlericals. L'enfrontament 
entre el PRRS i l'Ajuntament es resoldra 
amb la renovació de la Junta Directiva: 
"Presidente, Manuel Baeza Santamarfa. 
Vicepresidente, Baldomero Marco 
Palomares. Secretario, Pedro Vaello. 
Vicesecretario, Tomás Vaello Martínez. 
Tesorero, José Seguf Poveda ( ... ) (15) 

Acabades les eleccions i renovades les 
directives de les entitats republicanes, es 
va realiuar una gran festa de proclamació 
de la Segona República amb motiu de la 
rotulació deis nous noms deis carrers: 

(L'ajuntament va fer)" ... las oportunas
gestiones para la celebración de la fiesta 
para solemnizar el acto y había contratado 
la Banda "Unión Musical" de Alicante para 
amenizarlo". (16) 

12• Llibre d'Actes de l'Ajuntament del Campe/lo, 23 d'abril de 1911• 
1

3. Expedi ente Instruido con mo tivo de la quema del Colegio Salesiano, ma ig de 1911. 
14. EIL h uc ador, 1 de juny de 1911. 
lS. El L h 
16 . 

uc •dor, IS d'agostde 1911. • Lhbre d'Actes de /'Ajuntament del Campe/lo 11 d'agost de 1911• 
17. EIL 

, 
uchador, 19d'agostde 1911. 

Baldome,vMam,hlonYn,s. 
Foto: David Alavés Uedó. 
Foto: Vfd0r Boix Giner. 

L'acte fou un éxit de participació popular: 
• Se celebró con solemnidad el acto de
rotulación de las calles que llevan los
nombres de los gloriosos capitanes Galán
y García Hernández, de Blasco lbañez,
Emilio Castelar, Pi y Margal/, Avenida de 
la Libertad, resultando una manifestación
imponente•. (17) 

jij 

2 
'3 
u 

·O 
V 
"'

e,: 

.2

t
E 

a 
oi 

. "O 
"' 
e 
"' 

t: 
� 

192/193 
-. 



Hi van estar representades totes les 
autoritats civils i militars, aixi com la quasi 
totalitat de  les forces polftiques i 
sindicals:•r1 Presidente y el secretario del 
PRRS, Manuel Baeza y Francisco Uinares, 

Alfonso Vae/lo P/ane//es (esquerra) 
i José Gomis L/edó. 

Foto: Trini Marco Vael/o . 

' 

rtadores del cuadro de los Mártires 
':J:�::'a- segufan las simpáticas y bellas
señorita's Mercedes Vaelfo, María Pla�ef/es
y Marfa Pérez, portadores de la b_a� e�;
el Ayuntamiento en pleno, Je e 
Carabineros, Celador del puerto, fv!aestro

Nacional, distinguidas personal1_d� des,
Comisiones del Partido R.R.S., Soc,al,stasÍ
Pósito de Pescadores, S. de O. en gener�.
y todo el vecindario en masa que se asocio
en tan conmovedor acto cerr�ndo "!.archa 
la banda Unión Musical de Al,cante • (18) 

En darrer lloc, van destacar els p�rlaments 
de destacats membres de les JOV7ntuts 
republicanes: •Alfonso v_ae_llo leyo unos
versos dedicados a los mart,res de J�ca, Y 
José Giner, oficial de este Ayuntamiento, 
leyó unas cuartillas, haciendo resaltar la 
vida de los héroes que derramaron su 
sangre para librar a España �e un R�g!men 
que la había llevado al abismo; hicieron 
uso de la palabra José Marco y don José 
Martínez Marti,( .. .). (19) 

Ja arribada la Segona República, es van
realitzar les primeres testes cíviques del 
Campello organitzades per un grup de 
joves republicans: •La Corporación también
por unanimidad designa una Comisión 
compuesta de los jóvenes D. Alfonso Vaelfo 
Planel/es, D. Pedro Vaello Martínez, D. José 
Giner Baeza y D. José Seguí Poveda, para 
que en unión a la de festejos del 
Ayuntamiento organicen y recauden 
fondos con el fin de solemnizar en lo 
posible las que tendrán lugar durante los 
días 14, 15, 16 y 17 del actual ( ... )" (20) 

Pedro Vae/lo Marti-z. 
secretari de la Juventud Republicana. AMEC 

Per acabar vull donar les gracies als qui 
han fet possible aquest article: Al pe110nal 
de !'Hemeroteca Provincial d'Alacant, 
Hemeroteca de l'I. Juan Gil-Albert, a 
Fernando Pagés Lledó de l'Arxiu Municipal 
del Campello. De forma especial al meu 
fill Francesc que tantes vesprades ha esta! 
amb mi en la Biblioteca Provincial. 

Antoni Francesc Sempere Gomis
Professor de Geografía i Historia. 

El Campello, juny 2005 

.. ORQUESTA BAT_ISTE MUY. FIESTAS 2005. . ,.\.�.,, "i."<' • .

Llegan nuestras fiestas mayores, y como 
cada año, la Orquesta Batiste Mut quiere 
hacerles participes de lo mas destacable 
ocurrido en esta etapa, aprovechando la 
magnifica ventana que es el Llibret. 

18. /b/dem. 

19. lbldem. 

Recordamos la celebración del XXIº Festival de Pulso y Púa "Villa de El Campello" con la participación de las orquestas de Elda y Beniardá además de la anfitriona Batiste Mut que lució como ya es habituai' a _bu�n nivel musical y d� pub)1co, por lo que nos sentimos muy satisfechos denuestra aportación musical anuestro pueblo. 
Ademá_s de participar en otrasactuaciones y festivales, enagosto �el 2004 participamospor primera vez en •Las . " noches de l cast i l lo  de

�
-
�cante • Un escenario magnífico y 1 eren�e. Fue un reto para nosotros del q

lr 
salimos todos contentos, prueba dee º

1 
es que este verano de 2005 hemosvue to a actuar en este mismo escenario. 

20. L/ibre d'Actes de l'A/untamr,nt del Campe/lo, 1 d'oetubre de 19JI. 

Seguimos trabajando nuestro grupo 
�

v
e;Buena prueba de ello es que en la au 10 
lade la escuela de música, celebrada en 

Casa de Cultura el día 23 de junio, el 
g

íll
cho actuó con doce jóvenes, agradando 

�doseal numeroso público presente, 
�tª;oeliael buen hacer de su responsa. e deseeMali. Les recordamos que quienuelade

integrarse, puede dirigirse a la eSc 
el localmúsica en la casa de cultura O 

��rcoles yde ensayos del Casino los mie 
viernes por la tarde. 

•bimOS delAgradecemos la ayuda que r_rci 
as l corno

Exmo. Ayuntamiento, del Casino, 
a que sin

de otras entidade� y �e!s.onas
'. {ua l abor.

su apoyo sería mas d1f1c1I nu-
su dura

Animamos a la Junta Festera 
-•n pelleros

tarea y deseamos que todo�. 
e ,

3
t mayores

y forasteros, hombres Y muier
,, 'en estas

y niños disfruten con armon 
fiestas. 

B •tistf f,fifl 
orquesta 



Y vamos por el décimo Aniversario de su 
fundación. 

A lo largo de estos diez años la Agrupación 
Co�al 'Casino de El Campello" ha ido
for¡ando crédito, un prestigio, que ha
hecho resonar el nombre de la ciudad por 
toda nuestra província y por otras del resto 
de España. Así lo avalan las peticiones de 
San Cugat del Vallés (Barcelona) Y de 
Villacarrillo (Jaén), que ha solicitado nuestra 
Presencia en aquellas localidades para dar 
en ellas sendos conciertos. 

ASSOOACIÓ MUSICAL l.' AVANf; DEL CAMPEUO 

Ni tres, ni dos, ni una, ni mitja, ni cap .... 
que són 7 !!! 

A saber ... Do, re, mi, fa, sol, la i si. 

Se! meravelloses notes que prengueren els 
pnmers components de L·Avanc; allá a 
principis deis trenta del passat segle per 
tal d'intentar aportar el seu gran;t de 
sorra, al món cultural del nostre poble. 

Avui i després de quasi setanta cinc anys 
sota la direcció del mestres Vaello, 
Martínez, Más, Pastor e lborra, comencem 
una nova singladura. A tots ells, grácies 
per la seva aportació. 

Bon viatge als guerrers, que al seu pob/e 
són fide/s .... 

Tal com diu el poeta grec Kavafis, és l'hora 
de partir a una nova ltaca. 1 el viatge, com 
no, és també il·lusionant! l. Com és 
il-lusionant el paper del músic a la nostra 
Festa. 

Eixa trilogía de fester, músic i poble deu 
ser present al nostre poble. Exigiu al músic 
el millor, que els seus sons deixen constancia 

d·un poble que estima i respecta la Festa. 
Que deu conéixer i gaudir de les pec;es 
interpretades, així com la qualitat de les 
mateixes. També amics, exigiuvos vosaltres 
el mateix. Sou i aneu vestits -que no porteu 
disfressa- de festers. Desfileu com cal !!! 

Sigueu incorfomistes, busqueu límpossible. 
No sou •persones norma Is•. Sou festers, 
sou músics, Esteu per tants obligats a ser 
millors persones. Que sone la música, que 
recree ambients i transmeta emocions per 
!'aire, que arriba ja la nostra Festa. Que
som a Octubre i que tot aquest continu de 
sensacions que durant aquestos mágics 
dies viuren, vos porten !'alegría i l'orgull, 
que siguen espai que mostre l'empeny, la 
precisió, el colorit i la solemnitat de les 
nostres Festes i del nostre Poble. 

Que son e la Música!!!. Que avanc;e 
l'esquadra!!! 

A tots, moltes i ben sonades Festes. 

AGRUPACIÓN CORAL •CASINO DE El CAMPELL0• 

Nuestras actuaciones 
en El Campello han 
sido de diversa índole. 
S e  ofr e c i ó  e l  
C o n c i e r t o  d e  
Navidad,  el del 
homenaje a los 
donantes de sangre, 
e l  d e  M a r í a  
Auxiliadora, la Misa 
de Santa Teresa, 
concierto de la vecina 
localidad de Aigües 
junto con su coral, la 
Misa de inauguración 
de la Plaza de Juan 
Pablo 11, participamos 
en la Cantada de 
Habaneras en la 
mencionada Plaza 

(cuya coordinación corrió a carg� de 
nuestro Director D. José Tomás Monmos 
Baeza) y unos días después ofr1:cimos el 
tradicional concierto en la er_m1ta de la 
Virgen del Carmen con motivo de sus 
fiestas. En agosto, concierto �n el 
auditórium de la Explanada de Alicante 
junto con la Agrupación Musical _S.C.D. 
carolinas y posteriormente actuación en 
Mutxamel. 

¿Proyectos futuros? "Haberlos �ailo�•• 
como corresponde a una coral dinámica 
como la nuestra. En principio, la tradicional 

de Navidad y un concierto de música sacra 
en la Parroquia de Santa Teresa, además 
de los mencionados al principio fuera de 
nuestra provincia y de los que vayan 
surgiendo sobre la marcha. Cabe mencionar 
que se han incorporado nuevas voces 
masculinas a la Coral y continúa abierto el 
capítulo de 'fichajes• por si alguien, 
hombre o mujer, se siente atraído por los 
cantos corales, sin importar que sepa 
música o no. 

Des d'estes línies desitgem a tots els festers 
i a tot el poble del Campello unes bones 
testes de Moros i Cristians. 

José Tomás Moñinos Baeza. 
Director de la Coral 'Casino de El Campe/lo•. 
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A hores d'ara, cree que tot el poble i a més 
molta gent de fora ens coneix, pero tenint 
en cor:ipte que L'Estatxa som un grup 
folcl�nc q�� ens dediquem a recuperar 
halls I trad,oons de la nostra terra mai no 
podier:i !maginar que aquest any passat 
fora a,x,. Que per qué? dones per que 
aquest exercici hem fet coses inimaginables 
per a nosaltres. 

Varem _comeni;ar com tots els anys, molt 
tranqu,ls, amb una actuació al Fabraquer, 
amb el festival de la nostra escola 
participant a les testes de la Verge deÍ 
Carme ... en fí, que la cosa transcorria la 
m�r �e bé fins que ens arriba la petició 
mes 1mportant que ens podien fer. 

Resulta que a l'estiu s·organitza un 
espectacle de flamenc al Campello i resulta 
també que Antonio Canales, mestre 
escepcional del flamenc per a nosaltres, 
vol que actuem amb ell. Que Antonio 
Canales vol que ballem amb ell?... Quasi 
ens caem d'esquena, pero' voreu, nosaltres 
no sabem dir que no, aquesta oportunitat 

no la podiem deixar pass�r. 1 així! el día de

la innauguració del festival, all, estavem

nosaltres, ballant amb tota una estrel.la

del país. Ciar que l'actuació' la �arem poder

fer grades, com no als nostres inseparables

a mies de L' Arraix, i vet aquí, que ens trobem

amb la segona part de la pel.lkula . 

Nosaltres ja hi haviem participat altres anys 
al concert de la colla de doli;ainers, ballant 
el que aquestos "a miguets" ens  
demanaven; que si una marxeta mora, que 
si una dansa cristiana (alguna cosa curteta, 
el que pogueu, deia Juanfran). Peró ciar, 
enguany, després de Fabraquer i de 
l'embolic de Canales, que se'I van menjar 
sense pensar-ho, ens preguen que al 
concert fester d'Octubre hem de fer alguna 
cosa més especial, i els "xiquets" ens 
endolsen una peceta que segons ells 
tampoc era tant: Cava// de Foc. 1 resulta 
que com nosaltres, festers tots, no sabem 
dir que no, allí estavem el 8 d'Octubre fent 
de moretes amb la colla. 

En resum, que enguany h 
molt especial, que hem ar�-�igut un any 
ballar jotes i fandangos ... 1

1 
i: no salsa

Per que nosaltres (que no s�be 
Pe'. qué)

no) sabem i podem fer de tot. 
rn dir que

BONES FESTES A TOTs 

L. 'Estatxa.



SALPASSA: 19 ANYS AL VOLTANT DE LA FESTA. LA MOSICA I EL BALL 

En ser festes q�e bé que ens trobem, és 
agradable sentir la festa entre les mans, 
respirar el perfum d'abans, deis nostres 
records. Les festes, la música i el ball són 
factors que sempre estan al nostre interior 
que no els volem i podem oblidar, el se� 
record té un efecte magic sobre nosaltres, 
jaque d'alguna manera ens té atrapats 
pels seus tentacles de desig i fantasia. 

Si cadascú de nosaltres fem un repas deis 
records que associem a la festa, segur que 
no ens resulta complicat reproduir imatges 
de aquelles v ivénc ies ,  agradables 
pinzellades de la nostra infantesa. 
Segurament trobarem al nostre calaix un 
món de records que associem a la festa, a 
diferents persones, a xerrades, a estones 
on la rialla era la protagonista, a sabors, 
mirarles i sensacions. 

Aquest any Salpassa, celebra 19 anys de 
testes, música i ball. Sembla que no donem 
molta importancia al número 19; en la 
vida de les persones els 18 anys sol ser un 
moment important, també ho són els 20, 
pero_ no solem donar molta importancia 
als 19. Nosaltres aquest any volem donar
li al nostre aniversari la importancia que 
es mereix i que li correspon, perqué sense 
cap dubte els 19 anys és un moment de 
reflexió, és un moment, que en !'interior 
d'un grup marca un caracter específic com 
a col-lectiu. Sembla ser que ara tenim un 
poc més ciar perqué coses cal lluitar, així

com sabem quin és el nostre camí a seguir. 
Durant aquest temps ens hem trobat front 
a situacions molt agradables, pero també 
hem viscut moments més complexes 
individualment i grupalment, en qualsevol 
deis casos de totes les situacions vas tra�ant 
un trajecte. 

Ens resulta sorprenent pensar que fa poc 
temps una colla d'amics unien esfor�os i 
intercanviaven punts de vista per crear una 
visió conjunta, per construir un projecte 
cultural amb base suficient madura i 
coherent per poder oferir una visió de les 
nostres costums i tradicions. Aquells inicis 
varen ser de festa, música i ball. Tots els 
que vam viure aquelles velles o antigues 
estones tenim present de formes molt 
diferents, pero especials sempre, tot el que 
varem viure i lluitar. 

Veritablement portem 19 anys abanderant 
els mateixos principis, liderant la festa com 
a principi del nostre viatge, el qual ha fet 
moltes parades; un viatge de reflexió i de 
compensacions, entre elles el haver conegut 
a personetes amb uns ideals més grans que 
les nostres muntanyes. Que agradable ha 
estat tenir uns ve"ins com els nostres 
companys, ens referim a altres associacions 
culturals que dintre del nostre ambit 
treballen, i d'altres que treballen en el 
mateix ambit territorial, i de les quals hem 
rebut molt de recolzament i ajuda. 

A vegades les eleccions triades no han estat 
les més correctes, en moltes altres hem 
aconseguit els nostres objecti�s. i hem 
aconseguit que el nostre poble I la nostra 
comarca fos coneguda fora de les nostres 
terres. Amb el pas del temps hi ha situacions 
que prefeririem que haguessin canviat. És 
el moment de anar evolucionant, pero al 
mateix temps hem d'aconseguir recuperar 
tot el nostre patrimoni cultural. 

Salpassa desitja a tots unes bones testes, 
i també que pugem aconseguir mantenir 
les ganes de festa, música i ball; i a l'igual 
que es fa fonamental poder mantenir uns 
principis, volem enviar des d'ací un missatge 
de respecte cap al nostre poble, cap als 
nostres carrers, cap a la nostra natura, i en 
general per tot el conjunt de factors que 
mereixen ser respectats, perqué per ells té 
sentint les ganes de fer festa, música i ball, 
no volem viure en un món ple de cors de 
címent. 
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GRUP TEATRAL MEDUSA D'OR 

� 

¡V'�, � d�moer�ei�! 
,,, 

Medusa d'Or quiere aprovechar este
espacio para dar las gracias a todas las
personas que siguen y apoyan nuestro 
trabajo porque sin ellas, sinceramente,
nuestro mensaje quedaría huérfano - que
no estéril-. 

. Por qué hacemos teatro? Hacemos Teatro 

l ara escapar del teatro que nos vemos 

�bli ados a interpretar en la mayoría de

nue�ras relaciones sociales y laborales, de

la rutina y de la hipocresía. Hacemo� Teat�o 

orque queremos demostrar la ex1stenc1a

� vitalidad del Teatro, tantas v�ces negada. 

Hacemos Teatro porque tn�entamos

recuperar a un público_ masivo, para

arrancar de ellos una sonrIs�, una �uda o 

una inquietud y abrir una vIa de diálogo.
Hacemos Teatro porque sentimos que todos
juntos somos más que la suma de cada uno
de nosotros y luchamos para �ue !os
gobernantes no lo tengan tan fáetl, de¡en 
de dividirnos para controlarnos y nos 
permitan ser un poco más libres, porque 
el problema no es que seamos libres, sino 

que no sabemos que no somos libres. 
Hacemos Teatro porque queremos ejercitar 
de forma adulta y responsable nuestro 
derecho a la Libertad de opinión. Hacemos 
Teatro porque necesitamos encontrar 
nuevas formas de expresión que nos liberen 
de esquemas falsos de bienestar. Hacemos 
Teatro porque anhelamos que nuestra 

solidaridad sea más importante que 
nuestras individualidades competitivas. 
Hacemos Teatro porque, en definitiva, 
amamos la Libertad y éste es el único 
homenaje que sabemos hacerle cada vez
que tenemos oportunidad. Hacemos Teatro
porque une y porque, por encima de todas 
las razones, nos sentimos felices de estar
juntos. Hacemos Te atro porque nos
descubre otra manera de vivir. 

La grandeza del Teatro es u 
como un gran conflicto. No\s\�e concibe
a lo largo de su historia, haya ten·�ua1 que,
problemas con cualquier P0der 

1 0 tant0¡
- porque siempre ha tratado d;cualquiera
con Libertad. Ni el poder civil n·I e

e,xpr
I
.�rie

h t.d ó 
• re 1gi"'• se an sen I o c modos con el T • .,, h an derrochado esfuerzos para 

eatro y
otras actividades culturales �i se le 

ªPoyar
llamar así- que no plantean este pr�:: 
El Teatro es resistencia y resistir es ñ que otr.o mundo es posible. y contri:tconstruirlo. Nuestro grupo sigue apost nd ªpor e l  T� atro �orno instrument� /tntervenetón soc!o-�ducativa sin dejar d:!ªd? el entretenimiento. El sábado 18 de¡unto estrenamos nuestro último traba· (¡T OD OS A VOTAR! ¡VIVA C�DEMOCRA�IA!) y la respuesta del público fue mara':'1llosa. Esto es lo que nos hace más fe l tees: •Ver nuestro trabajo rec�impe�sado. Hacer reír a la gente no es 
fácil; la nsa es una cosa muy seria. 

Muchas gracias y felices fiestas a todos. 
¡Que disfrutéis del teatro de la fiesta! 

"El teatro tiene que comprometerse con
la realidad, con el fin de extraer
representaciones realmente eficaces de la 
realidad" 

Bertolt Brecht. 

ASOCIACIÓN TEATRAL ALMADRABA . ·•

Vuelve la Fiesta. Aunque en realidad nunca 

se va, porque no es sólo la semana de 
desfiles y barracas sino un sentimiento que 
nos acompaña todo el año, ¿verdad?. Como 
el Teatro, esa hermosa sensación que una 
vez te atrapa nunca te abandona del todo. 

Queremos este año centrar nuestra mirada 

en aquellos que mantienen vivo el espíritu 
tanto del Teatro como de la Fiesta: nuestros 

jó venes. 
Porque el 
t i e m p o  
pasa y se 
h a c e 

imprescindible una constante renovación que nos mantenga vivos, ansiosos denue�os proyectos, a la búsqueda de nuevoscaminos ... 

E.n ALMADRABA TEATRO creemosf1rme�ente en la necesidad de transmitirla pas1on por �! efímero -y eterno- arte dela mtereretac1on, empezando por los máspeque!los. Esos niños que creceránaprendiendo cada día al calor de los focosy que �e convertirán en jóvenes creativosy apasionados _ capaces de conmovernos de hacernos reir y llorar, de transmitirno;su fuerza desde el escenario de la vida. Porque _el �ctor nace y se hace, los años deaprend1za¡e y esfuerzo forjarán no solo

grandes actores sino grandes p¿rs�na1 qu:
ayudarán a crear un mundo 11e1or par 
todos. 

Este año estamos especialment� �onte�i� 
con nuestras jóvenes promesas, �IJOS 

�reler
de Campello a los que_ he_mos visto 

ma iay convertirse en depositarios de
I 

e�dos 9e1
que el teatro concede a sus e 

�9
1

,a�ino
solo el comienzo, aún queda mue O 

s ara
por delante, pero aquí estaremo

n �
nos

acompañarles en su viaje Y crecer co 
El futuro es muy prometedor. 

. del teatro.No te lo pierdas, ven a la tieso 



La colla Sanferminera de Marrocs
deSf>edeixen la seua Capitania i al fadri 
•osear• des del Sant Fermf 2005.

'Era una tarde de verano del jueves 7 de 
julio sanfermín, cua�do 1 � pose(dos jóvenes
de esta lejana localidad, inducidos por los 
cuernos que observaban en el norte del 
país decidieron_ au�ar sus esfuerzos y
encaminarse hacia dicho lugar. 

Oh. /a fiesta esta aquí!. Por fín, desde 
octubre sin fiestas, ha llegado el verano y 
nos hemos convertido en sanfermineros. 

COLLA SANFERMINERA DE MARROCS A SANT FERMf 2005 

Hacia fresquito, por lo que cambiamos 
nuestro traje oficial por la indumentaria 
sanferminera, encaminamos nuestros pasos 
por la cuesta de Santo Domingo hasta el 
lugar donde los mozos cantan a San Fermín 
y nosotros entonar nuestra canción: 

i ¡ A Sant Fermí venim, 
nosaltres som Marrocs. 

Venim del Campe/lo, 
a despedir al fadri.!! 

A partir de este momento todo fue 
diversión, copas, puritos y algún tropesón, 
veáse vídeo de televisión donde • Carrillo 
hiso el tapón• a la entrada del callejón. 
Fiesta, fiesta y más fiesta, poco dormir, 
pero con los burritos importados del país 
aguante tuvimos sin fin. El "sequet" triunfó 
por la mañana, cuando todos los pájaros 
cantan y la paella de Xima sin ñora 
aparente, estuvo de rechupete. 

Sin darnos cuenta, la noche volvió a 
sorprender, con burritos y cubalitros por 
las calles sin dejar de beber, fiesta, fiesta 
y más fiesta. Dijo uno, Ma dormir", no, no 
por favor. No es posible, e� encierro �s�á 
ahí, y el tapón del día anterior se conv1�1ó 
en la vaquilla de la plaza a posterior. 
Cuando revolcón, risa, risas, y música de 
banda, para todos los testeros con mucha 
marcha. 

Siguiendo la fiesta de las peñ_as nos
encontramos junto al frontón, y como no 
jugar un partido con el campeón. Retó un 
vasco a Dani, estando Martines hablando 
por teléfono y todó acabó con u� gran 
foto de diversión en el fronton. La 
expresión del vasco fue: 

-Anda la hostia con estos valencianos, joder. 

<<<>>> 

Finalizó nuestra fiesta en un barracó�, 
donde la alemana cervez� no� desbordo, 
al son del conjunto t1 roles y todos 
cantando: Saluten, dabuten, pasa la 
cerveza. Con ocho jarras de éstas n�s 
despedimos de la fiesta popular no sI� 
antes desear al año siguiente regresar ... sI 
nos dejan", 

Vaya con el melón!!! 
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An s enrera, quan arribava la festa_de Sant
JaJme baixava gent deis pobles veins, c��
Busot i Aigües, a acampar a les platge� e 
Cam el lo. Baixaven amb carros ' es
pass:Ven uns dies a les platges campell�

r�
s 

gaudint del bany, tant d'ells com : s
animals que tiraven deis carros. El� vems
camperols del Campello també ba1xaven
amb els seus carros a la platges del Carrer
la Mar i de l'Amerador, aprofitant �er fer
feines com la d'amerar l'espart coll1t a les
serres de Xixí, Ballestera o �untes de
Gosalvez. Al  mateix temps, e l  d1a de Sant
Jaume es feia un dansa a la pla� del poble •

Rememorant aquests fets, pels mateixos
dies es celebra als voltants de la pla�a del 
PobÍe del Campello la Fireta de Sant !ª�me, 
on hi participen tots tipus d'assoc1ac1ons 
locals treballadores de la tradició. Així 
podem trobar tallers de confecció de pilotes 
valencianes, de treball de l'espart, de 
confecció de nus mariners, de reata, etc. 

També podem gaudir del s6 d 1i tabalets, o del ball deis cab 
e

l es��inei contemplar partides de pilo� 
os, ªIXi co111o concursos de tir i arrossegaª 
valencia�participen els cavalls que el rn

rne

¡

"t, on hiJau me recorren la platja campe�� 
de _San1deis carros com diu la tradició 

tª _tiran¡ 
Sant Jau me del Campello és

· afira de
oportunitat per conéixer rnésu�,ª bonapoble que és molt més que ·so1 · �quei¡o "sol i platja", com el vole�Cadero• Comproveu-ho vosaltres mateix. 

vendre.

EL TALLER D'ESPART 
• 

1-��005 hem fo,Httat la "90�edlci0
del Taller d'Espart del Campello, comptant 
amb una inscripció de 30 alumnes i una 
gran qualitat deis treballs realitzats. Guiats
pels monitors experts en l'espart, loan 
Pastor i Domingo Berbel, els treballs deis
a lumnes han estat exposats en fires, com
la d'Alacant Qualitat al recinte firal alacantí,
en trobades, com la de Residents Europeus
a Vila Marco, o la d'Escoles en Valenc,� de
l'A lacantí celebrada al Campel lo, 1 en
exposicions, com 1� realitzada_ �I final d� 
les classes a la Biblioteca Mun1c1pal. Pero
també el Taller s'ha obert als xiquets i
xíquetes del poble, re�litzant_ dos i?rnades
educatives als col-leg,s del Vincle I del Pla
de Barraques, on els menuts van veure de 

prop com es treballava l'espart, i com eixien al final eíxos objectes bonics que tant ens sorprenen quan els veiem fínalitzats. Hem de dir, que entre els alumnes que assistienregularment enguany al Taller es trobavenalguns de 7 i de 10 anys. 
Les activitats de Taller comencen en el mesde gener; desenvolupant-se fins a maig. Laprimera classe es fa a les Puntes de Gosalvezrecollint l'�spart que després sera treballatal Taller. Es necessaria aquesta formacióen la recoll ida de l'espart, per que no espot arrancar la planta així com així si noque s'ha de seguir una tecnica adequadaper a no fer mal a la mata si no tot elC?ntr_ari, per a netejar-la, fe�-la reviure, ia,xr d1sposar l'any següent de millor espart.Enguany aquestes classes de recollida del'es�art van ser plasmades en un reportatgeemes per Canal Nou. 1 és que el nostreTaller ja comen�a a ser conegut fora delCampello, essent referencia per a altrestallers que estan encetant-se en altrespobles. 

Pero cal recordar ara que tot va comen�ramb un article sobre l'espart publicat al nostre Llibre de Festes fa dos anys per Paco�sp/a, _amb la col·laboració de Joan Pastor1 Domm�o Berbel, que al capdavall serienels monitors del Taller. O'ahí va néixer la

Canal 9 gravant la col/ita de /'e>part 
a les l'Untes de GosA/veL 

1 d'Espart. cosa
idea d'organitzar el Tal er 

M tanyenca
que va gestionar la ��lla I u�egidorieS
amb l'ajut i participae1o de es 

del nostre
de Medi Ambient i Cultura 
Ajuntament. 

1 anitzar ª
Esperem l'any vinent poder e

'.1 iantamb 

111 edíció del Taller d'�spa1 e�, ,�art que 

el vostre interés 1 ªT ne. •res sertes-
feli�ment encara pobla es 

! ! Bones Festes 1 !
/fo. 

Taller d'Es¡,arl ck �
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---- LA COLLA I ELS MOROS DE LES VALLS 

potser una de les activitats de la Colla 
Muntanyenca que ens ha deixat més 
satisfets enguany, ha estat la participació 
en el reportatge que sobre el barranc de 
l'lnfem va realitzar l'equip del programa 
temps d'Aventura de la TV3. A principi 
d'any contactaren amb nosaltres per fer 
algun programa sobre excursionisme 
d'aventura al País Valencia. Per que amb 
nosaltres?, perqué descobriren la nostra 
web i van pensar que els podríem ajudar 
¡ donar-los alguna informació sobre llocs 
interessants de les nostres muntanyes. Al 
final la col-laboració va quallar, i es va 
concretar en un reportatge sobre la 
travessia de la part més difícil del barranc 
de l'lnfem, completada amb imatges sobre 
la Festa de Moros i Cristians d'Alcoi, i amb 
informacions sobre la historia deis moros 
a les valls d'Alcala, d'Ebo i de Laguar. 

El més fotut de la nostra tasca en el 
programa va ser trobar a un fester moro 
i a un cristia d'Alcoi, que a la vegada feren 
barranquisme i conegueren bé el barranc 
de l'lnfern. Pero al final van aparéixer, 
realitzant-se la filmació de la travessia en 
el mes d'abril. La nostra aparició al 
r-eportatge va quedar plasmada a les
explicacions que sobre la vida del moros a 
les Valls, i la seua fugida final, vam realitzar 
amb el fons de la imatge del moro AI
Azrak i el poblat morisc de l'Atzuvieta. 
Peró estem contents d'haver contribuit a 
donar a conéixer el misteri, la bellesa i la 
história de la nostra terra, en tot l'ambit 
de les terres de parla catalana. D'aquesta 
participació ve el títol d'aquest escrit, • La 
Colla i els moros de les Valls". 

Peró no han quedat ahí les nostres activitats 
de la temporada 2004-2005, la que 
comencem després de les Festes de Moros 
i Cristians a l'octubre. Per segon any hem 
portat endavant el Taller d'Espart del 
Campello, aixf com hem repoblat un any 
més les Puntes de Gosalvez amb més de 
200 arbres. Peró la vertadera temporada 
va comenc;ar el mes de setembre amb la 
campanya de defensa d'eixa serra i la 
Ballestera, davant un projecte de camp de 
golf i macro-urbanització que pretenia fer 
desaparéixer una part de la pineda de les 
Puntes, així com urbanitzar la Ballestera 
fins a la coneguda com a "Caseta de don 

Excursió de la Colla pe/ baffanc df! /'lnfem. 

Excursió de la Colla a l'Aitana. Pe/s avena de Partegaf. 

Tomas•, molt a prop del cim de la serra. 
Felic;ment, i grades a la presió popular, el 
projecte es va desestimar. 

Per ó nos sois han estat activitats de 
divulgació, de cultura, o mediambientals 
les realitzades per la Colla, essent les 
excursionistes les que desperten un gran 
interés i compten amb una gran acceptació 
i participació. Vam comenc;ar la temporada 
ascendint el cim del Ponoig des de Polop 
enmig d'una espessa boira. Després vam 
realitzar la travessia del Campello a la 
Venta Uanussa seguint la conducció de les 
aigües de Rabassa a l'Amadorio, passant 
per la vora de la il-legal tanca de Xixi, 
encara per enderrocar a l'hora d'escriure 
aquest article, i visitant la vall encara verge 
de les Canyades on, com sabeu i si no ho 
remeiem, esta previst ubicar un abocador 
o temer per a recollir la brossa generada 
a les comarques de les Marines, on s'inclou 
Benidorm, Denia, Calp, etc. Va ser una 
bona ocasió per conéixer aquesta bella 
raconada del nostre municipi, que molts 
desconeixen que existeix. 

En gener es va haver de suspendre la 
Travessia de la Vall d'Ebo a la de Laguar 
per les gelades, el fred i la neu a la zona 
del barranc de l'lnfern. Pero les excursions 
van continuar en febrer amb l'ascensió a 
la Penya Migjorn des del poble de 
Tibi a la Foia de Castalia. En marc; vam 
asc�ndir l'Aitana des de la font del Molí 
de Benimantell, passant per moltes fonts 
que encara brollen a la muntanya, i visitant 
els impressionants avenes de Partegat. 1 a 
l'abril vam completar la ja IV Travessia a 
peu d'Alcoi al Campello en dos etapes, 
passant per la Torre deis Mac;anes i les 

Coves del Canelobre. És aquesta una marxa 
que cada cop té més acceptació, que 
recorre les valls i muntanyes de l'itinerari 
per camins i senders, amb sois un tres 
quilómetres de tram asfaltat, de moment. 
Per finalitzar, ja en el mes de maig i sota 
una forta calor, realitzarem l'ajornada 
Travessia de la Vall d'Ebo a la Vall de Laguar, 
recorrent un tram gran del barranc de 
l'lnfern i part de l'antic sender de lesJuvees 
enmig de !'esplendorosa vegetació 
primaverenca. 

Les imatges de totes aquestes activitats 
excursionistes i d'altre tipus que realitza 
la Colla,  les  pod eu t robar ben 
documentades a la  web de la  nostra entitat 
www.colla.org. Consulteu-les, i potse� 
aquells que encara no conegueu eixos 
indrets tan meravellosos de la nostra terra 
que us mostrem, us sentireu animats a 
acompanyar-nos en les nostres caminades 
de la temporada vinent. Peró recordeu que 
aquesta comenc;a després de les nostres 
Festes de Moros i Cristians. Així que primer 
a gaudir de la Festa, que després ja 
recuperarem. 

¡ i Salut i bona Festa ! ! 

La Colla Muntanyenca. 
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9 D'OCTUBRE AL CAMPELLO 

No anem a dir que el 9 d'Octubre és l'inici 
de les Festes de Moros i Cristians al 
Campello, perque aquestes comencen 
oficialment amb el pregó de 11 d'Octubre, 
pero per a molts ho sembla. 1 la semblanc;a 
ve donada perque eixe día es commemora 
el neixement del nostre País Valencia amb 
la presa de la ciutat de Valencia pel reí 
Jaume l. 

Al campello ho celebrem amb una serie
d'actes on destaca la representació que es
fa al castell fester de la conquesta del Cap
i Casal. La representació esta a carrec de
membres de la comissió i de nombrosos
festers que, vestits amb els trajes de moros
i de cristians, donen vida i color a l'acte. A
continuació el reí Jaume l, dalt del seu 
cavall, encapc;ala la Processó Cívica nutrida
de ve'ins i representants d'entitats cíviques

que amb la seua presencia r f identitat del Campello e/ª irmen1a
valencia. La processó recorre e� ª. POble 
carrers del poble acompa nyaJ;1ncipai1
moment pel so de les dolc;aines ¡ 1 

en tot 
de la Colla larraix del Campello fí

e 1
1

�aba1 
I' acte al castell fester amb el �o �

ª¡'lzarn
de la Muixeranga. 0 emne 

Si els primers anys eren festers i fest els que donaven vida a l'acte, ja l'any � 
van ser els xiquets i xiquetes de la F- � f � d' 11 . . . ,,.ae,1 que es va� e

d
r,carrec e , 1n1c1ant�e aixi un p�oces �pr�nentage de futurs amba1xadors. E1xa es una de les idees que persegueix la Comissió 9 d'Octubre, a mes 

de la commemoració histórica del nostre 
país, la de donar peu a la participació deis 
futurs moros i cristians del Campello. 

A continuació es fa "la Mocadorada' en 
celebració del dia de sant Dionis, dia deis 
enamorats al País Valencia, i després del 
rep·artiment deis mocadors amb dol¡os
entre les parelles, té lloc la popular Dansá 
pel carrer Pal fins la pla<;a del Poble,
otganitzada per Salpassa. 

Aquesta serie d'actes fan que el Campello 
siga el referent comarcal de les celebraóons 
del 9 d'Octubre, acudint al nostre poble 
veins i amics d'altres poblacio.,sveinescom 
Aigües, Busot, Mutxamel , Sant loan, 
Alacant o la mateixa Vila Jo osa. Un bon 
moment eixe día per trab ar-nos 
agermanats els ciudatans d'acuests �bles 
units per la historia, la llengua I les 
tradicions. Caracteristiques aquestes ��e 

també saben apreciar la gent que ens v,!rta 
d'altres llocs de la península i d'altrespaiSOI 
d'Europa, com ho demo�tra la seua 

presencia cada cop major en els actes del
9 d'Octubre. 

m a poble 

Seguim dones refermant-nos ca 1 
valencia cada 9 d'Octub�e retro�:!:a 
nostres origens, perque _com 

e erd /a 
Raimon "qui perd els or1gens P 

identitat •. 

e Pe/lo 
Comissió 9 d'OctUbre del am 
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cuarta Uiga consecutiva 
para El Campello 

-• IIOM El sl\hado El Campcllo "")6 

E 
I C.mrcUo �lli klltmdo • Parccnt Nblt.ndo que con un 
uno de los pcnodoM mb 90l0 punto el Ululo era auyo. 

1111portantn de au hlslor1A. El Pero loe: dc Mart.inez trn1an «,a· 
� el< l1argue or pn,claml> nu d<: ttrTV el campeonato 1 
carnpt6n 1k la U!«a d"Alncanl lo grande, '/ ■rrancarnn con 
y ea ti Ct.W10 Ululo c:onl'CCUU· íue.na.. Se marchRron cn «!I 
"'· Un dominio n-.flcjado en marcadnr y Rnt�nctarun la 
UM tmtpontda en la que nnd� partkla y La Uag,. c:on un 2-10. 
i... M. hecho eombra. MIU"Una. El hito de El Campcllo en 
Drrid. SonU. Mnl1o y Mtgud no r-:sl.a temporada cs. ademis. 
han ltnklo a nlngun equipo ca- doble. �1 rqulpo qut" esta k>ca· 
¡w:CXcompUc:arlted1t1fflOdc lkfad mantk'::nc en la Utga dc 
11tr nmpconn. & lo han «•· Palma ac lmpuso en Sc:gÜnda. 
nado a pubo. PlnHltal re el y ya H de Primera ca.lcgoria. 
eubc:amptOO. No en -..no, Ma• Unoa lr1unfoe que desde El 
Ka. Tonel, XlM:o y Juanfran Campe.Do te quieren dedicar al 
a1 liDI ilnkol que han podido que íuerw su presidente, el ma •  
...,.. 11-dd carn¡,e6rL log,.do Paa> Ucn:ngua-. • 

► u ,legria de El CampeRo H dobles 
ti eq11lpo de Palma ya nté en Primera 

Cava/lers, va de bó/. Aquesta és una de 
les expressions més originals i utilitzades 
al joc de pilota. 1, el club de pilota 
valenciana del Campello va de bó, tots els 

anys, apostant pels xiquets, afeccionats i 
jugadors de primera categoría que desitgen 
representar el nostre poble a les diferentes 
competicions de la temporada. 

Com expliquem en darreres edicions, ens 
trobem sempre a me"itat de temporada 
quant la Junta Festera ens demana un escrit 
peral Llibret. Malgrat el que vinga des de 
¡uny fins novembre, sempre tenim noticies 
!• afortunadament, sempre positives i amb 
tnmillorables resultats esportius. 

El Campello, enguany, és campió de la Lliga 
a "Llargues• en primera categoría i en 
tercera categoría. Aquesta noticia no ha 

sigut gens facil d'aconseguir-la. Veins del 
Campello, els jugadores del nostre poble 
porten, a_mb aquesta, quatre tftols
consecu!•us a la maxima competició de 
1� modalitat �és genuina del joc de la 
p�lota va�enc1ana. La Excma. Diputació 
d Alacant I la Federació de Pilota Valenciana 
organitzen aquest campionat comptant 
amb els millors equips que puguen 
conformar-se a la nostres comarques 
alacantines. Equips de legenda, com Muria, 
Vall de Laguar, i equips que aposten per 
la !liga a la actualitat com Finestrat, Sella, 
Orba han sigut desbancats del máxim títol 
pel Campello. 

Martínez, número u del món per a realitzar 
el saque al carrer; David, de Petrer, que 
porta amb nosaltres deu temporades 
seguides amb el mateix entusiasme que el 
primer dia i, considerat a l'actualitat, el 
rest més segur de la competició; Santi, 
jugador de Finestrat fitxat aquesta 
temporada per a ajudar al rest, amb unes 
condicions extraordinaries de joc i físiques; 
Miguel de Callosa, ajuda al rest més a prop 
de la banca i al contrarrest no és fácil 
passar-li una pilota; i, per últim, la promesa 
feta realitat, Mario, fill de Paco Berenguer, 
amb els millors reflexos de curta i !larga 
distancia i, molta afició. 

Una fantástica alegria ens hem portat 
enguany tots els aficionsts pel triumf de 
l'equip de "Palma", en segona categoría. 
No inexperta, pero si sorprenent en quant 
als ressultats obtinguts en tots els partits. 
Llevant els resultats obtinguts contra Tíbi, 
segon classificat, els demés han sigut un 
vertader passeig. Hem comptat amb 
Bolívar, jugador natiu de Colombia i afincat 
a Alacant, que s'ha convertit en el saque 
més segur i definidor de tota la lliga. L'altre 
fill de Paco, Fran, gaudint del rest principal 
i assegurant les ratlles a guanyar; Carlos, 
el castellá, aportant la maxima experiencia, 
afició, puntualitat i máxima i!·lusió pel joc 
de pilota; José Berenguer, f1II del nostre 
secretari del club, que amb tan sóls 19 anys 
comen�a a destacar al poble i aprofita '!1olt 
bé les oportunitats de juga� amb els m�Jors; 
¡ per últim, el nostre pres1dent, Mat1es el 
panaer, amb una il-lusió envejable_ i joc 
vetera consegueix templar la tens16 de • 

l'equip, malgrat
l e s  s e v e s  
•xurumbeletes".

ll.AAoucs 

El Campello conquista su cuarto titulo de uargues Per  últ im, el 
tercer equip que 
ent r a  e n  
c o m p e t í  c i ó  
federada, el de 
j u v e n i l s, 
representat per 
tots els jóvens 
que han entrenat 
a l'escola de 
pilota municipal 1 
posteriorment a 

La Jornada <18 clausura se celobrará en Calp el domingo 26 de Junio 

-

., .... 1.ffMA.fllll.o.AI. .......... , .... 

l'escola del club. Destaquen el fill de 
"Santillana", Jesús, que s'encarrega de fer 
de "banca• a la !liga amb un progrés 
espectacular portant la pilota, de vegades, 
més enlla del quinze; Josete, nombrat 
abans a l'equip de palma, i que ha agafat 
la responsabilitat de fer el primer rest, 
tenint un joc cada volta més segur i, sobre 
tot, sabent guanyar-se una ratlla; Javi, fill 
d'lnocencio el panader, que amb la seva 
corpulencia física destacara els próxims 
anys; Guillermo, fill de Ramón Dura, un 
"surdet d'or" a la cantera del club; Ramón, 
nét de •carmen Torsua•, que a l'igual que 
Guille porta un progrés magnífic amb 
condicions técniques molt fortes i 
técniques; i, per últim, el retorn a la pilota 
de Miquel, el segon fill del "fontaner 
Yepes", amb vista, reflexos i amb molta 
afició no perduda després deis anys perduts 
per culpa d'una lesió. Afortunadament, 
recuperat i amb moltes possibilitats de 
convertir-se en un jugador de primera. 

Aquesta és la historia recent del club de 
pilota, amb una estructura teta i consolidad 
que segueix comptant amb jugadors de 
primera fila, xiquets que decideixen 
practicar la pilota com al seu esport preferit 
i jovens adolescents que han siguts picats 
per la droga de l'esport, de la pilota 
valenciana. 

Desitgem unes bones testes a tots els 
campellers i que gaudisquen deis Moros i 
Cristians del nostre poble. Visea El 
Campello, Visea la Pilota Valenciana, Visea 
el Club de Pilota! Us esperem al carrer 
desemparats pera gaudir del nostre esport 
nacional. 
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Aprovechando la ocasión que me brinda 

la • Junta Festera de Moros i Cristians",esta 

Asociación siempre atenta a los eventos, 
en los cuales colaboramos estrechamente 
en las diferentes COMISIONES de Fiestas 
de este nuestro pueblo de El Campello. 

Solo quisiera tener un recuerdo para el día 
en que los miembros de esta Asociación 
celebramos nuestro DIA DEL PENSIONISTA, 
el último domingo de abril. 

Es una gozada, y permitirme la palabra, el 
ver ese día 400 personas unidas en el Rest. 
Volpini, en plena camaradería y con 
muchísimas ganas de pasarlo bien, 
acompañados de nuestras Autoridades 
presidiendo la fiesta. 

Son momentos mágicos que yo como 

Presidente y mi Directiva no quisiéramos 
que se perdieran en el olvido. Es por lo 

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE EL CAMPELLO. (AMUDECA) 

Como todos los años, la Junta Festera de 
las e ntraña bles Fiestas de Moros y 
Cristianos, nos ha invitado a poner, en el 
Libro de Fiestas, un pequeño resumen de
nuestras actividades. 

A parte de nuestros habituales talleres, 
tenemos que destacar la cariñosa visita 

que realizó a nuestra sede el Señor Obispo 

º
/

ictorio Oliver. Sus palabras de aliento y uerza las llevaremos siempre en e lcorazón. 

También, en un lugar d st b la visita guiada 
e 

/
ca le, ponemos

nuestro 
que rea izamos, durante

Banyets· �lg
e

o

s c
t
ultural, a la llleta d'Els• an nuestro p 1 tan desconocido N 

• �ro.ª a vez• osotros os invitamos a

que, lucharemos con todo el h' p_ara poder reunirnos otra v!2
1
:�o �ib!e

viene y poder disfrutar y ano que
olvidándonos de nuestrbs

asa
rlo bien,

achaques. Que ese día al m 
Pe sares y

acordáramos. .enos no n01

Muchísimas gracias a la Junta F mucha suerte al nuevo Presid 
eS\era y

singladura. Solo le deseamos 
ente en su

e l mismo éxito que su antecqu
e venga 

. esor en 1 cargo, nuestro amigo David u b e para todos y que acuda�o� � �
azo 

campelleros y visitantes de nuestr 
O 

b
os, 

opue lo.
"Bones Festes de Santa Teresa•. 

Ramón Ronda Presidente U.D.P El Vinde: 

todos a realizar esa visita; seguro que 01 
sorprenderá. 

Igualmente, destacamos las diversas 
actuaciones de nuestro coro rociero, grupo 
de baile y grupo de teatro, en colaboración 
con diversas asociaciones de El Campello. 
Destacamos, también, nuestro Certamen 
de Poesía y Narrativa en Castellano Y 
Valenciano, que el próximo a:10 cumphra 

su décimo aniversario, así cor10, nuestro 
IV Encuentro de Asociaciones de Mujer�
de la provincia de Alicante, que se celebrara
el próximo 29 de octubre, y al que �11ª 

invitado t oda persona q.ie quiera
participar. 

Fe licitar, desde AMUDECA, a t?dos 1�!
campelleros por sus magnificas fiestas 

ta
Moros y Cristianos, y agrade_cer a la Ju�e
Festera su invitación a participar en e 

Llibret. 

¡¡¡BONES FESTES!!' 
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C01'1IS 11,U,CAimOIU 

El Club Ciclista El Campello 
desitja a tots bones testes 2005 . 

-------��---�--------;A:-;;SOCIACIÓN EL CABALLO DE EL CAMPELLO

Saludamos al pueblo de El Campello en 
sus Fiestas Mayores, agradeciendo a la  
Junta Festera de Moros i Cristians 2005, a 
todos los componentes de las Comparsas, 

Directivos y Comisiones de Trabajo, la _labor

que realizan durante todo el año, hac1e�do

realidad el explendor de sus ��-os y desfiles,

manteniendo viva una trad1c1on y cultura.

Que un año más disfrutemos todos y todas 
de unos días llenos de alegría. Bones festes. 
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G@rmtin h•z•. 

Presidenti, del C.N. Campe/lo 

Ha finalizado el intenso verano, en el Club 
Náutico Campello se ha respirado actividad 
marinera, pero como siempre depués de 
la tempestad viene la calma y las gentes 

de este club se aprestan para recibir con
los brazos abiertos a los campelleros Y
campelleras que con la media luna o con
la cruz, con el pasodoble o c?n la �ar�ha
mora, inician la colorida, plástica y d1vert1da
fiesta de Moros y Cristianos.

El ya tradicional Desembarco, actividad
señera dentro de las fiestas, se celebra en
las inmediaciones de este Club, en dónde
todo el personal de la casa se pone, y de 
muy buen grado por cierto, a disposición
de la Junta Festera, para que año tras año 
este acto tenga la brillantez que merece,
por el trabajo meticuloso que hay que 
desarrollar en la organización de esta 
puesta en escena que viene a recordar 
pasadas batallas en la toma de estas costas. 

Una vez finalizada la torna acre de la pólvora en la 6 con el 5ab 
almuerzo de hermandad 

oca Viene 
or 

bandos, y es que no hay n 
e�tre arnbil 

buen yantar y mejor beber 
ª ª corn0 u 

1 
• 1 d b , Para fu . n uno so o, os andos dispares.

nd1rer¡

Luego vendrán las Embajad 1castillo y los alegres pasacal�
s, 

� 
toma del

el día se oirán los timbaletf¡
errninatfo

desfile a todos los participant!�ª�do al
en el crisol de las calles carn 1? 

JUnto1
fundirán en un prodigio �

e eras, se
exuberante; con especial sign-/ 

b�_lleza
muy alegres cristianas con su an�i

cacion las
y desenfadado y las no menos be�

r 9ªrboio 
morenas de ojos almendrados q 

asnioras,
andar pausado y majestuoso llu

e 
c�n su

1 • 1 
, evaran la a egna y e gozo al pueblo campellero a todos los que en estas fechas nos . , Y 

visitar. quieran 

El Presidente del Club Náutico Can, 11 en nombre de su Junta Directiva, sus S:i�
y el Personal del mismo "Vos desitge bones testes a tots". n

COFRADÍA DE PESCADORES DE EL CAMPELLO -
• 

Salón de suba,tas. Lonja de El Campe/Jo 

La Cofradía de Pescadores de El Campello, 
es la única -por su forma, kilos de venta, 
subas ta, etc.- en España, que realiza la 
suba sta de pescado directa al público sin 
intermediarios. 

La Subasta de El Campello es conocida por 
toda la provincia y, prácticamente, por 
toda España. La estadística de asistencia a 
la misma es la siguiente: 

- Dlas de trabajo al año: 327
- KIios de venta al público: 90.000
aproximadamente.
- Compradores locales año en kilos: 54.000 
- Compradores provinciales año en kilos:
36.000
- Visitas de personas al año: más de 100.000

Est? �ofradí� de_Pescadores, además de suact1�1dad �rimana, organiza durante todoel ano _act1v1dades abiertas a personas decu
�

lqu1er eda� que quieran dirigirse a suse e, c�n obJeto de dar a conocer yprom�c1onar el sector pesquero susmodalidades, sus particularidades su 'vidasus costumbres y su gastronomía:
Est� _política de apertura es la particular
�

pcio
7 

q�e los pescadores de El Campelloan e eg1do para combatir, al menos enpa
�

�• los graves problemas que sufre hoye_n ia el �ec:tor pesquero. La Subasta no has1do
d 

el unico acercamiento desde lospro uctores a los Cofra�ía s� caracteriz�
º

p"c:r���1��=:� :��= organización de actividades d' • 'd a conocer el mundo del I 
ingr as a dar 

a mar, como son: 

PROGRAMA DEL MUNDO DE LA PESCA Y 
SUS PARTICULARIDADES: 
Este programa es tá dirigido a escolares Y 
consiste en la organización de visitas a la 
lonja, club náutico y al puerto pesquero.
Se enseñan las diferentes formas de pelúlr, 
las embarcaciones y sus mocalidades, las
especies, los antiguos métodos de pesca,
etc .. y se realiza una subasta real. Durante
el presente año más de 25 c:Jlegios de la
localidad y provincia lo han realizado,
asistiendo al mismo más de 1.200 escolares.

FIESTAS MARINERAS: se 
Se realizan dos al año. En ellas 

de 
desarrollan talleres donde se pu

!rar
aprender a hacer nudos marineros, rep 

redes , collares de caracolas, etc. 

ERA:

DEGUSTACIONES DE COCINA MAR:ición
Se realiza una al año. En la pasada 

por el
más de 5.000 personas pasaro;e forma
Puerto Pesquero y degustªíl'n, 

marinera
totalmente gratuita, (ª coc 

ni�eros de El
realizada por los propros m« tación se 
Campello. Este año la der us 

realizará en el mes de agostJ -

. -JortS 1oOS

La Cofradía de PesCc. 



-------�--.--�----�---A-PU-NTS HIST0RICS DEL NOSTRE _POB_LE___,,·t•. ----

Históricament podem conformar-nos, 
respecte deis orfgens del nostre poble, 
observant els anticoíssims indicis trobats en 
eljaciment arqueologic de la llleta. En este 
privilegiat enclavament s'ha constatat, per 
mitjil de les excavacions realitzades per 
prestigiosos erudits d'estes labors, Figueras 
Pacheco i Enrique Llobregat, com principals 
valedors, que allí  van habitar i van 
transcórrer els seus dies civilitzacions diverses 
deixant, per al nostre delit, empremta 
profunda de les seues cultures. Com a 
exponents a destacar pel seu variat llegat 
cultural i historie. l'Edat del Bronze, la lberica 
i la Romana. 

Després de la fosca Edat Mitjana i pel seu 
especial significat, cal fer obligada parada 
l'any 1475, on podem trobar que el territori 
que actualment forma el nostre municipi, 
pertanyia al Senyoriu del senyor Alfonso 
Martínez de Vera, natural de Cocentaina i 
descendent deis Reis de Navarra de 
l'antiguitat. Senyoriu del qual va ser 
propietari fins a 1520. Avan�ant en el temps 
ens detenim novament l'any 1.529, on 
podem trobar que el nostre volgut El 
Campello, junt amb Benimagrell, Sant Joan, 
Mutxamel, La Lloixa, El Palamó i Montfort, 
es trobava en la partida jurisdiccional 

d'Alacant. Més tard, en els albors del 1554, 
el Virrei de Valencia El senyor Buenaventura 
de Cárdenas, Duc de Maqueda, a causa de 

l':s invasions i saquejos continuats deis 
p,rates barbarescos del Nord d'África va 
man_ar construir una cadena de to;res 
sentmelles al llarg del litoral marítim. Dos 
anelles d'esta cadena defensiva es van ubicar 
en el nostre terme municipal, una en al 
Barranc d'Aigües i l'altra, la nostra estimada 
:orre de 1'!_ llleta, en un temps anomenada 

la Saleta , que va ser totalment operativa 
tres anys després. Com a dotació habitual, 
estes torres comptaven amb quatre hómens 
cada una: dos de peu i dos de a cavall i un 
canó de a q_uatre. El pla era senzill, al divisar 
qualsevol tIpus de vaíxell pirata, els genets 
cavalcaven a donar avis del conegut perill 
i els altres des de la torre, alertaven a les 
altres torres per mitja de senyals de fum o 
fogates nocturnes de la imminent arribada 
del moro invasor. Ara que ha pense ... em 
recorda certa part del guió d'una recent i 
coneguda gran pel-lícula sobre un ane/1. 
Centrant-nos en el tema, referir que esta 
torre va ser dissenyada i realitzada amb la 
forma d'un con truncat, de sís metres de 
diametre de base i cinc en els aires que 
donen cabuda en la seua part meridiana a 
una única porta.Per a accedir per esta porta 
era necessaria una escala de corda, 
anomenada tradicionalment de gat. Esta 
construcció defensiva és, quasi en la seua 
totalitat, un volum compacte amb una 
xicoteta sala en el seu interior i una escala 
d' are interior per a accedir a la seua espaiosa 
terrassa. 

Després d'esta anotació de tints militars, 
peró que m'ha paregut necessaria la seua 
anotació pel seu ineludible valor respecte 
de la nostra Festa, prosseguisc pel que fa a 
la comesa principal d'este escrit dient que 
en época no exacta, este "mayorazgo• va 
passar a ser propietat deis Martínez 
Fresneda, potentada i influent familia. En 
el transcurs del temps esta estirp va quedar 
sense hereu baró, motivant que passara la 
titularitat d'esta herencia a la senyora Luisa 
Martinez de Fresneda. Temps després es va 
emmanillar amb el senyor Nicolás Pérez de 
Sarrió, que segons les tradicions i manats 
regnants, va heretar per a si i els seus 
descendents este •mayorazgo•. És 
important destacar que la políti�a de! nou 
propietari comportava la colon1tzaC1ó de 
les terres que constitu"ien el 'mayorazgo•, 
unes 298 tafulles. Peró, és natura/esa del 
ser huma 1/uitar pe/s seus drets i el pas del 
temps dóna arguments a qualsevo/, per la 
qual cosa anys després, a finals de 1775, i 
després deis enfrontaments entre el 
primogénit del senyor Nicolás, el senyor 
Ignacio, i els colons de les terres, es van 
acordar entre ambdós parts les bases de 
concordia per a la creació d'un poble en la 
partida del Campello. 

Rondant l'any 1795, es va construir en el 
conegut paratge de "El Tratxo• un arsenal 
0 drassana. Esta nova indústria nautica va 
impulsar, sense cap dubte, i _des de 1� 
desembocadura del riu Sec, a l'ex,stent barn 
de pescadors a l'afavorir la construcció de . 
nombroses cases per a allotjar als seus 
treballadors. A més de gran varietat de 
barcos de qualsevol tipus, acf van naixer i 
d'ad van partir a doll llunyans 
embarcacions de gran cabotatge. Per un 

altre costat i a finals del segle XVIII es va 
construir la primera parroquia, encara que 
va ser posteriorment derrocada. L'any del 
nostre Senyor de 1849, es va construir 
!'actual parroquia de Santa Teresa, la qual 
va suportar entre 1909 i 1911 treballs 
d'ampliació i millora de les seues 
instal·lacions. 

La segregació del Campello, encara que s'ha 
considerat que va ser impulsada des 
d'Alacant, data del 23 d'abril de 1898. Amb 
esta petició es va iniciar el procés que va 
culminar alla pel 18 d'abril de 1901. Amb 
només uns dos mil habitants i sense recursos 
económics, es va constituir este municipi i 
passats dos anys, el 18 de julio! de 1903, es 
va realitzar el delimitació del terme 
municipal d'Alacant, comportant per al 
Campello 5.454 hectarees compreses per les 
partides del Campello, Aigües Baixes, 
Fabraquer i Baranyes 

Per a finalitzar he considerat oportú incloure 
un xicotet extracte del llibre Geografia
General del Regne de Valencia, del citat 
estudiós F. Figueras Pacheco, de la primera 
década d'este municipi (1910 - 1914) on 
s'arreplega el següent: 

- El nombre total d'edificis de tot el terme,
incloent la població, ascendia a 751. 
- L 'aigua potable s'arreplegava en •a/gibes• 
procedent de les pluges i del canal de 
•zazicejo •, ja que se no tenia xarxa de 
conducció i fonts públiques. 
- Els habitants que poblaven el poble i el
seu terme, ascendien a 1.438 barons i 1.423 
dones 
- Existien dos escales públiques sostingudes 
pe/ pressupost municipal, a les que assistien 
60 alumnes (xics) a una i 45 alumnes (xiques) 
a una a/tra. 
- El terreny cultivat era de 2.600 hectarees
i la indústria principal era la pesca, amb 200 
embarcacions i 1.000 tripulants que vivien 
de la mar. 
- L '�junta_ment esta va constitui't per deu 
reg,dors, , el pressupost municipal ascendia 
a 2. 700 ptes, deis que 400 eren per al 
pressupost provincial. 
- El ferrocarril, denominat "de la Marina• 
va arribar per primera vegada el 28 
d'octubre de 1914, contribuint en gran 
manera al desenvolupament económic i 
urbanístic del municipi. 

Juan Francisco Bemonte Planelles 
Maig2005 
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SOLO 

Vivo solo y soy feliz. 
Tengo hijos, teng? nie�os. 

Pasé una infancia feliz. 
Yo a los parques los llevaba 

y disfrutaba con ellos: 
haciéndoles mucho reir. 

Hoy mi vida ha cambiado 
ya se hicieron mayores. 

Por Dios, abuelo no tosas. 
Vaya que pasma de tos. 
Calle por Dios y no tosa 
que no nos deja do�mir.

Vivo solo y soy feliz. 
Pues aún sueño que me quieren, 
que me besan, que me abrazan. y aunque solo, yo soñando soy feliz. 

AQUELLA TARDE DE MAYO 

Me diste una sonrisa • 
mi corazón latía más deprisa 
luego me regalaste una mirada 
con la cual mi mente soñaba 

Luego conmigo hablaste 
y a mi corazón despertaste 
con esa conversación, 
mi vida cambió de canción 

María Giner Parodi 

Me acuerdo mucho de esa mirada, 
brillaba más que estrella recién creada, 
más que la luna: día a día 
más que toda mi vida 

Luego un beso me diste 
la vergüenza ya perdiste 
con tu forma de besar, 
me hiciste soñar 

De la mano me cogiste 
y luego me dijiste, 
que me regalabas tu corazón, 
y que yo era tu prisión 

Luego nos encadenamos 
cogidos de la mano 
a esta prisión, que permanecerá 
siempre en nuestro corazón. 

Francisco Lledó Maciá. 

BUSCO AMISTAD EN EL CHAT 

Caminaba triste y solo en este mundo, 
andaba como un vagabundo. 

Iba de un lado a otro, 
iba yo andando. 

Hasta que, 
cierto día, 

no sé. 
o yo encontré al chat,

0 el chat me encontró a mí. 
Iba yo viviendo, 

y Dios me daba vida. 
Entré en el chat 

y encontré mucha amistad, 
Dios bendiga a quien conmigo chatea 

y también a quien no chatea. 
Yo buscaba libertad 
y la hallé en el chat. 

Aunque allí, como todos, disfruto, 
en el mundo disfruto más. 

Ahora vivo tan alegre 
con mis conocidos del chat. 

A. F. Giner 

QUIERO 

Quiero ahora volver a nacer 
para mi pasado deshacer 
quiero olvidar lo que nunca olvido 
ya que espina es en lo profundo 

Quiero volver a sonreír sin dolor 
dolor del cual muere mi corazón 
quiero tener la mirada clara 
verte de noche hasta el alba 

Quiero darte todo mi amor 
para que olvides tu dolor 
quiero poder besarte siempre 
que estemos juntos para amarte 

Quiero en el olvido no quedar 
junto a ti, yo respirar 
quiero ver muchos amaneceres 
a tu lado ya que lo mereces 

Quiero darte la vida a ti 
entregarme para vivir 
quiero un beso sin yo pedirlo 
que no te arrepientas, y si no dilo. 

d• M iá
Francisco Lle O 



Pla<;a de Catalunya. Diada de Sant Jordi. 
enmig de l'ald�rull un home vel�, ben vestit, 
amb un somnure de bonhom1a als llavis. 
porta un mobil  a la ma dreta.  
Estranyament, du l'aparell a l'inrevés. El 
microfon vers el carrer, no sobre l'orella. 
De tan en tan, es detura i l'acosta cap algú
0 quelcom, intentant dissimular-ho. Ara 
s'acosta a una caseta on venen llibres i 
regalen roses. Ara es situa a la sortida del 
metro. Tot caminant, Rambles avall, passa 
per davant del mim que fa d'estatua 
d'emperador roma, del grup de músics 
peruans, deis tri/eros que enganyen a 
propis i estranys. Una dona se n'adona de 
la posició incorrecta en que porta el móbil 
l'home vell. Pensa: pobre avi, no s'aclareix 
ambles noves tecnologies. Quan es creuen, 
mitjanc;ant més gestos que paraules, vol 
fer-li veure, amb molta cura de que no se 
senti insultat, que ha de girar el teléfon
per poder sentir-lo. L'home sense perdre
el somriure, li agraeix l'advertiment i ho 
fa. Xino-xano, retorna al seu passeig. Quan 
n'está segur que aquella dona ja no el veu, 
torna a girar el móbil cap enfora. Ara 
s'endinsa en un gran magatzem i s'acosta 
a alguns compradors. Ara ha arribat a 
l'església de Betlem. Hi entra. Fan missa 
major. L'home la segueix amb recolliment. 
El móbil descansa en el banc, al seu costat. 
Ara entra en una cafetería, deixa l'aparell 
al mostrador i demana un su'is amb un 
croissant. Amb forc;a nata, li diu al cambrer. 
Ara torna a la Rambla i passeja amb 

Any 1980. Alcalde: Vicente Lledó Peralta 
•Michelo". President de la Mare de Déu 
del Carme: Paco Navarro. President de la 
Cofradía: Antonio Marco Zaragoza "El 
Callosí". Tots ells festers fins a la medul-la, 
dos viuen, l 'altre no,  "Michelo" .  

9ue li podem dir de  festa a Paco Navarro
1 al Callosí, que també ha estat de President 
de la Mare de Déu del Carme. Va ser una 
epoca o uns temps innovadors, de fer coses 
Per la festa. Segon any del popular
C��nestoltes Carramalero. Tots els que
eix1en eren del Campello, com són del 
�oble, de la Creu, de la Colonia Trinidad, 
oveta Fuma, de la Platja ... de •tota la 

contorna•. Tenien el poder de l'amistat i 
telacions que en poquetes persones he vist. 
5 Per a fer-los un homenatge als dos. 

!s feia l'elecció de la Reina de testes en el
Gallo Rojo•. es feia un dia de festa com 

rao
t s�r Carnestoltes o el Mig Any. Eixe an� 

1 
reina va ser Lolita Armengol Paredes 1 

�s �ames, Paquita Carratalá Carmona,
arien Oncina Caballero, Toñi Guasch

con:,plaenc;a entre les flors i els ocells.
Ar_ribant prop del mar ja sent les carnes 
fe1�ugues. Per avui ja n'hi ha prou. Ara 
PUJa a )'autobús, li rellisca el mobil de la 
ma i va a parar a terra. Un xicot jove li 
rec_ul\. �'home vell li dona les grácies. El 
no, 1 aJuda a seure, pero el vell ni se 
n'adona, pendent com esta de comprovar 
que el mobil segueix funcionant. El noi 
veu _que el vell gira l'aparell cap l'infinit i 
rumia sobre la indignitat d'aquesta societat 
d'egoistes que permet que un home vell, 
amb les facultats mental minvades, com 
evidencia la caiguda, el somriure beatlfic, 
per no dir idiotitzat i la manca de 
coneixenc;a del que du a la ma, permet que 
vagi sol pel món exposat a tants perills. 

Ara és a casa seva. El silenci és absolut, el 
móbil ja esta apagat. Descansa l'home del 
llarg passeig. No hi ha a la casa ni gat, ni
gos, ni cap persona. Ara s'ho esta rumiant. 
No sap si fer-ho ara o després, quan sigui 
de nit. Quan vaguegen els fantasmes i no 
pot dormir. Ara decideix deixar-ho per la 
nit. Les hores passen molt lentes assegut 
a la butaca del saló, on ni tan sois el rellotge 
sona. Fa temps es va parar i mai s'ha 
molestat en tornar-lo a engegar. Ara ja 
s'ha fet fose i no vol esperar més. Ara es
posa el pijama i es fica al llit. Li retorna el 
somriure quan col.loca dos coixins sota el 
seu cap, per estar ben comode, s'acosta a 
l'orella el micrófon del teléfon fixe que té 
a la tauleta de nit, prem el botó del 

Giner i M• José Gutíérrez Esguardo, totes 
elles bones festeres, i també les xiquetes, 
com a reina Mª Angeles Vaello Caballero, 
que també ha sígut Capitana del Bando) 
Cristía. Hui totes elles són mares. Com a 
dames M" Carmen Ruiz Muñoz, M" José 
Bernabeu Elda, Vicentína Moñinos Giner 
i Lourdes Guerra Ruso. A totes elles, el que 
escriu, les portava on fera falta, i el boní� 
de tot ac;o és que el temps passa pero ac;o 
sempre queda en el cor o en al cap. 

L'altre dia de Mig Any vaig tindre una
sorpresa al veure el meu amic Paco Navarro 
amb una camiseta deis Cavallers del
Temple, i estava preparant una paella. 
Paco han sigut uns anys d'estar en la festa 
de 1� Mare de Oéu del Carme que no se 
m'oblidaran, perqué he disfrutat amb tots 
vosaltres. 

Hui Paco Navarro és el vícepresident �I 
Club Nautic Campello. Un club �sport,� 
deis més reconeguts de �ot el Me�1terran(. 
Antonio "El Callosí" hui esta retIrat pero 
en aquel! moment em va parlar sobre la 

UN HOME AMB UN M0BIL 

contestador automatic i comencen a sentir
se la veu d'un llibreter, una sirena 
d'ambultlncia -no l'havia escoltat quan
estava allí!-, una dona que demana el !libre 
de !'autor que s'ha mort fa uns dies, en 
Terenci Moix; aquest?, aquest. Si dona,
aquí el té i avui amb un deu per cent de
rebaixa. 1 la dona que li diu que l'hi
emboliqui per regal i ... cents i cents de 
veus més; converses, sorolls, músiques,
paraules retallades, crits, motors, cants,
cops. Vida que li durara el que dura la cinta
gravadora. Ara !'home vell comen<;a a 
parlar amb un i altre; quan se li escapa
algun detall o se l'hi ha oblidat quelcom
que dir, detura la cinta, la fa anar enrere 
i torna a comenc;ar, fen petar un xerrada 
d'allo més animada. Ara esta content. La 
cinta d'avui és de les bones. Al menys en 
té prou per tres o quatre dies. Ara clou els 
ulls per anar-la sentint sense dir rés, fins 
que s'adormi. Dema xerrara amb ella una
mica mes, ja amb més arguments per afegir 
a la conversa. Dema passat sera una tertúlia 
en tota regla. Ara s'ha adormit. 

... toma la festa de vida coronada.bon vi 
i millor companyia, que ningú en quedi 
foral ... 

Mercé Siínchiz i Baell 

ARA FA 25 ANYS 

"Cofradía", que estava a punt de tancar. 
No obstant gracies als armadors i mariners, 
hui en dia hi ha una nova "Cofradía" i una 
Llotja de categoría, en la qual se subhasta 
tots els dies de l'any el peix frese que s'agafa 
a la mar. 

Agrair de totes les formes al Club Nautic,
"Cofradía• i Llotja, eixe afany de superació 
i promoció que es té pel poble del 
Campello. Cal agrair a tots els treballadors 
del Club Nautic i als de la "Cofradía" 
mariners inclosos, per !'aparador que li 
donen a tot el món de Naucotur i la 
setmana gastronómica, de la contraria de 
pescadors. 

David Alavés i Lledó. 
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Es curioso. cuando alguien, cualquier 
persona lee un escrito ese mismo escrito 
suscita unas sensaci�nes, unas veces 
sumamente agradables, otras ... justo lo 
contrario. Desde Radio El Campello 107.3 
fm, quisiéramos con esta líneas esta letras 
suscitar cuando menos el amor y el respect� 
por la Fiesta, si, la FIESTA con mayúsculas, 
con nombre propio: Moros y Cristianos. 

Sensaciones, emociones, vivencias únicas 
irrepetibles, hacen que estas Fiestas e� 
cada lugar sean fastuosas y singulares, pero 

todas ellas con el mismo denominad_or
común: Ilusión, explosión de ,ª!egr1a, 
vistosidad colorido y un río de mus1ca que
inunda la� calles por doquier; el pueblo se
transforma, y con ello llegan los fastos de
las huestes Moras y Cristianas, con esa 
singularidad se vive en El Campello. Un 
año con los más variados encuentros, que 
todos ellos giran en torno a la Fiesta y que
llega a esa gran culminación un día tan 
cargado de magia y de historia como es el 
12 de octubre, día de la Hispanidad, ••• y 
mucho más, si, porque a partir de ese día 
todo se transforma en El Campello con el 
desembarco, las embajadas, entrada Mora
Cristiana, o a la inversa, Cristiana- Mora, 
la ofrenda de flores ... 

Tantos y tan dispares actos donde todo 
marcha al unisono para casi buscar, cual 
fulgor errante, la perfección. Esos y otros 
muchos aconteceres son parte de la Fiesta ... 
y después de todo, algo, alguien que todo 
lo mueve, gentes abnegadas, ilusion.adas, 
que trabajan día a día, calladamente, a 
veces reconocido su trabajo, su valiosa 

l a b o r, o t r a s  vec incomprendidos pero q
es _olvidad 

t d ' ue sien, 01por o as esas personas po I Pre eit¡ •
por los que no están, por ;0�s queellá� 
mucho más, en este año de 

O eso y Por
mostrarle a la Junta Feste Gracia 2001 
e . t. d ra de •• ,ns Ian _os_ e El Campello 1V10r051a�radec1m1ento y felicitació� nuestro
L11bret que crea como la pro i Por un¡ 
desearles una larga andadu P ª fIe1a1ra. 
A la gran familia testera tod 1 
d I d 

a a arm,,.· e mun o, para crecer, vivir el mo �,1o hace y ser parte de la Fiest menio, · • , . a, con e" vivencias unIcas, suscitando co 1 ,.¡ amor y respeto a la Fiesta. n e lo 11

Con nuestros mejores deseos t d . h . , o o ,1equipo umano y tecnico de Radi ,1 Campello 107.3 fm. 0' 

Katia de la Torre 

TONI MAS, UN CANT AL SERVEI DEL POBLE 
J 

El cantant Toni Mas amenitza, de manera 
totalment desinteressada, la revetlla de 
Sant Jaume, dins deis actes organitzats en 
la "Fireta• per la Junta Festera, ambla 
col.laboració de les Capitanies 2005, "Non 
Bebéc" i "Cristians del Campello" i d'altres 
associacions com la Fundació Sant Josep,
la Colla de dol�aires "Larraix·, "L'Estatxa·, 
•Medusa d'Or", "Salpassa• i la Colla
Muntanyenca. 

Am\aquest altruista oferiment. l'exc.el-lentv�a ista �mpelle,, demostra, una vegada mes q_ue es un cantant del Campello alserve, del Poble, dones amb la s�vamem
d

orable �ctuació cobrí el buit queque ava la nit de dissabte h suspendre's el tr d' • : en aver de
1 a 1c,onal correfoc" pera manca de subvenció municipal Un gestque retrata el • 
filantrópic ¡ la 

seu car.kter generós i
solidária se�se lí��-

ª condició humana

Toni Mas, amb un esmerat i 1ariat repenOIÍ 
delecta a la nombrosa concurrencia 
congregada a la pla�a d l'esgl�sia, fim 
ben estrada la matinada, r••memor antl!I 
Hverbenes# que durant e anys se,,anll. 
es cel . lebraven 'a l'emble•1�tic indre�i 

bl• p1lI hores d'ara relegat , l'o it 
Hmandamassos" de torn. 

El nostre popular "croone• ', té una �ar:
trajectóría musical i artlsli' 1, here��
son pare, Miguel (un altre '• an me 

espil 
i ha participat en norr '.'º!º1 

tod� 
televislus, tan a nivel! pre, II"'ttna19) 
TV), com autonómic (Abat 11� �) ¡¡nb
i estatal (dues vegades a la 1' de •oig'an lo
programes tan populars ,om 

s talen!!.
que digan" ¡ el concurs d nou 

a ¡u1n. entav "Tu gran d1a", que pri • 
Ymedio, on quedo\ finalrSI 

1 ¡t,1· agina a , 
En l'actualitat, Toni Mas, ce, P • ....wr • 

•p 1 _¡erra 1141· di 
activitat al front de la . 

e L ·ors. sale! 
amb actuacions en festei' 31 s fafll'' 11 

festa, restaurants, cele�" �� ¡mfl'tfl � 
professionals. Tanmateri 

se, qtJt t i 

la gravadó d'un compact nyal mercat abans d'ac;abar 

Grades Toni i endavant ir



J s'apropen!I ! Es nota en l'ambient,
� les converses de mol ta gent. Arriba
:1 temps de parlar de festes, de vestits, 
de bandes de música, de desfilades, de
barraques, ...

Per a molts sera un parentesi a les seves
vides quotidianes i practicament sois
hi haura un únic tema d: conversa amb
els amics, que es repete1x any rere any 
i que només comen-;a per aquestes
dates.

Tanquem els ulls i amb el cor tranquil
i la ment serena repassem les testes
passades i ens adonem que aquelles
van tenir un sabor agredol-;. Dol-;
perque d'una banda, �ns involucrarem
més, si cap, en la festa I vam col·laborar
amb tota eixa gent, anónima o
coneguda, que fa que el dia sigui més
facil de portar, i que tot estiga preparat.
Agre, perque vam saber que per a dos
deis nostres amics aquell seria el seu
últim any com a festers.

L'absencia d'aquestes dues persones
en les testes, que han sigut i són molt
importants per nosaltres, fara que
aquest any siguen diferents. Millor o
pitjor, aixó encara no ho sabem. El que 
si és cert i sabem, és que seran
diferents. 

Després d'un munt d'anys compartint
moments bons i dolents, confessions,
rialles, decisions, complicitats, .... , ens
toca assumir queja no hi sereu, gaudint 
amb nosaltres i des de dins, d'aquestos
dies on els carrers i l'ambient s'omplen
de mil colors i músiques.

P otser siga un excés melangiós el que
ara sentim. •com us ho podríem dir
perqué ens fóra senzill i ens fóra
veritat ... •. Quan arriben eixos dies
segur que us buscarem entre la gent .
Us buscarem en el moment de prendre
una cervesa, un aperitiu, un dinar; us
buscarem al moment de veure les
ambaixades; quan sigua l'hora de
maquillar-se, de vestir-se; us buscarem
quan a les nits sone la música i
comencem a ballar i segur que ens
quedarem esperan-vos per anar de
barraca en barraca. Buscarem la vostra 
mirada que ens parla sense la necessitat 
de dir res, buscarem la vostra abra-;ada
que ens fa sentir que no estem sois, 
buscarem el vostre gest complice i les
nostres converses.

Per qualsevol carrer, qualsevol barraca,
en qualsevol moment heu de saber
que el nostre pensament viatjara alla 
on Vosaltres estareu i que sereu amb
nosaltres. 

º
,
' .altra banda estem tranquils i plens

d 1Husi6, perqué aquestos amics si són

a la nostra vida diaria, més enlla de
pregons, desembarcaments, menjars,
e�trades, músiques, maquillatges ,
d1sfresses, .... Hi són a cada moment 
important o no, de les nostres vides:
am� tot el que aixó comporta. Perque 
am1cs, realment a mies, en la vida només
se'n tenen quatre i nosaltres els tenim.

GRÁCIES PER LA VOSTRA AMISTAT.

Ens costara acostumar-nos, sense
vosaltres, a les tertúlies de la Nit, a les
rlalles, a les confEssions, a les cerVeses, 
als Esmorzars, a les deSfilades, a les
visites a les altres barraques, als Jocs
de la broma, als frUits secs, al clArejar
del dia 12, a les coNverses i
confidencies, a l'anar de compres, a la 
vostra preseNcia, al vostre Entusiasme,
als teus dibUixos, als teus poemeS, a
la teU.a implicació, en fi, a la fE.sta.

• Ni se compra ni se vende el cariño 
verdadero ... • 

Marisa, Alfredo i Yolanda 

A UNS GRANS FESTERS 
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CARTA A MARISA 

Vull amb este escrit contestar i explicar 
a alguns festers que no és tota la veritat 
la que ells diuen i escriuen en el llibret 
de l'any 2004. 

Jo vaig formar part d'una directiva 
durant 6 anys i em sent molt orgullosa 
tant pel treball realitzat per tota la 
directiva que vam compondre la Junta 
entre els anys 92 al 98, com per les 
decisions que es van prendre i el cami 
seguit en eixa época de qué com die 
em va fer aprendre, compartir, conéixer 
gent testera a qué hui considere els 
meus amics així com ajudar a engrandir 
la festa. 

Perqué es comprenga un poc millor 
tot el que estic dient, taré un xicotet 
recorregut pel que va ser la inclusió 
d'una dona vinguda d'altres !loes en 
el que la festa no tenia res a veure 
amb la del Campello, pero aixó si amb 
moltes ganes de col-laborar i aprendre, 
cosa esta última molt important i que 
tots deuríem posar en practica més 
sovint. 

L'any 92 i com es va produir un buit 
de poder (no hi havia ningú que 
volguera fer-se carrec de la Directiva 
de la Junta) s'havien produit ja dos 
reunions i res de res. Per aixó ens vam 
reunir novament en els jardins del 
Col-legi Rafael Altamira, ni tan sois ens 
havien obert el saló, quan allí mateix 
José Palomares • El Cañot' es va fer 
avant amb el repte i ens va dir que ho 
feia si els que estavem allí ho féiem 
amb ell i així va ser com amb, Vicente 
Ródenas, Joseph Lluis González • El 
Cuervo", Toni Calvo, Pedro Luís Gomis 
i jo mateixa • La Catalana", vam iniciar 
una nova singla dura de que jo 
personalment i estic segura que tots 
els meus companys, els que estan i el 
que per desgracia se'n va anar, ens 
sentim realment orgullosos tant del 
nostre treball com deis resultats 
obtinguts en la nostra gestió. 

Pepe va ser sempre un president dúctil, 
amb el que es podia parlar i per 
descomptat savia escoltar. El nostre 
tresorer Toni va ser capa-; de consolidar 
els recursos de la Junta i grades al seu 
bon fer, ampliar-los considerablement. 
La s e c r e t a r i a  v a  f u n c i o n a r  
magníficament j a  que tots els dilluns 
eren molts els representants de les 
Comparses que esperaven amb 
•interés•, la lectura de l'acta anterior. 
Els Delegats de les Comparses van 
tindre a partir de llavors un paper 
important I decisori, i que puc dir de 
les persones que portaven amb interés 
'd e mos t r a dís i m o' t o t e s  l e s
Delegacions com a Pólvora, Protocol, 
Relacions amb l'Església, Ambaixadors, 
Desembarcament, etc., etc. (volguera 

no deixar-me a ningú). 1 que dir de les 

circumstancies que teníem l_lavors,

sense teléfon (els nostres mób1ls o els 

de la nostra casa eren els únics), després 

ens  vam q u e d a r  • g r a c i e s  a 

l'Ajuntament' sense local, vam, haver 

de !logar un al carrer Sant Llu�s,  que

bons temps hem passat all�, qu� 
records, quantes discussions, pero quas1 

totes per a arribar ª. u n  b o n

enteniment, havent de ced1r e n  molts 

aspectes pel be de 1� Festa. Quants

viatges a altres poblaC1ons per a veure 

distintes testes (sempre han eixit de 
les nostres butxaques els gastos
pertinents) peró, amb quanta il-lusió
ho féiem, quanta gent testera d'altres 
pobles hem conegut, en fi quants
amics. 

Per tot a�ó quan vaig llegir la teua 
carta en el Llibret 2004 vaig pensar 
que no ténies una idea molt clara del 
que era la JUNTA FESTERA, almenys 
en estos anys a qué jo faig referencia, 
deis altres no ho sé, quan jo vaig passar 
d'ocupar la secretaria a ser la primera 
presidenta dona d'este poble, per a mi 
va ser un orgull grandissim, i cree que 
va ser una bona etapa tant per a 
nosaltres com per als festers, o almenys 
així ens ho han fet creure molta de la 
'gent testera' que va estar al nostre 
costat. 1 que jo sapia no va disminuir 
el nombre de festers en eixa época, al 
contrari. 

Com a colofó que sapies que mai vam 
esperar rebre gens a canvi del nostre 
treball, molt al contrari molts de 
nosaltres vam tindre problemes, uns 
de pareUa, altres de treball, pel temps 
que dedicavem a la Festa, peró ho vam 
f�r amb moltes ganes, amb molt
d orgull, per representar al nostrepoble � pesar que els mitjans no eren molts, ¡a que ens interessava ampliar el patrimoni rebut, sempre pensant en la Festa, en el possible castel! i en elCasal Feste_r, reptes que no vam poder aconsegu1r nosaltres pero si lesposteriors directives. 

Per tant, aprofite que t'he pogutcontestar perq�é a més, moltes de lespersones que lhgen ai;ó, stlpien que elsestem ag�ai!s. sempre per la seuacol-laboraC1ó I a¡uda en l'exercid d'una t�sca que va _ser molt edificant i fruit d un temps v1scut amb intensitat.
Per �o� aixó i en nom de tots els quepart1c1pem en este projecte

GRACIES I VISCA LA FESTA 

M• Carmen Pér-ez •• _ Cat , - a,ana•
El Campe/lo Juny 2005



---------�-�-�-�-�--��--AL NOSTRE AMIC GERMAN

Al nostre amic Germá. 

Els moments que vivim a�b amics de veritat, són els que 
van marcant les nostres vides. 

Recordar eixos bons moments, és com una cascada de
vivencies que et véne� a la. ment i que tan que cada
vegada el nostre somnure siga mes evident conforme
els anem recordant. 

Perque van ser moltes coses: acampades, testes viatges 
testes, la mili i un llarg etcetera. 

' ' 

Enguany toca recor�ar, fer memoria i pensar que alguns 
no estan, com quas1 sempre estaven 

Recordar a un amic queja no estará mai amb nosaltres 
ens fa entristir, sí, peró també ens alegra i reconfort� 
recordar-te. 

Fins sempre, Germán. 

Uns quands deis teus amics. 

Sempre intentaré recordar a Germán en la genesi de la Festa. Allá 
pels dominis del "Bar Manolo• quan tots enteníem una altra 
forma de diversió. Mes Intima, més esvalotada ... que jóvens i 
llan�ts érem. Jóvens campellers adolescents deis huitanta, festers 
de llultes sense ti. Valents de capa i espasa, de kábil-la i quarter. 

�om a vegades ocorre en la vida, sorgixen disjuntives que ens 
inciten a canviar de camí i no sempre són les més adequades, les 
que necessitem. Germán va poder en cada moment triar el seu, 
la sort estava del seu costat i tots els que el 11am conéixer i el 
volíem vam intentar, des de sobrevent, ajudar-lo a guiar el seu 
rumb a bon port. Pero, a vegades, les tempestats no són 
governables i deixen, en el seu esdevindre, grans buits sense 
sentit ... , sí, sense sentit. Així és la vida, una successió de moments 
� manera de l'onatge de la mar. Segons bufe el vent, segons influisquen els corrents o els di monis mitológics vius en I' actualitat. 

Sempre recordaré Germán com el que va ser, com va náixer, com 
va créixer. Una persona lliure, lleial en la seua alegria, senzill en 
la seua amistat. Un amic durant la meua joventut i en la Festa,
un fester on els hi haja. Tenia molts dons i un somriure especial

FAREM COLLA. XIQUET 

per a allunyar als mals fats, molts esperávem eixos moments per 
a disfrutar amb ell, si cabia encara més, de la Festa ... de la vida. 

Germán, des d'estes línies et brinde el meu personal record a 
tants bons moments que 11am compartir en la nostra joventut. 
Qui t'ha conegut sap de que eres capac; i, amb dolor, del que 
hagueres arribat a ser, per a tots nosaltres. 

•farem colla, xiquet farem colla ali/ on estiguesN 

Juanfran 



Potser siga massa agosarat en abordar �I 
tema que em propose, ja que, tot I ser f1II 
d'aquest poble, m'hi vaig incorporar com a 
ver no fa més de vint-i-cinc anys. Demane, 
dones, perdó si en cap moment algú poguera 
entendre que pretenc esmenar-li la plana. 
No és pas la meua intenció. Només vull 
expressar una opinió, i, si estic errat en el 
meu punt de vista, accepte (i desitge) que 
se'm corregisca i se'm mostre el cami correcte. 

No fa molt ha caigut a les meues mans un 
exemplar deis estatuts de la Junta Festera de 
Moros i Cristians del Campello, i m'ha s�bt�t 
veure-hi que la finalitat d'aquesta assoc1ac1� 
(o federació d'associacions) és «la defensa 1 
la promoció de les Festes de Moros i Cristians 
del Campello, així com la direcció, organització 
y regulació de les mateíxes» (article 3). Note, 
de primer, que aquests estatuts estan, encara, 
per desenvolupar. És a dir, hi manquen les 
definicions i els procediments, o apareixen 
tan sois esbossats. Ciar que, probablement 
tot a,;6 obeisca al fet (encomiable que fóra) 
que l'existencia d'estatuts siga només un 
aspecte merament formal, per ajustar-nos a 
la normativa vigent en materia d'associacions. 
1 potser en trobem confirmació aprofundint 
una mica més en la qüestió: una norma poc 
precisa és sempre susceptible de múltiples 
interpretacions, i si, de totes, només es fa 
valer la de les persones que assumeixen la 
d irecció i la representació del grup, correm 
el risc de caure en el caciquisme; ara bé, si la 
nostra norma és susceptible de múltiples 
interpretacions i si no hi ha hagut fins ara 
mostres de caciquisme, és evident que arribem 
a la confirmació buscada: els estatus no deuen 
tindre cap altre objectiu que donar forma 
legal a l'associació, i que són el seny, el taranná 
dialogant i la bona voluntat els auténtics 
eixos rectors del seu bon funcionament. No 
obstant aixó, encara que els estatuts no siguen 
més que pura fa�ana, sí que convindria tindre 
sempre clars i presents els conceptes que s'han 
introduit a l'article 3: ¿la Junta testera l'hem 
feta perqué duga a efecte la defensa, la 
promoció, la direcció, l'organització i la
regulació de les Festes de Moros i Cristians 
del Campello? 1, aleshores, ¿qué hem 
d'entendre per festes de Moros i Cristians 
pe rqué hi capiguen totes aquestes 
atribucions?. Defensa, direcció, organització 
i regulació. Sí, d' acord: són funcions inherents 
a l'existéncia de qualsevol Junta de Moros i 
Cr istians. És més, jo diria que en són les 
funcions. Pero promoció ... No sé jo si paga la 
pena inserir ací aquest terme. Caldría 
analitzar-ho. Dones bé, ja que els estatuts no 
contenen la definició de Festes de Moros i 
Cristians, permeteu-me fer-ne una proposta: 
per Moros i Cristians jo entenc la representació 
commemorativa que el poble fa deis fets 
bél·lics pertanyents a la mal anomenada 
Reconquesta, o deis derivats d'ella, com ara 
els freqüents atacs a pobles del litoral valencia 
per part de pirates procedents de paisos 
islamics. El primer document conservat a la 
Vila Joiosa, per buscar un exemple proper 
sobre organització d'aquest tipus d'actes, d� 
1753, parla de representació de moros i 
cristians. Els textos especialitzats de literatura 
contemporánia analitzen els Moros i Cristians 
com a represent�ci?ns teatrals populars, al 
costat del Misten d Elx, el Betlem de Tirisiti 
i les passions organitzades durant la Setmana 
Santa en nombroses poblacions, entre d'altres 
El segment festa que forma part de 1� 
denomin ació comuna de la nostra
manifestació cultural obeeíx únicament
segons cree. al fet que es desenvolupa en eÍ 

• d la festa local. En el cas
marc cronologic 

:st marc cronológic és el
del Campello, aq_u 

rs d'octubre en el qual
de les testes maJo ' et 

• • es . .d • en i s'hi alternen, altres a es �1v1 
�OIOCI 

:rx f ·osos Cada sector de la SOCletat 
' altre
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e
fi:es s�ues aportacioi:,s a la festa 

�ajbr, i la nostra és la RepresentaC16 de Moros 

i Cristians. 

Fins ara com podreu constatar de l'observaci6 

del pas�at, efs Moro_s i CrisJians campeller�. 

per voluntat gairebe unánime, han defu�1t 
la participació en activit�ts de prom<?ci6 
turlstica si no és per simple I estricta
coincidencia tempora_l (c�m ara en el cas de
la Presentació de Cap1tanies), pot�er perqué 
nosaltres no tenim res a vendre I sí molt a 
ofer ir. Jo cree que el _  g'!s� per  les
representacions de Moros I Cnst1ans forma
part. ara per ara, de la_ idiosinc�ásia camPE;llera, 
i si aixó resulta atract1u al tunsme, benvingut 
i ben rebut siga (a�ó ho fem de m�ravella, al
Campello). Nosaltres no produim festa, .n?
venem festa, tan sois fem festa, en ':I se_nt1t 
de gaudir i compartir alho�a,_ sense _asp11acions 
mercantilistes. Almenys a1xo cree JO. 

Per aquesta raó, considere poc adient el mot 
que més amunt subratllava, pr?moció, 
perqué, com que remet a un mate 1x temps 
als verbs promoure i promocionar, pot induir
nos a error i fer-nos pensar en un possible 
sentit 'fer propaganda o publicitat', i cree 
que a ixó seria més proper al vendre que al 
gaudir i compartir. Nosaltres regalem el nostre 
esfor� i la nostra il-lusió al poble, i és el poble, 
mitjan�ant els seus órgans de representació 
i d'organització del municipi, qui té la facultat 
de fer gala del seu atractiu turístic (el del 
poble). En aquest sentit, permeteu-me que 
transcriga una mena de missatge d'alarma 
que el 1988, a través de l'obra Festes, rituals 
i cree".1ces, ens llan�ava Antoni Ariño, un 
estud16s de la festa des del prisma de
l'antropologia: L'esséncia de la  festa en peri//: San Turismo y santa Juerga desplacen el santo Patrón, afirma Berenguer Barceló. Segonsaquests sectors la festa s'está convertint en esp�ctacle i Carnaval, sotmesa als ritmes del Tunsme, del Materialisme, i de l'Economia, i és adoptada per gents i poblacions que noen respecten els valors espirituals i culturals 1 abundant més_ en aquest aspecte, Adriá� E�pí Va!dés, cronista de I' Associació Sant Jordi d Al.�01 en 1970, ens donava aleshores a cone1xer unes paraules que potser abracentot el que n'intente raonar: • A este respecto recuerd0 [ .•. ) las palabras pronunciadas en una con�erencia por el doctor Luis RiveraPé_rez, director del Hospital Provincial deAlicante [ .•. ):  Manténgase la fiesta en sua�ual esplendor pero en su prístina esencia 5' �cude".1 gentes de fuera, si vienen lo�t�nstas, b1e_n está. Pero como algo secundario s1 � concesiones. Porque las fiestas que s� f 11

¡
'ga� ª las e�igencias utilitarias o a lasa sas ,�novaciones corren el riesgo deconvertirse en simple espectáculo más o menos folklórico, y a la larga aburrido��:�fi�:� • .Yat�:sajer
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altr1:s, la qual cosa vol dir
és for�a poblat. 
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st1r la nostra tradició. • a estera només pe . ,.,_ qu�n pese, no ens v . , rq....,, 
obhgacions i finalítats 

egem encot1llats perque no són nostres. Jo

entenc la Junta festera e de caire c�ltural, la fun�: una a110tj 
conservar I organitzar la R 

de la q�a�-6 
Moros i Cristians dins el 

epre1entacio 11 
campellera. És el que teni m

ma
1
rc de la feidt a co�e. t¡ 

Francesc Esp/; �Dttii.

FESTER DESINFORl'o1AT77J 
Encara que sóc deis molts u el Llibret de Festes no és e� ,t Pensern qL, 
per � bolear els nostres m

é
:um ª/lfop1¡1 

part1culars pensaments sinó Prof�nd1 i 
publ icació  que hau(i a d'�ue esun1 
l'esdevindre fester i cultural del �Plega, 
i les seu�s gents per a alegria i rec � IIOb', generaC1ons presents i ven idores �r 

J
e lts 

que tot a�socia! d'esta Junta Fest�ra: O!( una rap 1 da, 1 necessaria contes t l1le!?il qualsevol petició que tinga' abé co 
a
d
c
,o 1 é I d . ns1 eiar cree_ qu': s e meu eure, 1 maximament q� fa citac16 en les seues deliberacions a e_studiosos d'es�a la nostra Festa, als i: tmc en gran estima per ser, sen1e cap dubt atent lector i oient se les seues nombroies� conegude_s ponéncies. Igu a l  que en� rellevants I preocupades autoritats del boo fer de la creu i la mitja //una, hi ha a es festers que amb el mateix o si é1 possible �is afany, amb tots els meus respectes, entell!I\ 

estudien i s'interessen per, i em repetisc, em 
la nostra Festa que, ente ne jo, arriba �es
enlla de qualsevol text plasmat en qual!eid 
varietat de l'arbória o mater i al s intetK 
d'avantguarda. 

Sense entrar a valorar l'extens i treballatelOil 
de referencia, no a lloc, que en gran mall!fl 
coincidisc amb ell, és de

d
·usticia amplia,-� 

en part, amb l'imprescin iole con1en11ment 
del seu autor, per a puntuJlitzar 11nf?'ma1 
el soci fester i al conci ut. i.l del seguent 
important aspecte que a t 11és el 1eu_a�or. 
espere que per desinforme ció, per m1t¡d

'd! 
la citació d'unes conegl des frases un 
estadista europeu de 1it

¡
·an de_ segle 

imprescindible en qualsL o estudi so�! 

governs que tinga un mín 1 d e  ierietat -
ya sabemos que la Democr. ,a no es�
pero por ahora no encont 1mos orra 

d
1 

� 
de gobierno mejor·,. '.-- las reg�:

ta!

�
mayoría son simples, s1 JUE •as lasa 

• d par rnél e1pai. No esta en el meu ánim cu 
t Llibret de 

innecessari, del nostre_ e um: a qual1t1º 
festes, quede obert, ara Is, ·npr 

de qua/¡tl{i 
proposta que segons �I Pª' xer

a la correcu 
associat consider� viable Jer

ra  
festa, le�. 

defensa i promoc,6 de l a_ r 
'.lslr anitzac10 1 

n o  de la seua direcc,o O gr •1 respe<tll' . na rova rl!I regulac1ó, bases que va
1 ostrel cornP,�'""-els festers delegats de es r 

esents i pas,au:

i totes les seues directives, �r 
de referirtC1• 

per a tindre un �íni!f1 p1, �totse�f� 
convivencia i partida, iunt . l a rnatei� ªe(llf' que dia a día, treballen pe 

torgullóS11 111 
de carrer, i deis qua Is em st 

ent. abafll. 10� 
el meu més absolut a9ra ssada dediO ¡j!I 
demá, per la seua desintt ir const�� úf1I 
No vull finaliuar sense de ,er ded1ca,,iil
meu agraiment persona 

3 nostrª•' 
moments del teu temps 

meravellosa Festa. 

Juan Feo, sel 
President de la Junta 
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