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HIMNE DE LA FESTA

del Campello
Al desembarc i a la Torre,
a l’entrà i a l’ambaixada,
i des de l’alba a la fosca

hem de viure plens de festa.

En la diana i l’alardo,
la despertà i l’entraeta,

les comparsas van lluint-se
i somriuen dins la música.

Complirem en tots els actes,
enredats o fent filaes,

desfilarem colze a colze
fins a tancar la bandera.

Canteu, canteu al Campello,
Canteu, canteu al Campello,

que de moros i cristians
són les festes que ens aclamen.

Canteu, canteu al Campello,
a peu, a cavall i en barca.
que de moros i cristians

són les festes que ens aclamen.

Festegem els capitans,
festegem joves i grans,

fa goig tot el personal
de la vespra al darrer dia.

Complirem en tots els actes,
enredats o fent filaes,

desfilarem colze a colze
fins a tancar la bandera.

Canteu, canteu al Campello,
Canteu, canteu al Campello,

que de moros i cristians
són les festes que ens aclamen.

Canteu, canteu al Campello,
a peu, a cavall i en barca.

Moros i cristians diem:
som la festa del Campello.

¡Som la festa del Campello!

Lletra: VICENT BERENGUER
Música: LLUÍS SEGUÍ
Octubre 2014



Programa
d’actes
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27 D’AGOST - DISSABTE
22:00h. Presentació de Capitanies 

i Llibre de Festes 2016 en el Parc 
Central. 

17 DE SETEMBRE - DISSABTE
10:00h. FEM FESTA. Despertà 

Infantil.
11:00h. FEM FESTA. Inici 

d’activitats i tallers matiners (Organitza 
comissió d’ambaixadors).

17:00h. FEM FESTA. Inici d’acti-
vitats per la vesprada i a continuació 
“Entradeta Infantil”

21:00h. Música en directe i “Soparet 
fester” a la Pina de l’Església.

00:00h. Festa Nocturna (Organitza 
Pacos i Maseros). 

23 DE SETEMBRE - DIVENDRES
17:30-21:00h. Donació de sang al 

Centre Social “EL Barranquet”

25 DE SETEMBRE - DIUMENGE
19:00h. Inauguració de l’exposició 

del XVII Concurs de fotografía “Vicente 
Ródenas Alberola” en la Casa de la 
Cultura.

20:00h. Concert de Música Festera 
a cárrec de la “Colla de Dokainers i 
Tabaleters Larraix”. Casa de la Cultura. 

29 DE SETEMBRE - DIJOUS
08:00h. Inici del muntatge del 

Castell Fester (Pina de Saint Christol 
Les Alez).

1 D’OCTUBRE - DISSABTE
19:30h. Actuació del grup de 

Danses “L’Estatxa”. Casa de la Cultura. 

2 D’OCTUBRE - DIUMENGE
12:30h. Santa Missa pels Festers 

Difunts.
19:30h. Concert de Música Festera 

“Pedro Vaello” a cárrec de l’Associació 
Musical L’ Avanç. Casa de la Cultura. 

6 i 7 D’OCTUBRE
A partir de les 18:00h. jornada de 

portes obertes per a visitar el castell 
fester. 

8 D’OCTUBRE - DISSABTE
17:00h. Obertura del mercat 

medieval (Pina de la Constitució i ca-

rrers adjacents).
19:45h. Aplec de dolçaines.
20:45h. Missa amb imposició de 

corbatins a les banderes de bàndol. 
Cant de la Salve a la Mare de Déu dels 
Desemparats i “Albaes”. A continuació 
visita a les capitanies Meixemet i 
Cavallers de Conquesta amb els 
cárrecs festers, autoritats locals, 
festers i “cantaors”. 

00:00h. “Correfocs” amb la “Colla 
de Dimonis” i la “Colla de Dolçainers 
i Tabaleters Larraix” amb “mascletà” 
final. 

9 D’OCTUBRE - DIUMENGE
09:00h. Volteig de campanes i 

“despertà”.
10:45h. Entrada infantil Cristiana-

Mora (Dr. Fleming fins al Castell 
Fester). A continuació, representació 
histórica de la conquesta de Valéncia 
pels xiquets del Campello.

11:30h. Processó Cívica del 9 
d’Octubre .

12:30h. Dansà popular organitzada 
pel grup Salpassa pel carrer Pal i 
“Mocadorà de Sant Dionís”. 

11 D’OCTUBRE - DIMARTS
18:00h. Muntatge dels campaments 

moro i cristià, en la platja del Carrer la 
Mar.

21:00h. Encesa de l’enllumenat 
artístic.

23:00h. Cercavila del Pregoner de 
Festes, Capitanies i Autoritats des del 
Centre Social fins al Castell Fester.

23:30h. Pregó de Festes. 
Seguidament, interpretació de “l’Himne 
de la Festa del Campello”.

00:00h. Cant de la Salve a la Mare 
de Déu deis Desemparats.

12 D’OCTUBRE - DIMECRES
07:00h. Avistament de la flota mora. 

Encesa del Foc d’alarma - Cavalcada 
d’avís i volteig de campanes. Incursió 
mora al campament cristià.

07:30h. Embarcament de les forces 
mores al moll pesquer.

07:45h. Canoneig naval i defensa 
cristiana.

08:00h. Desembarcament 
de l’avantguarda sarraïna amb 
arcabusseria. Platja del Carrer la Mar.

08:15h. Arribada del Capità Cristià 
amb les tropes i defensa cristiana.

08:30h. Desembarcament del 

Capità Moro amb les hosts.
08:45h. Enfrontament dels 

exércits amb lluites a cavan, a peu i 
arcabusseria.

09:15h. Ambaixada a la Torre de la 
Illeta amb arcabusseria. A continuació 
interpretació de marxa mora i cristiana 
a peu de la torre.

17:30h. Entrada de Bandes de 
Música des del Castell baixant per 
l’Avinguda de la Generalitat.

19:00h. Entrada Cristiana-Mora per 
l’Avinguda Generalitat. 

13 D’OCTUBRE - DIJOUS
08:30h. Alardo d’arcabusseria Mora-

Cristiana fins al Castell Fester.
09:00h. Diana festera.
11:30h. Ambaixada Mora al Castell.
19:00h. Entrada Mora-Cristiana per 

l’Avinguda Generalitat.
00:00h. Cercavila festera pel centre 

del poble. 

14 D’OCTUBRE - DIVENDRES
08:30h. Alardo d’arcabusseria 

Cristiana-Mora fins al Castell Fester.
09:00h. Diana Festera.
11:30h. Ambaixada Cristiana i 

Entradeta Festera des del Castell.
20:00h. Retreta festera per 

l’Avinguda de la Generalitat. 

15 D’OCTUBRE - DISSABTE
08:00h. Despertà i volteig de 

campanes.
11:00h. Missa celebrada en honor a 

Santa Teresa, titular de la parróquia.
12:00h. Ofrena de flors i fruits a la 

Mare de Déu dels Desemparats. Eixida 
des de la seu de la Junta Festera de 
Moros i Cristians del Campello.

14:00h. Gran “Mascletà” a Santa 
Teresa a l’Avinguda d’ Ausiás March 
a cárrec de la pirotécnica “Vicente 
Caballer”.

20:00h. Processó amb 
acompanyament de les Capitanies i 
els seus bàndols festers des de la Pina 
de l’Església. Al finalitzar, Castell de 
focs d’artifici a la Mare de Déu dels 
Desemparats, a l’Avinguda Ausiás 
March, a cárrec de la Pirotécnia 
“Vicente Caballer”. A continuació, acte 
d’entrega de les banderes oficials en el 
Castell Fester.

27 DE AGOSTO - SÁBADO
22:00h. Presentación de Capitanías 

y Libro de Fiestas 2016 en el Parque 
Central.

17 DE SEPTIEMBRE - SÁBADO
10:00h. FEM FESTA. “Despertà” 

Infantil.
11:00h. FEM FESTA. Inicio de 

actividades y talleres matutinos. 
(Organiza Comisión de embajadores).

17:00h. FEM FESTA. Inicio 
de actividades por la tarde y a 
continuación “Entradeta Infantil”

21:00h. Música en directo y “cena 
festera” en la plaza de la iglesia.

00:00h. Fiesta Nocturna (Organizan 
Pacos y Maseros). 

23 DE SEPTIEMBRE - VIERNES
17:30-21:00h. Donación de sangre 

en el Centro Social “El Barranquet”

25 DE SEPTIEMBRE - DOMINGO
19:00h. Inauguración de la 

exposición del XVII Concurso de 
fotografía “Vicente Ródenas Alberola” 
en la Casa de la Cultura.

20:00h. Concierto de Música 
Festera a cargo de la “Colla de 
Dolçainers Larraix”. Casa de la Cultura.

29 DE SEPTIEMBRE - JUEVES
08:00h. Inicio del montaje del 

Castillo Festero (Plaza de Saint 
Christol Las Alez) 

1 DE OCTUBRE - SÁBADO
19:30h. Actuación del grupo de 

Danzas “L’Estatxa”. Casa de la Cultura.
 
2 DE OCTUBRE - DOMINGO

12:30h. Santa Misa por los Festeros 
Difuntos.

19:30h. Concierto de Música Festera 
“Pedro Vaello” a cargo de la Asociación 
Musical L’ Avanç. Casa de la Cultura.

6 y 7 DE OCTUBRE
A partir de las 18:00h. Jornada de 

puertas abiertas para visitar el castillo 
festero.

8 DE OCTUBRE - SÁBADO
17:00h. Apertura del mercado 

medieval (Plaza de la Constitución y 

calles adyacentes). 19:45h. “Aplec de 
Dolçaines”

20:45h. Misa con imposición 
de corbatines a las banderas de 
bando. Canto de la Salve a la Virgen 
de los Desamparados y “Albaes”. A 
continuación visita a las capitanías 
Meixemet y Cavallers de Conquesta 
con los cargos festeros, autoridades 
locales, festeros y “cantaors”.

00:00h. “Correfocs” con la “Colla 
de Dimonis” y la “Colla de Dolçainers 
Larraix” con mascletà final.

9 DE OCTUBRE - DOMINGO
00:00h. Volteo de campanas y 

“despertà”.
10:45h. Entrada infantil Cristiana-

Mora (Dr. Fleming hasta el 
Castillo Festero). A continuación, 
representación histórica de la 
conquista de Valencia por los niños de 
El Campello.

11:30h. Procesión Cívica del 9 de 
Octubre.

12:30h. “Dansà” popular organizada 
por el grupo Salpassa por la calle Pal 
y “Mocadorà de San Dionís”.

11 DE OCTUBRE - MARTES
18:00h. Montaje de los 

campamentos moro y cristiano, en la 
playa del Carrer la Mar.

21:00h. Encendido del alumbrado 
artístico.

23:00h. Pasacalles del Pregonero 
de Fiestas, Capitanías y Autoridades 
desde el Centro Social hasta el 
Castillo Festero.

23:30h. Pregón de Fiestas. 
Seguidamente, interpretación del 
“Himno de la Fiesta del Campello”.

00:00h. Canto de la Salve a la 
Virgen de los Desamparados.

12 DE OCTUBRE - MIÉRCOLES
07:00h. Avistamiento de la flota mora. 
Encendido del Fuego de alarma. 
Cabalgata de aviso y volteo de campanas. 
Incursión mora al campamento cristiano.
07:30h. Embarque de las fuerzas moras 
en el muelle pesquero.
07:45h. Cañoneo naval y defensa 
cristiana.
08:00h. Desembarco de la vanguardia 
sarracena con arcabucería. Playa de la 
Calle Mar.

08:15h. Llegada del Capitán Cristiano 
con las tropas y defensa cristiana.

08:30h. Desembarco del Capitán 
Moro con las huestes.

08:45h. Enfrentamiento de los 
ejércitos con luchas a caballo, a pie y 
arcabucería.

09:15h. Embajada en la Torre de la 
Illeta con arcabucería. A continuación 
interpretación de marcha mora y 
cristiana a pie de la torre.

17:30h. Entrada de Bandas de 
Música desde el Castillo bajando por 
la Avenida de la Generalitat.

19:00h. Entrada Cristiana-Mora por 
la Avenida Generalitat. 

13 DE OCTUBRE - JUEVES
08:30h. Alardo de arcabucería 

Mora-Cristiana hasta el Castillo 
Festero.

09:00h. Diana festera.
11:30h. Embajada Mora en el 

Castillo.
19:00h. Entrada Mora-Cristiana por 

la Avenida Generalitat.
00:00h. Pasacalles festero por el 

centro del pueblo.

14 DE OCTUBRE - VIERNES
08:30h. Alardo de arcabucería 

Cristiana-Mora hasta el Castillo 
Festero.

09:00h. Diana Festera.
11:30h. Embajada Cristiana y 

Entradeta Festera desde el Castillo.
20:00h. “Retreta” festera por la 

Avenida de la Generalitat.

15 DE OCTUBRE - SÁBADO
08:00h. “Despertà” y volteo de 

campanas.
11:00h. Misa celebrada en honor a 

Santa Teresa, titular de la parroquia.
12:00h. Ofrenda de flores y frutos a 

la Virgen de los Desamparados. Salida 
desde la sede de la Junta Festera de 
Moros y Cristianos de El Campello.

14:00h. Gran “Mascletà “a Santa 
Teresa en la Avenida de Ausiás March 
por la pirotécnica “Vicente Caballer”.

20:00h. Procesión con 
acompañamiento de las Capitanías y 
sus Bandos festeros desde la plaza 
de la Iglesia. Al finalizar, Castillo de 
fuegos artificiales a la Virgen de los 
Desamparados, en la Avenida Ausiás 
March, por la Pirotecnia “Vicente 
Caballer”. A continuación, Acto de 
entrega de las Banderas Oficiales en 
el Castillo Festero.

Programa ProgramaD’ ACTES DE ACTOS



DÍA 2 DE OCTUBRE
09,30h. Santa Misa
10,30h. Santa Misa
12,30h. Misa por los festeros difuntos.

DÍA 3 DE OCTUBRE
Comienza el novenario a nuestra Patrona la Virgen de 

los Desamparados y titular de la Parroquia Santa Teresa.
19,30h. Rezo del Santo Rosario, novena, Santa Misa y 

Canto de la Salve, todos los días.

DÍA 11 DE OCTUBRE
24,00h. Canto de la Salve a la Patrona, la Virgen de los 

Desamparados y Albadas.

DÍA 12 DE OCTUBRE
09,30h. Santa Misa.
12,00h. Santa Misa en honor a la Patrona de la Guardia 

Civil, la Virgen del Pilar.

DÍA 13 DE OCTUBRE
09,30h. Santa Misa.

DÍA 14 DE OCTUBRE
09,30h. Santa Misa.
10,30h. Misa solemne en honor a la Patrona, la Virgen 

de los Desamparados.

DÍA 15 DE OCTUBRE
09,30h. Misa rezada
11,30h. Misa concelebrada en honor a Santa Teresa, 

titular de la Parroquia.
12,00h. Ofrenda de flores y frutos a la Virgen de los 

Desamparados.
20,00h. Solemne procesión acompañando las dos imá-

genes por el recorrido habitual.

DÍA 16 DE OCTUBRE
20,00h. Misa por los fieles difuntos de El Campello

DIA 2 D’ OCTUBRE
09,30h. Santa Missa
10,30h. Santa Missa
12,30h. Missa pels festers difunts.

DIA 3 D’OCTUBRE
Comença la novena a la patrona la Mare de Déu dels 

Desemparats.
19,30h. Rés del Sant Rosari, novena, Santa missa i 

Cant de la Salve, tots els dies.

DIA 11 D’OCTUBRE
24,00h. Cant de la Salve a la Patrona, la Mare de Déu 

dels Desemparats i Albades.

DIA 12 D’OCTUBRE
09,30h. Santa missa.
12,00h. Santa missa en honor a la patrona de la 

Guàrdia Civil, la Mare de Déu del Pilar.

DIA 13 D’OCTUBRE
09,30h. Santa missa

DIA 14 D’OCTUBRE
09,30h. Santa Missa.
10,30h. Missa solemne en honor a la patrona, la Mare 

de Déu dels Desemparats.

DIA 15 D’OCTUBRE
09,30h. Missa resada
11,30h. Missa concelebrada en honor a Santa Teresa, 

titular de la parròquia.
12,00h. Ofrena de flors i fruits a la Mare de Déu dels 

Desemparats.
20,00h. Solemne processó acompanyant les dues 

imatges pel recorregut habitual.

DIA 16 D’OCTUBRE
20,00h. Missa pels fidels difunts del Campello
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Mare de Déu dels Desemparats
PATRONA DEL CAMPELLOHorario

DE CULTOS
Horari

DE CULTES
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Santa Teresa de Jesús
TITULAR DE LA PARRÒQUIA

Ses Majestats
ELS REIS D’ ESPANYA
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El Campello obri les seues portes de bat a bat 
a les seues Festes de Moros i Cristians. Al llarg 
d’unes dates entranyables que constitueixen un 
gran parèntesi en la vida diària de tots els seus 
habitants se succeïxen els actes i celebracions, 
les tradicions d’altres temps que reviuen de la mà 
dels més joves i nombroses ocasions propícies 
per a eixir al carrer i viure en companyia d’amics 
i familiars molts moments feliços.

Moros i Cristians seran grans protagonistes en 
aquestes jornades excepcionals i acapararan 
totes les mirades. Els assistents a les seues 
desfilades admiraran els seus vestits dins d’una 
atmosfera única que arribarà a tots els racons i 
que farà del Campello un gran punt de trobada, 
càlid i acollidor, per a persones vingudes de les 
més diverses procedències que volen compartir 
amb els veïns els seus dies de festa gran. Moros 
i Cristians, una vegada més, faran possible que 
aquestes celebracions d’enguany siguen tot un 
èxit i deixen un gran record en la memòria de 
tots.

Des d’aquestes línies envie a tots els amics del 
Campello la meua salutació més cordial amb 
motiu de les Festes de Moros i Cristians de 2016, 
així com els meus millors desitjos i una forta 
abraçada.

Los Moros y Cristianos constituyen una de las celebraciones 
más representativas y atractivas de nuestra provincia. A lo 
largo de todo el año, son muchos los municipios alicantinos 
que conmemoran este espectacular y vistoso festejo, con el 
que se recrean las espectaculares batallas que se libraron du-
rante la reconquista de la Península Ibérica. Las fiestas de El 
Campello, celebradas en el mes de octubre en honor a Santa 
Teresa y a la Virgen de los Desamparados, son una buena 
muestra de esta tradición tan arraigada en nuestra tierra.

Durante los próximos días, la música de bandas, los disparos 
de arcabucería, los desfiles, los fuegos artificiales o las em-
bajadas frente al castillo inundarán todos y cada uno de los 
rincones de esta bella localidad marinera, que vive con espe-
cial entusiasmo y devoción la llegada de estas fechas, en las 
que vecinos, amigos y familiares recuerdan la lucha contra los 
piratas berberiscos de los siglos XV, XVI o XVII.

El Pregón, los ‘alardos’, la ofrenda de flores, la Entrada de Ban-
das o el Desembarco en la playa del Carrer la Mar, donde se 
representa la llegada de las huestes Moras y su espectacular 
lucha contra las tropas Cristianas, son otros de los muchos 
actos que conforman el programa de estos festejos que, ade-
más, constituyen un importante reclamo que contribuye a re-
forzar la ya de por sí completa oferta turística del municipio. 

No quisiera terminar si antes agradecer a la Junta Festera 
de Moros i Cristians del Campello la oportunidad que me ha 
brindado para dirigiros un cordial y afectuoso saludo a través 
de las páginas de esta publicación, al tiempo que felicitar a 
todas aquellas personas que, año tras año, trabajáis incansa-
blemente en la organización de estas fiestas. La provincia de 
Alicante cuenta con un patrimonio festivo, cultural e histórico 
excepcional que la convierte en un territorio único, cuyo legado 
debemos preservar y transmitir de generación en generación, 
puesto que es nuestra mejor tarjeta de presentación y una de 
nuestras señas de identidad más genuinas.  

Felices fiestas.

César Sánchez
PRESIDENT
DE LA GENERALITAT
VALENCIANA

Ximo Puig
PRESIDENT DE LA

DIPUTACIÓ D’ALACANT
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La cuenta atrás ha comenzado. Todo un pueblo se 
prepara, con sus gentes, con sus festeros, con el apoyo 
y colaboración de sus representantes, con sus bandos,  
para festejar con devoción y entusiasmo, sus Fiestas de 
Moros y Cristianos. Una de las entidades más jóvenes 
en la UNDEF pero a la vez más activas y participativas. 
Con festeros y festeras entregados plenamente a la 
Fiesta.

El Campello, se viste de gala, comienza a vislumbrar 
una de las citas más importantes de su calendario 
anual, y es que para ello cuentan con lo imprescindible, 
festeros, vecinos, gentes de bien, personas implicadas 
y desprendidas que velan por el esplendor de la Fiesta.

Desde UNDEF, tenemos la seguridad de que serán 
unos días repletos de alegría, tradición, y cultura 
festera. De encuentros únicos y actos espectaculares, 
caracterizados por un escenario de antaño con un olor 
y colorido muy especial. 

En cuanto a quienes representamos UNDEF se acerca 
el final del camino, con la certeza de que seguiremos 
caminando hacia la excelencia. Unos objetivos 
cumplidos, otros en curso... y muchas ilusiones de futuro. 
Metas conseguidas que servirán de base fundamental 
para alcanzar otras mayores.

Cuatro años de andadura, un trayecto recorrido y 
superado gracias al esfuerzo y compromiso de cada 
entidad integrada en UNDEF, de cada representante y 
de cada uno de los festeros y festeras de a pie. Y es que, 
“la unión hace la fuerza”. Mantengamos éste espíritu de 
superación y responsabilidad común, ya que el viaje 
debe continuar.

Todo nuestro reconocimiento y gratitud a todos los 
festeros y festeras de El Campello que hacen posible 
la continuidad y esplendor de sus Fiestas y, muy 
especialmente, al trabajo desinteresado y la labor 
desempeñada por los integrantes de la Junta Festera 
de Moros y Cristianos.

Como presidente de la UNDEF, y en nombre de la 
institución que represento, espero y deseo que tanto 
festeros, como vecinos o visitantes de El Campello, 
disfruten plenamente de unas Fiestas de Moros y 
Cristianos únicas y extraordinarias 

Un cordial saludo

Les festes patronals del nostre poble prompte seran ací. 
I la Junta Festera de Moros i Cristians com és tradició 
col·laborarà activament en la seua organització. Com 
a presidenta d’aquesta entitat juntament amb la meua 
directiva, festers i col·laboradors, a més de la gent del 
nostre poble volem que les nostre festes en honor a la Mare 
de Déu dels Desemparats siguen una senya d’identitat de 
la nostra cultura com a poble i un referent dins de les festes 
de moros i cristians.

D’aquesta manera, perquè la festa tinga continuïtat i 
seguisca endavant, enguany vull posar èmfasi en el paper 
dels xiquets i jóvens, ja que són el motor i el futur d’aquesta. 
Per tant, hem de pensar que la festa, com tot, està subjecta 
a canvis, canvis que s’han de fer involucrant a aquest sector 
de la població festera per a tindre en compte les seues 
motivacions i recollir-les d’una manera reglada en el seu 
degut moment.

A través d’aquest escrit vull deixar palés que com a dona 
en la festa  em sent valorada perquè puc tindre diferents 
papers dins d’ella. Tanmateix, si es volen assolir nous reptes, 
cal treballar conjuntament i bogar en la mateixa direcció per 
aconseguir com a objectiu últim engrandir la nostra festa i 
fer-la més participativa, de manera que tothom puga trobar 
el seu lloc, però sempre amb el vistiplau de la majoria.

No puc continuar l’escrit sense agrair de nou als festers el 
fet que dipositaren la seua confiança  en el meu equip de 
treball per a continuar portant endavant el projecte que vam 
iniciar amb Vicent “El Verga” i que pretenia arreplegar les 
inquietuds intergeneracionals. Cosa que Cristian va seguir, 
elaborant una nova reglamentació que aglutinara totes les 
veus de la festa democràticament. I per últim, nosaltres des 
de la més sincera humilitat estem intentant dur a terme i 
acabar el cicle d’aquest projecte.

Per acabar, com no agrair als meus companys de directiva 
i a les diferents comissions de treball, perquè sense la 
seua dedicació i esforç no haguera estat possible treballar 
pels objectius inicials plantejats. Així com també, vull fer un 
reconeixement especial als festers que sempre vetlen per 
la festa del nostre poble. A les capitanies que ja acaben, Aín 
Karim i Marinos, per tot el treball que comporta realitzar-
les any rere any amb el seu esforç, fet que situa al nostre 
poble dins del panorama fester actual. A més, enguany 
vull remarcar que encara que l’aigua va voler fer-se la 
protagonista, no ho va aconseguir gràcies a la il·lusió i al 
vostre acolliment. Pel que fa a les capitanies que tot just 
ara s’estrenen, endavant que com diu l’ambaixada: «hem 

Francisco López Pérez Ángela Sanz
PRESIDENT DE LA UNDEF PRESIDENTA DE LA JUNTA FESTERA

de fer front a l’enemic que en nom de falses promeses 
posarà el nostre poble en perill». Així doncs, molt d’ànim 
que de ben segur que ho gaudirem. Meixemet i Cavallers 
de Conquesta, a les armes!

En definitiva, en aquestes línies el que he volgut transmetre 
és que les festes són motiu de difusió del nostre patrimoni 
i del nostre poble, la senya d’identitat que ens dóna 
referència al món i que  s’ha de mantindre. Per tant, hem de 
lluitar contra agents externs que el que volen és esborrar 
els nostres trets distintius i la nostra memòria. Per això, 
encara que les festes siguen dies de diversió i germanor, 
cal treballar durant tot l’any per a conservar la seua qualitat, 
mantenir-nos com a referent i aprendre a valorar-les i 
estimar-les per a transmetre eixe sentiment a tot aquell que 
s’interesse per elles.

Visca la Nostra Festa Major! Visca la Mare de Déu! Visca 
el Nostre poble!
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Benvolguts amics i amigues, campellers i visitants.

 Benvinguts als dominis del Campello i a les seves festes de Moros 
i Cristians. Si cansats esteu de galera i abordatges perillosos, ací 
trobareu terres i pau i si les festes no coneixeu, jo vos les contaré. A 
les festes de Moros i Cristians, l’olor a pólvora s’endinsa dins del teu 
cos, fent la sang més pesada i el bategar del cor més fort, i que et 
transporta al regne infantil de la nostàlgia. Vaja on vaja un campeller, 
per a ell,  la pólvora és una olor característic i que evoca la il·lusió 
d’un infant que espera com un boig que arriben les festes del seu 
poble. La música. La música, sempre la música. Els valencians 
som un poble de músics i per tant la música és part central de la 
nostra cultura, del nostre esperit i de la nostra festa. A més a més, 
estimat amic, al Campello, 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.

Però la festa és també el ‘Desembarc’. Un espectacle digne de viure. 
Exemple del treball cooperatiu d’un poble que s’ha convertit en el 
moment més esperat de tot l’any. Milers de visitants s’abarroten a 
la matinada a la platja del Campello per a veure com centenars 
de festers representen la mare de totes les batalles mentre l’alba 
trenca de fons. I què he de dir de les barraques, el germen de la 
festa, punt d’unió i germanor, casals d’art, música i gastronomia. 
Així podria seguir amb les Ambaixades, les entrades, la retreta,...

Les festes de Moros i Cristians són les festes que m’han vist créixer 
i fer-me adult. Són les festes que han vist com m’enamorava. Son 
les festes que han conegut als meus fills. I la pólvora, sempre 
present, sempre, com la música i la gent, la nostra gent.

Les Festes de Moros i Cristians són per a aquest poble una 
explosió d’identitat campellera. Què som i on anem, així que d’on 
venim. Són part fonamental de la societat d’aquest poble i sempre 
han estat obertes a qui ens visita convertint-se així en un element 
turístic de primer nivell i fonamental per a l’economia del poble. 

Així El Campello on la mar és per als pescadors i la terra per als 
homes de bondat provada que s’agermanen vos convida a gaudir 
de les nostres Festes de Moros i Cristians.

Mare de Déu dels Desamparats, feu socors a la gent a la gent 
opresa.

Visca la Mare de Déu!

Visca el Poble Valencià!

Visca El Campello!

Benjamí Soler
ALCALDE DEL CAMPELLO

Salutacions i salut per a tots els campellers i a aquells que ens 
visiten en aquestes Festes de Moros i Cristians. La Festa de 
Moros i Cristians en un poble és sense cap mena de dubte la 
festa més important del nostre calendari.

He estat en la formació de les Festes de Moros i Cristians  i 
he vist anar a més, i de vegades menys, a aquestes Festes. 
Però sempre han perdurat perquè aquestes Festes estan 
marcades a foc en l’ànima de tots els campellers.  

Aquest any no ha sigut un any fàcil. Més bé ha sigut el contrari. 
Però les Festes i els seus Festers han lluitat per reeixir com 
cada any. Uns anys ha sigut la pluja, altres anys han sigut uns 
altres els problemes. Però si una cosa han demostrat aquestes 
Festes i els seus Festers és que quan el poble del Campello 
treballa en equip no hi ha qui els derrote.

Així les Festes ja són ací. Les Festes que tots volem i que 
són les nostres i que a més a més són les que representen i 
formen la identitat cultural del Campello, la nostra singularitat 
com a poble i la nostra identitat com a comunitat.

No voldria dir adéu sense agrair tot el treball que fa la Junta 
Festera i la seva directiva, treball sense el qual seria impossible 
gaudir d’aquestes festes. Agrair també a les Capitanies Mora 
i Cristiana de 2015, Marinos i Ain Karim per deixar el llistó tan 
alt; així com a Cavallers de Conquesta i Meixemet perquè 
venen amb força per a capitanejar les millors festes possibles.

Gaudir d’aquestes Festes el millor que pugueu. 

Una abraçada d’un Fester més.  

David  Alavés
REGIDOR DE FESTES
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Junta Directiva Consell Permanent

La directiva de la Junta Festera de Moros i Cristians de El Campello, té el plaer de convidar als campellers i 
visitants del nostre poble a que gaudisquen amb nosaltres de les festes patronals en honor a la Mare de Déu dels 
Desamparats i felicita a les comparses Marinos i Ain Karim per les seues capitanies.

Bones Festes a tothom! 

Presidenta
Angela Sanz Pérez
Vicepresidenta primera
María Dolores Ferrer López
Vicepresidenta segona
Carolina Manzanaro Speziale
Secretari
Marcos Martínez Martínez
Vicesecretari
David Gomis Martínez
Tresorer
Pedro Miguel Planelles Riera
Vicetresorer
Eduardo Juan Esplá
Vocal
Laura Sala Pérez

María Pastor Muñoz
Ain Karim
Maica Ivorra Giner
Cavallers de Conquesta
Jordi Sánchez Baell
Cavallers del Temple
Tony Planelles Felipe
Cristians del Campello
Ramón Vicente Planelles Giner
Kordofan
Victor Baeza Lloret
Marinos
Asunción Antón Esteve
Marrocs
Francisca Margarita Ferrer
Maseros

Vocal
Adrián Soto Leonis
Vocal
Mari Carmen Lloret Planelles
Vocal
Marta Baeza Lloret
Vocal
Francisco Sánchez Giner
Vocal
Manuel Tendero Poveda
Vocal
Mari Reyes Giménez Pastor
Vocal
Maria Dolores Cascales de la Asunción
Vocal
Consuelo Gomis Gomis

Alberto Casquet Cuerva
Meixemet
Vicente García Soler
Non Bèbéc
Hector Giner Alberola
Pollosos
María Antón Bueno
Tercio de Flandes
Patricia Sala Ramírez
Veterans
Álvaro Baeza Sánchez
Jaume I
Miguel Angel Morales Vilches
Pacos
Barbara Valero Armengol
Zaidies



Bàndol
CRISTIÀ
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Hola a todos, festeros, no festeros  y visitantes de El 
Campello.

Estoy muy emocionada de representar a mi comparsa y 
llevar la bandera cristiana. Es un sueño y un honor
Cuando era pequeña ya estaba en las fiestas, con toda 
mi familia, y esos recuerdos tan bonitos y entrañables 
se hacen más fuertes y alimentan mi alma festera.

De niña, las fiestas se viven de una manera mágica, 
todo es más intenso, los colores de los trajes brillan 
más, las marchas moras o cristianas te envuelven más, 
los olores son más embriagadores y la diversión, es 
más diversión.

Mi padre falleció y la vida hizo que por un tiempo no 
pudiera salir en la fiesta de una manera activa, pero 
siempre estábamos mi hermana y yo en todos los 
actos, no nos perdíamos ninguno, éramos el público 
incondicional de las fiestas, viéndolas desde otro 
punto de vista y pensando que algún día volvería 
a ella sintiéndolas más que nunca, saboreándola 
redescubriendo las fiestas, ahora yo ya adulta y con un 
hijo.

Tengo mi corazón lleno de buenos sentimientos y de 
recuerdos maravillosos, y me preparo para vivir más 
experiencias y sentir más y seguir llenando mi corazón.

Y aquí estoy, en Cavallers de Conquesta, una comparsa 
alegre, que me ha acogido con mucho cariño, me gusta 
su espíritu de comparsa, el ambiente que se vive.

Es una comparsa pequeña, pero con grandes personas, 
son una familia a la que pertenezco y me ha dado la 
oportunidad de ser parte importante de las fiestas, 
llevar la bandera. Me siento orgullosa y contenta de 
estar aquí, ahora.

Me he metido de cabeza en las fiestas, y las personas 
que me rodean, con mas experiencia que yo, me están 
ayudando mucho y espero hacerlo bien. Y al mismo 
tiempo disfrutar mucho con todo en estas maravillosas 
fiestas.

Amunt festers per tots i més!!!

Mari Carmen Baeza Martínez
BANDERERA CRISTIANA 2016
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Pere Lluís Gomis Pérez
AMBAIXADOR  CRISTIÀ 2016

Mai pensaria que tornaria a estar ací, entre aquestes 
planes de la glòria festera. Els esdeveniments i el destí 
ha decidit portar-me davant de tots vosaltres després 
de catorze anys. Anys, que semblen que han estat dies, 
però són més de deu. I tornar a recordar les paraules de 
l’ Ambaixada ha estat com el reverdir d’un nou temps, 
amb més nervis si cap. Perquè com bé diuen, els que 
han sigut Ambaixadors, cada any l´Ambaixada és 
diferent. Aquesta és la cruïlla en la història de la Festa 
que m’ha tocat viure juntament amb el meu homòleg 
moro, José.

Enguany Cavallers de Conquesta celebra la seua 
quarta Capitania i com a fester em sent orgullós que els 
Cavallers hàgem arribat a aquesta escala d’una llarga 
travesia que perdura en el temps. Amb el recolzament 
de tots n’estic segur de poder complir aquest meravellós 
nou repte i de record per sempre. 

Quan arribe el dia, i trenque l’alba respirant la brisa 
salada de la nostra mar amb la fina olor a pólvora, 
podrem dir que la festa ja ha arribat.

Estic convençut que passarem grans emocions 
i sentiments que ens faran gaudir de moments 
inoblidables, en pau, harmonia i concòrdia. 

Sigueu tots i totes benvinguts!

Visca la Festa!

Visca El Campello!
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Laure Walaffe
CAPITANA CRISTIANA 2016

Mi historia con las fiestas de Moros y Cristianos del 
Campello es probablemente una de las más recientes 
entre los festeros de mi edad dado que no soy de 
aquí. Al llegar a España, enseguida oí hablar de esas 
maravillosas fiestas, con vestidos deslumbrantes, 
peleas impresionantes, música festera y buen rollo, y 
no dude en venir desde Muchavista a verlas… 

En el 2006, me mudé al centro del pueblo, y me di cuenta 
de que las fiestas eran más que el desembarco, los 
desfiles y el castillo de fuegos, que habían muchas más 
cosas: la magia de la danza popular, el entusiasmo en 
la entrada infantil, el olor a pólvora del alardo, la pasión 
de las embajadas, la solemnidad de la procesión… 
Lo que no sabía es que, rodeada por las barracas, 
dormir no iba a ser tarea fácil… pero, como dicen “Si no 
puedes con tu enemigo, únete a él”, así que me apunté 
a Cavallers de Conquesta, decisión de la cual nunca 
me arrepentí. 

Allí conocí a unas personas maravillosas, con un 
corazón enorme, algunas de las cuales considero 
como padres, hermanos y hermanas (de hecho, varias 
lo son ahora dado que tuve la suerte de encontrar en 
la comparsa a mi media naranja, a mi capitán). Con 
el tiempo, me involucré más en las fiestas, tomando el 

relevo del papi y de Maica como delegada de Cavallers 
de Conquesta en el Consejo Permanente de la Junta 
Festera, y luego desempeñando el papel de alcalde de 
fiesta. Los años han pasado y me enorgullezco poder 
contar con unos amigos en otras comparsas también, 
tantas moras como cristianas.

Este año 2016 es más especial todavía, dado que 
me toca representar a mi comparsa en estas fiestas. 
Siempre hemos sido pocos (algunos Cavallers dicen 
“pocos pero mortíferos”) pero la falta de socios, la 
compensamos con ganas de pasarlo bien, y que los 
demás lo pasen bien también. La verdad es que nunca 
me había planteado asumir ese cargo y no me lo 
esperaba. Me dejé llevar por el entusiasmo de Jesús, 
nuestro capitán, y los demás me convencieron. Poco 
a poco creció la ilusión, gracias al apoyo que recibí 
dentro y fuera de la comparsa. Tengo además muchas 
ganas de vivir esa experiencia (inolvidable según dicen) 
con nuestros amigos y “contrincantes” de Meixemet, 
con quienes hemos compartidos ya tantos buenos 
momentos y tantas risas. Espero que esta complicidad 
y esa amistad entre las dos capitanías contribuyan a 
que paséis unas fiestas inolvidables.

VISCA LA FESTA!!!
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Jesús Giner Garberí
CAPITÀ  CRISTIÀ 2016

Este año, como todos los años, afrontamos un nuevo 
ejercicio festero, bueno, como todos los años no, este  
año somos capitanía y yo el capitán. Los esfuerzos 
y trabajos que hemos de realizar son, este año aún 
mayores, pero no perdamos la calma, se encuentran 
amparados por una ilusión máxima, que no tiene otro 
objeto, que el de contribuir, con nuestro granito de 
arena, a mantener la tendencia, que, en los últimos 
años, nuestras fiestas van alcanzando, dicha tendencia 
es la de aumentar, o al menos intentarlo, el listón año 
tras año. 

Más que un granito de arena parece una bola de nieve 
que nos persigue, en fin, noche vieja, carnaval, mig 
any, presentación de capitanías, viajes, más viajes, 
carga, descarga, monta, desmonta, y... seguro que 
me dejo algo, pero,no será tan malo, porque llegado el 
momento lo afrontamos sin vacilaciones, movidos, por 
nuestra condición de festeros, la cual, se encuentra tan 
arraigada en nosotros que sin ella, ya no seríamos los 
mismos.

Festeros, esa es nuestra condición. Somos personas 
normales, que año tras año y pese a la situación en 

la que nos encontramos aportamos, dentro nuestras 
posibilidades, lo que podemos, y por encima de todo 
trabajo e ilusión. La única recompensa que pedimos es 
la de poder ir al desembarco, y disparar, la de poder ir 
al desfile y desfilar, la de ir a nuestro local y disfrutar. 
No queremos honores, ni tampoco alabanzas, sólo 
queremos año tras año  nuestras fiestas. 

Soy el primero en reconocer que en el desarrollo de 
las fiestas, podemos generar ciertos inconvenientes, 
cortes de calles, aumento de ruido... y alguno más, 
pero me parecen mínimos en relación a los beneficios 
que generamos, pues también promocionamos 
nuestro pueblo, aumentamos el número de visitantes, y 
hacemos disfrutar a propios, y a extraños.

Para finalizar un guiño a mis padres, pues sin ellos 
nunca hubiera accedido al mundo festero,en mi memoria 
queda mi primer traje festero, fue elaborado en una 
antigua tienda de suvenirs en la calle San Pedro, allí 
nuestros familiares nos los cosían, unos teníamos las 
cruces grandes otros las tenían pequeñas, pero daba 
igual, llegado el momento desfilamos. 
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Cavallers de
CONQUESTA

Qui cau i s’alça no 
ha caigut, i nosaltres 
ni hem caigut ni 
demanem cap de les 
llàstimes.

Este es nuestro sentimiento ahora, todos juntos 
sabemos que tenemos que seguir adelante, con más 
fuerza, más corazón y más alma!!!

Porque somos fester@s y a nosotr@s nos gusta hacer 
fiesta. Siempre con buena voluntad y alegría, mucha 
alegría… “som persones honestes ben avingudes en 
la pau…”

Nosotros somos la Capitanía Cristiana 2016, y ahora 
más que nunca, esta será hoy y siempre la casa de 
todos los que quieran buena fiesta y quieran compartir 
y conversar con un quinto y una buena tapita, sobre las 
fiestas, la amistad, la música, la embajada, el desfile…

“Des d’açí no hi ha cansera quan cal desfer-vos el mal 
somni oit d’alguna caracola que desitjava espantar-vos”
Tenemos unos cargos magníficos, Jesús nuestro  
Capitán, Laure nuestra Capitana, Pere Lluís como 
Embajador y Mari Carmen nuestra abanderada, a los 
que estamos muy orgullosos y nos debemos a ellos 
emocionados todos por lo que les apreciamos. Vamos 
a trabajar como nosotros sabemos, para que sean 
felices y disfruten de la grandeza de las fiestas que 
orgullosamente representan.

Este año ha sido muy intenso y muy importante para 
nosotros, nos quedamos con lo bueno y muy bueno…y 

lo demás, nos quedaremos con la lección aprendida, 
para seguir adelante en nuestra lucha, en lo que 
creemos y soñamos. “Tenim la confiança alta, ja ens 
arriben els reforços…” esto nos ha hecho más fuertes y 
estamos más unidos que nunca, con ganas de trabajar 
para seguir haciendo fiesta desde el amor y cordialidad, 
“així la nit del fracàs en que sola murmuren infamies 
es tornara foc marcial i reverdirà l’ametler sobre aquest 
pedregar eixut al cual mes ens arrailem, tan abraonars 
con l’espart a la terra que coneix intimament”

Y desde el cielo acompañándonos esta Santi…nuestro 
Cavaller. Nos acordamos mucho de ti, Siempre estas…
”hem encés ja el nostre nervi, que no és cap antull ni 
bram, sinò la dignitat d’un  poble….” I a Emma, nuestra 
Cavaller mas peque, que es su segundo año y su 
primera Capitanía con todos nosotros.

Somos una comparsa con muchos niños y esa energía 
nos encanta y nos da fuerza…”Als valencians de la creu 
els toca ja calar les veles…”

Y un abrazo muy fuerte a los nuevos de este año, 
esperamos que lo vivan muy gratamente, esta su 
primera capitanía.
Queremos dar las gracias a todos los festeros que este 
año han estado ahí, apoyándonos, dándonos fuerzas y 
a veces consuelo, de todas las maneras, gracias.

“Cansats vilatans del Campello! Amunt el cor…! I ARA 
a fer Festa!!! Que nos la merecemos todos, …”eixa és 
la fe I la flama que deixarem als fills dels fills”..

Bones festes i que arribe promte el pregó!!!
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Maseros
Hola, ya estamos 
aquí otra vez!!!!!

Uffff que pesadilla de 
gente, otro año de 
escritos para desea-
ros buenas fiestas, la 

enhorabuena a las capitanías etc.

Perdonar pero me están poniendo a caldo para que 
escriba y no me queje. Siguiendo las instrucciones os 
diría muchas cosas de las fiestas patronales, pues lle-
vo… ufff he perdido la cuenta!!!!  Ah si!!! 40 años los 
mismos que llevan saliendo Los Maseros. ¿Entonces? 
Es nuestro 40 aniversario!!!!! Yupi!!!! ¿Nos harán algu-
na tarta?¿O la tendremos que hacer nosotros? Bueno 
da igual, como sea comeremos tarta.

Entonces en 40 años ¿Cuántas capitanías hemos pa-
sado? (1) 1985 Celedonio y Carmina (2) 1991 Manolo 
y Francis (3) 1997 Rafa y Marita (4) 2003 Francisco y 
Poupee (5) 2010 Antonio y Paqui. Ala cinco capitanías 
ya que pasada!!!  y vamos a por la sexta,  pues el año 
próximo 2017 volvemos a la carga “En forques i ventalls 
als Pacos no deixarem desembarcar”.

Y desde aquí damos las gracias a todas aquellas per-
sonas que han sido,  son y serán siempre Maseros, 
gracias y mil gracias a todos ellos.
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Cavallers del
TEMPLE

Hola a todos.

Estamos un año 
más aquí en la 
iglesia, pese a 

muchas dificultades, sin perder la ilusión y seguir 
luchando por y para la fiesta.

Agradecer a todos los socios del Temple el trabajo 
realizado durante todo el año y deciros que todos 
esos granitos de arena harán una gran montaña.

Quiero agradecer a Eva y Vicente, todo lo que 
han luchado por esta comparsa y decirles que no 
decaigan.

Quiero agradecer, que pese a los tiempos que 
estamos viviendo, tenemos nuevos socios.

Os damos la bienvenida y os deseamos que 
disfrutéis de las fiestas.

Queremos que al oír la pólvora, la música y llegado 
el día de la entrada cuando estéis dando la vuelta 
entrando por Generalitat se os pongan los pelos 
como escarpias y os emocionéis.

Gracias Temple por aguantarme y gracias por 
estar ahí.
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Tercio de
FLANDES

Año 711, los árabes, 
en plena expansión 
m e d i t e r r á n e a , 
aprovechan una 
guerra civil entre los  
reyes de la Hispania 

visigoda para invadir la península.  Encontraron poca 
resistencia y en muy pocos años, los musulmanes 
se habían hecho con el control de casi toda España, 
que desapareció  como reino.  Toda la península, a 
excepción de una estrecha franja en el Cantábrico, 
quedó bajo dominio del Califato de Damasco……

Ordenar que los portones se levanten sin demora,  que 
rebose el Arsenal de Jaimas  y telas preciosas, que 
palidezca de orgullo tierra tan cristiana y mora  ante  
CAPITANES,EMBAJADORES Y BANDERERAS.

Festeros, que resuenen los timbales y que suspiren 
las trompetas, que atronen  los arcabuces y que  El 
Campello  se inunde de fiesta, cada uno de los instantes, 

momentos, actos que configuran nuestra fiesta, es una 
creación del pueblo que generación a generación ha 
ido moldeando, mimando y evolucionando……

Festeros,  hagamos  que nuestras fiestas difundan 
nuestra cultura,  para que los demás  nos conozcan 
mejor, se  informen de los festejos y de lo que somos, 
entiendan lo que hacemos y por qué  lo hacemos, y 
sobre todo tengan la oportunidad y el conocimiento de 
cómo participar, visitarnos, disfrutar con nosotros de 
este magno  espectáculo  de color, fantasía, música, 
luz, diversión y sonrisas que son nuestras  fiestas de 
Moros y Cristianos. 

La  amistad es un componente esencial de la fiesta de 
Moros y Cristianos. Sin ese espíritu de camaradería la 
fiesta no existiría……..

FELICES   FIESTAS
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Cristians del
CAMPELLO

Empieza a 
amanecer, el sol 
sale con más fuerza 
que nunca, pero 
tintado de niebla, 

de una mezcla de sentimientos, miedo, coraje, 
rabia, valentía, esperanza… El primer trabuco 
hace que mi cuerpo se estremezca y comiencen a 
abrirse mis poros para que poco a poco, mientras 
me erizo, sienta el olor a pólvora. Comienzo a 
montar mi armadura escuchando los tambores, el 
relinchar de los caballos, el bullicio de la gente 
formando las filas.

Noto mis músculos endurecerse a la vez que al fijar 
la mirada al infinito observo un mar azul profundo, 
bravo, pero que solo me transmite paz, seguridad, 
valor. Mi estandarte ondea hacia el sol, al igual 
que la silueta de mi caballo, en movimiento, con 
la misma velocidad de tambores, trabucos y gritos 

de conquista.

Cada uno de nosotros dejamos atrás riñas, 
disputas y disgustos formando una gran muralla 
protegiendo la fortaleza, incluso dando nuestras 
vidas con ello, sin importar ni sexo ni edad.

Absortos en el último rezo, encomendados a Dios, 
nuestros corazones comienzan a latir más y más 
fuerte, mezclándose a la vez con el ambiente, con 
la furia cristiana, demostrando una vez más que, 
aunque hayan batallas perdidas, la victoria será 
nuestra!!!

Días como hoy, recordamos con gran dolor pero 
orgullosos el coraje, templanza y valentía con 
la que fuimos dirigidos en las batallas del 2005, 
nuestra Capitana Fina Soto Pérez “Fina el Pont” 
desde Els Cristians del Campello siempre en 
nuestros corazones.
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Filà Mozárabes Cavallers del Cid
CRISTIANS DEL CAMPELLO CRISTIANS DEL CAMPELLO

Aquest any han volgut que siguem la joventut qui 
redacte l’escrit de festes.

Encara que no tenim tanta experiència com els nostres 
pares, sabem que qualsevol dia serem nosaltres qui 
portem les festes endavant i per això hem acceptat 
escriure aquest breu text com una responsabilitat més 
de ser part dels Mozárabes.

I donem la benvinguda als socis que han entrat aquest 
any tant als nous com als fundadors de la fila que han 
tornat.

De fet, aquest any tenim nou president: Alfonso “El 
Fontanero” (Aquell que anava dalt d’un carro amb la 
samarreta fosforescent)

Sense voler caure en el tòpic, dessitgem sort a les 
capitanies Meixemet i Cavallers de Conquesta i 
esperem que no ens ploga cap dia.

Pd: Demanem a més, al nostre honorable president, que 
compre alcohol del car, que les resaques són roines.

Y cuando parecía que no, y cuando nadie daba un duro, 
y con algunos en contra y otros a favor...otro más, sí, 
otro año más...la festa campellera no dejará indiferente 
a nadie. Visca la festa de Moros y Cristianos! O era 
¿Moras y Cristianas? Uy uy uy!

Nos gusta oir en nuestra festa palabras como 
democracia, igualdad, hermandad o ilusión. No nos 
gusta oir en nuestra festa palabras como machismo, 
desigualdad o discriminación. No nos gustan los 
motivos que llevan a escribir carteles de “Jo vull ser...” 
Nos gusta que si alguno o alguna “vol ser” pues que 
lo pueda ser. Aquí, no estamos para prohibir. No nos 
gusta que entre festeros se escuche más la palabra 
sanción que diversión.

Hablamos con conocimiento de causa en aspectos 
como que alguno “vol ser” y no querían que fuera o ser 
propuestos para sanción sin conocer nuestra versión.

Por supuesto que tiene que haber normas y que 
debemos cumplirlas, pero no perdamos el sentido 
común, no queramos ser policías en busca de ladrones 
¡Estamos de fiesta! Preferimos mil festeros en zapatillas 
que cién con botas. Mejor ser muchos, para ser todavía 
mejores.

Pasa de todo durante unos dias, come, bebe, rie, 
baila...vive y deja vivir. Que lo importante sea olvidarte 
de problemas y no si este o el otro lleva el pañuelo así 
o el cinturón asá.  No olvides que todo esto...es para 
divertirse. Menos siesta y más fiesta. Menos mareo y 
más tardeo. Y si es en el katxarro, mejor.

La Filà Cavallers del Cid – Penya el katxarro os desea 
a todos y a todas que tengáis las mejores fiestas que 
podáis imaginar, que de eso se trata.

www.facebook.com/cavallersdelcidelcampello
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Jaume I
Sí, un any més, i 

veient els temps 
que corren, tenim 
novament el privilegi 
de tornar a escriure el 
nostre estimat escrit 
per al LLibret de festes 

de Moros i Cristians 2016. 

Este any, com ja portem dient anys arrere, es tornen cada 
volta més complicades pels temps que corren, traure 

endavant les nostres benvolgudes i estimades festes. Tots 
sabem el treball que implica portar-les endavant i, per això 
treballem junts cap a un futur millor.

Grans, fortes, enyorades i intensives, són alguns dels 
qualificatius que a día de hui defineixen les nostres 

benvolgudes festes.

Units, fent pinya, no permitiremos que las fiestas 
desaparezcan. Nuestra ilusión y nuestras ganas 

permanecerán por encima de todo aquello.

I la tristor que tenim els festers quan, el día 15 tornem a 
ficar a l’armari la roba de les festes amb llàgrimes als ulls 

pensant i desitjant que passen ràpid els 12 mesos per a 
tornar a gaudir d’ aquestes. 

Mai no hem abdicat de les nostres festes, sempre avant, 
amb la mà en el cor com a bons germans festers.

Festers del Campello, ciutadans de tota condició, hem de 
dur avant les festes, vingueu tots, vingueu-ne molts, que 

tots ho passareu bé!!!!!

El sol comença a eixir, les barques comencen a arribar 
al nostre poble.... el nostre poble comença a estar en 

perill. Així és com comencen les nostres festes, unes festes 
que sense el nostre fabulós desembarcament no serien les 

mateixes.

No podem fer que aquestes festes, les festes més 
esperades per tots desapareguen.

Tenim la confiança alta, necessitem reforços, necessitem 
que torne eixe sentiment que a poc a poc s’ha anat 

perdent per la festa. 

Fomentar i engrandir les festes són, dues coses que 
encara tenim pendents però que dia a dia estem 

treballant per a poder acomplir.

En el nom sagrat del Jaume I, pau i salut vos desitgem, 
bones festes i bon beure.

Sequet, cervesetes, pólvora, desfiles, entradetes, 
desembarcament, ambaixades, són també alguns dels 

actes i paraules que ens venen a la ment quan sentim parlar 
de les nostres festes de Moros i Cristians El Campello.

Tenim faena, bons costums que acullen tot foraster i unes 
belles festes que ens enamoren i l’enteniment espavila.

Amunt el cor, avant el sentiment, el gran brumit de 
les nostres veus juntes és l’himne amb que durem 

endavant la festa.!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sense voler estendre’ns més, donem les gràcies a 
les espectaculars capitanies que van dur a terme 
l’any passat la comparsa Ain Karim, representant 
al bàndol moro i Marinos, per part del bàndol 
cristià i desitgem alegria, esforç i il·lusió a les 
capitanies entrants 2016, Meixemet i Cavallers de 
conquesta, sobretot als seus respectius càrrecs, 
que, sense dubte, viuran la festa des d’un punt de 
vista diferent al que any rere any vivim la majoria 
dels festers. 

Endavant, SEGUIM FENT FESTA!!!!
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Cavallers del Drac
JAUME I

Quan arriba el moment d’escriure aquest text, afloren 
sentiments i sensacions molt grates és, com si fóra el 
primer acte de la festa. Hug quins nervis, bé al “lío”:

“ Veig “  je, je... d’uns anys cap a aquí, que tenim uns 
xicotets,
que viuen i gaudeixen de la festa tant com nosaltres 
per no dir més, ja que estan presents en tots els actes 
i dies de festa.

Es posen nerviosos, s’emocionen, ploren s’espanten, 
canten, ballen i en definitiva gaudeixen.
Estan desitjant posar-se el vestit i “ viure “ en el local de 
la fila durant aquests dies.

Compartint i aprenent dels nostres costums i tradicions,
que segons sembla hem sabut transmetre, 24 anys 
donen per a molt, i açò és el que m’ agradaria, que ells 
el pogueren fer igual que hem fet nosaltres, per molts 
anys més.

Donem la benvinguda als bebés i als “ nous, “, per seguir 
fent gran aquesta cantera i aquesta Filà.

“Masquesiesque“ va per ells, pels xiquets, per la 
cantera, per la festa.

Bones festes 2016



Els Marinos
CAPITANIA 2015
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Els Marinos
Ja som una altra vegada 
ací, com any rere any, 
escrivint el text per al 
llibret d’enguany... Però 
aquestos mesos han 
estat molt especials per a 

nosaltres.  Per bones raons i per altres no tan bones...

Fent una valoració de l’any de capitania, tot va eixir a demanar de 
boca... fins que va arribar la desfilada del dia 13... pluja... que estrany 
que quan els marinos són capitania ploga (mode irònic). Sort que 
en la resta d’actes vàrem tindre bon temps i vàrem gaudir de tots 
ells.

Des de la comparsa, volem donar les gràcies a totes aquelles 
persones que, de manera totalment desinteressada, i només per 
l’ estima a la nostra Festa, van col·laborar en la nostra capitania, 
des de l’ajuda a donar forma física al “boato”, fins a la participació en 

aquest. Gràcies!! Sense cap de vosaltres, no haguérem pogut fer 
realitat la capitania.
Volem donar la benvinguda a la filà Pirates del Campello que 
s’uneix al bàndol cristià en la nostra comparsa. Nova filà, però tots 
festers de debò. Festers veterans que, de segur, ens ajudaran a fer 
de la nostra Festa, un poc millor del que ja és.

Donar també les gràcies als nostres càrrecs, Juanra, Lola, Lorena i 
Alberto. Heu defès la capitania amb honor i alegria.

Però no tot ha sigut alegria... Enguany ens ha deixat una lluitadora... 
Una festera de les bones, amiga, companya.... Gema, un nou estel 
al nostre cel. De segur, ella ens guiarà a bon port.  Mai t’oblidarem...

Vos desitgem molt bones festes 2016, i que tot vaja amb pas ferm, 
esperit fester i companyerisme. Així farem festa.

Salut i força
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Lorena Moll Llinares
BANDERERA CRISTIANA 2015

I una altra vegada la pluja: ja són dues capitanies 
seguides en les quals la pluja ha volgut ser la 
protagonista de Els Marinos. Però encara amb açò ha 
sigut un bon any de festa, ple d’emocions i sentiments 
que guardaré en la meua memòria i en el meu cor per 
a tota la vida.

Tot va començar fa quasi un any amb la presentació 
de capitanies en una nit plena de nervis, però amb una 
il·lusió molt gran, una nit per a no oblidar. Encara la 
recorde com si fóra ahir: el moment en el qual baixem 
de la furgo de Moñinos i tothom ens mirava i ens deien 
“guapos, reguapos”, com de seguida es van acostar 
les càmeres de televisió i jo tan nerviosa i sense saber 
que contestar, com el meu cosí Juanra feia fotos amb 
el mòbil. Molt emocionant va ser veure a les meues 
ballarines fer la coreografia que mesos abans havíem 
assajat amb tant entusiasme i dedicació i com a colofó 
final la pujada a l’escenari, veure a tota la teua gent 
emocionada i aplaudint-te va ser molt emotiu, sens 
dubte un dels millors actes que portaré sempre en el 
meu record.

I unes setmanes després ja van arribar quatre dies 
seguits de festa sense parar: el pregó, les albaes , el 
desembarcament, les ambaixades… i com no la Gran 
Entrada del dia 12. Aquest dia no podré oblidar-lo quan 
en pujar-me en la carrossa vaig veure a la meua filla i a 
la meua neboda acompanyant-me allà dalt durant tota 
la desfilada, i a les meues ballarines que ens seguien 
amb els seus delicats moviments com si foren ones de 
mar. Va ser una mescla de sensacions que van recórrer 
tot el meu cos.

Ara volia donar les gràcies a totes les persones que 
m’han recolzat des del principi i han format part de 
la meua festa. En primer lloc donar les gràcies a la 
meua família: Mikel, sempre treballant per i per a la 
festa, ajudant-me en tot i acompanyant-me sempre en 
totes les nostres excursions; a Javi per ser el primer 
que s’apuntava a tot i sempre tirant una mà; a Cristina 
i Bea per estar sempre al detall de tot perquè estigués 
perfecta; a ma tia Carmen per el seu suport i estar 
sempre que la necessitava; a les iaies per cuidar de 
Marina; i a Lara per la seua ajuda amb el maquillatge.

Als meus perruquers Vicente i Mª Carmen, per tantes 
hores de treball i dedicació perquè tot lluïra de meravella.

A les meues ballarines, per les hores i hores d’assaig.

A Carmen Torçua, per deixar-nos sempre la seua casa 
per a assajar, anaren de dia o de nit.

A Pili i Marina, gràcies per estar sempre amb mi i 
cavalcar en el nostre “boato”.

Als meus amics per tot el suport que m’han donat i 
especialment a la meua amiga Gema que va viure amb 
mi grans anys de festa: que sàpies que sempre et tindré 
en el meu record i encara que no estigues ací, sempre 
estaràs en el meu cor. 

Com no a tota la meua comparsa per la seua ajuda 
incondicional en el treball de tot un any, que encara que 
siguem pocs tots aporten el seu granet d’arena perquè 
tot isca fenomenal. MOLTES GRÀCIES!

A la Junta Festera i aquells que no he nomenat perquè 
sou molts… GRÀCIES per tot el treball que feu per i per 
a la festa

Per a acomiadar-me, dir als meus càrrecs i als d’ Ain 
Karim que ha sigut un plaer compartir enguany amb 
vosaltres. I des d’ací desitjar als nous càrrecs que 
gaudisquen al màxim de cada moment, perquè tot 
passa i passa molt ràpid.

Mai oblidaré cap dels moments ni cap de les persones 
que han passat per aquesta capitania, us portaré 
sempre amb mi. Gràcies! Gràcies de tot cor! BONES 
FESTES!
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Alberto Climent García
AMBAIXADOR CRISTIÀ  2015

JA S’HA ACABAT....

Arriba el fi del meu any com ambaixador. Un any intens, 
ple d’emocions i d’ il·lusions que he pogut fer realitat. És 
hora de donar pas a un nou ambaixador.  De segur que 
representarà al bàndol cristià amb orgull i il·lusió.

Recorde com si fos ahir el moment de l’ elecció de 
càrrecs. La meua comparsa em va donar  tot el seu 
suport perquè tirara endavant.  Moltíssimes gràcies!! 
Sense vosaltres no haguera sigut res igual.

En aquesta travessia festera no he estat en cap moment 
sol. Els meus pares, són els primers. Des de l’ombra 
han estat ajudant-me a fer-ho possible.  Viatges a vore 
“trajes”,  detalls i, sobretot, moments de xerrades  de 
desfogament quan les coses no anaven com deurien. 

La meua germana Cristina, que encara que está fora 
per motius laborals, les noves tecnologies han fet 
possible que la notara sempre al meu costat.

Raquel, la meua confident, gràcies per aguantar-me  
als assajos, carreres d’ací cap allà i donar-me tots els 
consells. ET VULL!!!

Però no puc deixar de nomenar a Cristina, una gran 

persona i millor amiga. Hores i hores d’assajos,  i idees 
per a fer possible la representació d’unes ambaixades 
de les quals estic orgullós de com van eixir. 

Tampoc em puc oblidar de Fran, l’ “encarregat” de portar-
nos a Carlos i a mi a bon port. Peça fonamental a les 
ambaixades de 2015. Gràcies per la teua desinteressada 
dedicació.

I com no, el suport de tot el comitè d’ambaixadors que, 
de manera totalment desinteressada, ens van donar tot 
el seu suport des del primer dia, fins que va acabar la 
segona ambaixada.

Salut i força als càrrecs festers que, junt a mi, vam 
gaudir de debò les passades festes: Lorena, Juanra, 
Lola, Marina, Maria i Israel, i com no, Carlos, company i 
rival a les ambaixades, però amic dels que queden per 
sempre.

Ànim a les capitanies 2016, Meixemet i Cavallers de 
Conquesta. El camí es dur, però val la pena.  I com no, 
tot el meu suport als ambaixadors 2016, Jose i Pere,  de 
segur que gaudireu de tot aquest any.

Visquen les nostres Festes de Moros i Cristians!!!! ....
FEU US DE LA PARAULA...
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María Dolores Giner Palomares
CAPITANA  CRISTIANA 2015

Me parece que fue ayer, cuando escribía por primera vez en 
nuestro libro de fiestas, para presentarme como Capitana 
Cristiana, y manifestaros el honor y el placer que sentía de 
ostentar este cargo.
 
Ahora ya, después del tiempo que ha transcurrido, vuelvo a 
dirigirme a todos vosotros, y lo hago desde la satisfacción y 
el orgullo de haber estado ahí, en nuestras fiestas, con una 
Capitanía Cristiana, la de Los Marinos, que para mí ha sido 
impresionante. Me ha encandilado desde el primer momento, 
disfrutando y emocionándome en todos los actos. Ni sería 
necesario reseñar, que desde mi compasara “Los Marinos”, 
todos, desde los más pequeños a los más mayores, han tenido un 
interés y una implicación inigualable para que nuestra Capitanía 
fuera grande, maravillosa, y lo han conseguido. A todos ellos, 
gracias. Un agradecimiento infinito por su buen hacer, por estar 
siempre arropándonos con su presencia en todos los actos.
 
Con la ilusión y el entusiasmo que nos ha embargado a todos 
Los Marinos, la única circunstancia que pudo nublar nuestra 
alegría fue el día del “diluvio”,  de la segunda entrada. Pero 
aun así, sobreponiéndonos, fue el día que más pude disfrutar 
de la fiesta y del carácter de mis compañeros festeros. Aquella 
tarde, tras estar pendiente del teléfono y de deliberar con mi 
Capitán, decidimos no salir, porque cuando era nuestro turno 
ya diluviaba a mares. La entrada empezó con pequeñas gotas 
de lluvia, y mis queridos Capitanes del bando moro, María e 
Israel, junto con su Abanderada Marina y su embajador Carlos, 
como intrépidos moros, dieron la orden de salir. Pero cuando 
después esa lluvia se convirtió en torrencial, ¡qué majestuosidad 
y valentía! demostraron todos ellos seguidos por sus huestes. 
Sencillamente espléndidos, como lo son.
 
Durante estas Fiestas, desde el acto de “presentación de cargos”, 
como Capitana Cristiana, pasando por mi primer trabucazo - 
¡qué nervios! -, hasta la “entrega de bandas”, todo ha sido un 
cúmulo de sentimientos y de emociones, que difícilmente podría 
explicar, pero que me han colmado en cada instante. Podría 
contaros la de veces que he llorado porque no he podido reprimir 
las lágrimas; el nudo en la garganta que he sentido en algunos 
momentos, que ni he podido decir una palabra; o la de ocasiones 
en las que no podía parar de reírme. Gracias Juan Ramón, mi 
Capitán, siempre has tenido humor para hacerme reír. Gracias 
Lorena y Alberto, mi Abanderada y mi Embajador - ¡magnifica 
embajada! -, siempre me he sentido respaldada por vosotros. A 
los tres, enhorabuena por vuestro compañerismo y por el saber 
estar en vuestros cargos en esta gran Capitanía.
 
Como bien sabréis las mujeres tenemos unas mayores 
preocupaciones que superar en este tipo de celebraciones, 
relacionadas con los peinados, con el maquillaje, los vestidos, 
etc. ¡Gracias Javi Adsuar!, ha sido como un regalo divino para mí 
el contar con tu profesionalidad y tu compañía, siempre a mi lado 
cuidando de mi imagen. Y también ha sido impagable, el apoyo 
continuo de mi prima Rosa Consuelo Planelles Palomares, que 
no me dejaba nunca sola, pero que ¡ni a sol ni a sombra!
 

Tampoco hubiera podido realizar nada sin el apoyo, ni la 
comprensión de mi madre Maruja, la de mis hijos, Irene y Fran, 
que a mi lado siempre estuvieron orgullosos de su madre, y 
yo de ellos, y la de del incansable de mi marido Rafa, que ahí 
estuvo, entre bastidores, para todo. Os quiero, y os estoy muy 
agradecida, al hacer posible mi ilusión.
 
También, un cariñoso agradecimiento para mi hermana Loreto 
y sus hijas Loreto y Ana, mis sobrinas, porque siempre estáis a 
mi lado cuando os necesito. Igualmente para mis otros sobrinos 
y sobrinas Mario, Elisa y Victoria, que se comportaron como 
auténticos marinos.
 
Y como no, quiero darles unas gracias sinceras y un gran beso 
para las “chicas” de mi escuadra especial y para el cabo de 
escuadra de la misma: de nuevo, para mi hermana Loreto y sus 
hijas; para mi prima Trini, ya que sé que hizo un gran esfuerzo 
para estar conmigo, como otras veces; para mi prima Nati, que 
siempre está ahí, cerca; para mi cuñada Bea y mis amigas Reme, 
Isa, Charo, Mª Jesús y Laura, porque sabía desde el principio 
que podía contar con vosotras. Y, ah!, otra vez para Javi Adsuar, 
que estuvo espectacular como cabo de escuadra.
 
Y en fin, quiero dar las gracias a toda mi familia, a mis amigos 
y  amigas por su cariño, su calor, su apoyo, su comprensión y 
la amistad que me han demostrado en cada momento, y que 
aunque no voy a nombrarlos uno a uno, ellos saben a quién me 
refiero.
 
Por otra parte, agradecer a los miembros de la Junta Festera 
el apoyo y la ilusión transmitida, que siempre han estado 
pendientes de nosotros, guiándonos en el desarrollo de los actos 
y las celebraciones.
 
Y, por supuesto, gracias a todos los festeros y festeras de El 
Campello por hacer juntos de ésta, nuestra Fiesta, algo inolvidable 
para mí. E igualmente, gracias para todos los campelleros que 
se asomaron a las calles para vernos y para los que nos visitaron 
en esas fechas. Y repito, muchísimas gracias a todos por vuestra 
presencia y el calor de vuestros aplausos: éstos son los que nos 
hacen sentir la Fiesta.
 
Y ya para finalizar, no me gustaría que se considerase este 
escrito como una despedida. Dentro de poco, en octubre, un 
nuevo amanecer nos embriagará con un grandioso desembarco, 
las calles de nuestro pueblo se llenarán de alegría, de colorido, 
de gente, de música, de olor a pólvora. Tenerlo claro que 
volveremos a vibrar con las embajadas, con la ofrenda de flores, 
con las entradas, etc. Las fiestas son, por encima de todo, para 
vivirlas intensamente y yo estaré ahí, una vez más, para volver a 
vivirlas. Y por supuesto, ¡intensamente!.
 
Por último, deseo a los cargos entrantes de 2016 que lo paséis 
lo mejor de lo mejor. 

¡Preparémonos pues, a vivir unas próximas fiestas inolvidables! 
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Juan Ramón Planelles Moll
CAPITÀ CRISTIÀ 2015

Ara ja sí que s’ha acabat.

Després de molt esforç, treball, hores de malsons, maldecaps 
i un llarg etcètera, aquest ha sigut l’any que més he gaudit de 
les Festes de Moros i Cristians de El Campello, juntament a la 
meua família, amics i tota la Comparsa de Els Marinos.

Aquest ha estat un any completament distint a tots els anteriors; 
hem tingut més feina, però al final, la recompensa supera amb 
escreix tot l’esforç realitzat.

A partir de la presentació de Capitanies ja sents que comença 
la festa, mai millor dit. Baixar per la passarel·la i començar a 
pujar a l’escenari és completament indescriptible, els nervis 
estan a flor de pell i, a més a més, quan veus a ta mare plorant 
d’il·lusió de saber que queden a penes uns minuts perquè et 
nomenen com a Capità Cristià 2015.

La Presentació és un acte, per a mi, molt emotiu, on veus 
a molta gent i família desitjant-te que t’ho passes bé i que 
gaudisques de la festa. També veus que els teus amics d’ací 
i d’ Alacant estan al teu costat tant aqueix dia com en totes 
les festes, i això, per a mi, és un honor i un orgull. En aquest 
moment comences a creure’t que ets el Capità i esperes estar 
a l’altura per a poder representar a la teua comparsa com 
es mereixen. I el millor és que ho hem pogut fer gràcies a 
l’esforç de tots, encara sent una comparsa amb pocs socis on 
l’important és voler dur-la endavant.

Dels dies de festa no em quede amb cap en especial, perquè 
totes les vivències són úniques i inigualables, però, per 
destacar diverses: la primera que em ve al cap és quan Benja 
em va donar les “Claus del poble”, o quan a la platja va vindre 
Ramón per a deixar-me el trabuc per a pegar quatre tirs a la 
arena del campament Cristià i l’ entrada del dia 12, l’única que 
vaig tindre. Beneïda i maleïda aigua!!!

Des d’aquestes línies vull agrair a tota la Comparsa de Els 
Marinos: directiva, socis i col·laboradors, l’esforç i les ganes 
que li han posat perquè la Capitania marxara endavant. A tota 
la meua família pel suport que m’han donat durant tot l’any 
i per aguantar-me les meues manies. Als meus amics per 
estar al meu costat durant les festes, tot i que van caure entre 
setmana... hauria estat més fàcil si hagueren sigut en cap de 
setmana. Nomenar i agrair a la família política d’ací i d’ Àvila 
que també estigueren al meu costat gaudint amb mi de les 
festes.

Agrair també a la Junta Festera tot el suport que et donen 
durant tots els actes de les festes i la capacitat d’organització 
que tenen per a dur les festes del meu poble, El Campello, on 
estan i on es mereixen estar.

Per tot açò vull convidar a qualsevol persona a que si té il·lusió 
per ser qualsevol càrrec fester, que no dubte a lluitar per a ser-
ho, que tot el fet durant l’any té una molt grata recompensa.

Espere que els càrrecs entrants d’ ambdós bàndols puguen 
gaudir de la festa com ho he fet jo aquest any.
Salut i bon any fester.



Bàndol
MORO
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Tinc 19 anys o millor dit: tinc 19 festes, sí 19 festes 
perquè per a mi, com a filla i néta de festers, la passió 
per la festa que he sentit des de ben xicoteta ha sigut 
tan intensa que m’han fet pensar en festes i no en anys.

Ma mare, amb la mateixa edat que jo, va ser banderera, 
i passats els anys, al 2004 i junt amb el meu iaio van ser 
els Capitans de Marrocs. Açò va fer que sense adonar-
me’n, em transmeteren la il·lusió per ser càrrec.
Ara ha arribat el meu torn, i he de continuar amb el 
legat que ells m’han deixat.

Com sabeu, jo sempre he format part de la comparsa 
Marrocs, comparsa que porte al meu cor, però enguany 
els meus veïns, els Sarraïns, em van oferir ser 
banderera i vaig decidir que era el moment d’ ostentar 
aquest càrrec.

En aquest moment no pense a quina comparsa pertany, 
perquè el meu cor està partit entre els meus Marrocs i
Meixemet que m’ha donat l’oportunitat de complir el 
meu somni de ser banderera, sinó al bàndol al que 
represente: al de la Mitja Lluna.

Seran unes festes diferents perquè trobaré a faltar 
la salada aigua al desembarcament, les risses, el 
nerviosisme de saber si l’aigua estarà gelada i a les 
meues companyes de barca; les mateixes que hem fan 
vibrar, junt amb les marxes mores de cada “Aire” a l’ 
”entrà”.

Sara Baeza Gomis
BANDERERA MORA 2016

Totes les experiències que estic vivint i que hem queden 
per viure sé que no serien igual sense algunes persones 
molt especials per a mi: els meus pares, iaios, tota la 
meua família i els meus amics. Gràcies d’avant mà per 
tot el que esteu ajudant-me.

Aquest any viuré les festes d’una manera diferent al 
costat del meu ambaixador Jose i com a capitans Bea i 
David, els quatre junts intentarem representar el càrrec 
de la millor manera possible. I als càrrecs del bàndol 
cristià que aquest any ens acompanyaran, també els 
desitge que gaudisquen dels millors
moments de la festa.

També vull agrair a la comparsa Meixemet el suport 
que m’han donat des del primer moment i fer-me sentir 
una més de vosaltres. No vos defraudaré. El proper 12 
d’octubre els de la Mitja Lluna tornarem a desembarcar 
i encara que enguany no salte a la mar.... La Torre serà 
nostra!!!!!! Molt bones festes!!!
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Hace ya varios años, viendo que se acercaba de nuevo 
nuestra capitanía, comencé a plantearme el hecho de 
ser embajador. En una de nuestras comidas decidí 
soltar la bomba: “Vaig a presentar-me per a ambaixador“. 
Como era de esperar, mis palabras provocaron risas, 
incredulidad y sorpresa, sobre todo la de mi mujer.  
Pero poco a poco, fueron entendiendo cuales eran mis 
motivaciones.

Cuando por fin mi ilusión se cumplió y fui nombrado por 
mi comparsa Ambaixador 2016, comenzaron mis dudas: 
¿Estaré a la altura? ¿Representaré el cargo con la 
dignidad que se merece? ¿Cumpliré las expectativas?... 
Todas estas dudas desaparecieron rápidamente en 
cuanto mi nombramiento se hizo público y comencé 
a recibir el calor de los festeros. Tengo que destacar 
el apoyo y colaboración por parte del comité de 
embajadores. Todo esto, unido a las palabras siempre 
reconfortantes de mi mujer e hijas, de mi familia, de 
mis amigos y de mi comparsa hicieron que superara 
este bache. Por todo esto, siento que debo de daros 
las gracias a todas y cada una de las personas que me 
han dedicado unas palabras de ánimo cuando me han 
hecho falta.

El destino ha hecho que comparta el cargo con una 
joven y entusiasta banderera. Sara, prepárate para lo 
que vamos a vivir juntos, porque espero disfrutar todos 
y cada uno de nuestros momentos al máximo.

Para fuerte el momento en el que mi mujer y mi cuñado 
salieron de capitanes. Tanca la porta que ja estem tots!. 
Pues nada, que me levanté siendo embajador y me volví 
a acostar bajo las órdenes de Bea hasta en las fiestas. 

Jose  Antonio Baeza Sanchez
AMBAIXADOR MORO 2016

Jejejeje. La verdad es que es un placer compartir todo 
esto con vosotros, desde la elección de un simple anillo 
hasta la preparación cualquier acto.

En fin, podría contar muchos más detalles, anécdotas, 
muestras de cariño y demás, pero el espacio es muy 
limitado y yo no soy muy bueno expresando sentimientos, 
más cuando afloran tantos sentimientos ocultos. Quiero 
terminar agradeciendo el apoyo incondicional de mi 
mujer y mis hijas, de mi familia, comparsa y filà especial. 
Por supuesto, al Comité de embajadores, que tanta 
ayuda me ha prestado, y en especial a mi antecesor en 
el cargo, Carlos Ruzafa. A la Junta Festera. Pero sobre 
todo, gracias cuñada por ser mi apuntadora, por estar 
presente en todos mis ensayos y por meterme tanta 
caña: haces que saque lo mejor de mí. Espero estar a 
la altura y poder ejecutar unas embajadas dignas de 
estas fiestas, trabajo no me va a faltar.

Por último, saludo afectuosamente a todo el pueblo de 
El Campello, con independencia de que sean festeros 
o no. Espero que disfruten de estas maravillosas fiestas 
llenas de tradición y sentimiento. 

Papá, estés donde estés, estoy seguro de que te 
sentirás muy orgulloso y que estarás a mi lado en todo 
momento.
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¿Alguien con ilusión? Ahora mismo, si tuviese que 
escoger una frase para esta capitanía, seguro que 
sería esta. La de veces que habré podido escucharla 
dedicándome a mirar la cara de los míos, y al final ha 
terminado siendo el principio de todo.

Hace ya más de un año, me encontré con la sorpresa 
de que Jose pretendiera presentarse para el cargo de 
embajador. Todo aquel que nos conozca, entenderá por 
qué digo sorpresa. Jose, barraquero por excelencia, el 
mismo que todos los años sale a desfilar obligado y 
que viene a los actos solo por acompañarme. ¡No me lo 
podía creer! ¡Si lo primero que pensé es que estaba de 
broma!. Hoy en día, solo tengo palabras de alabanza 
hacia él, contra todo pronóstico, nadie sabe más que yo 
las horas que le dedica a estudiar y a prepararse para 
su cargo. Sé, que con indiferencia del tiempo que haga 
(y mira que somos un poco gafes), de los nervios que 
puedas tener y de todo lo ajeno a nosotros, vas a darlo 
todo. No podría estar más orgullosa de ti, cariño. 

No infravaloramos la ayuda externa que nos ofreció Sara. 
Tú le pusiste la ilusión y el valor, que en esos momentos 
a otros nos faltaba. Gracias a esto, estoy conociendo  
la gran persona que eres. Intentaremos que te sientas 
como en casa y espero seguir compartiendo contigo 
muchos más momentos de estos que me encanta vivir, 
pero que tanto me cuesta explicar. 

Beatriz Mejias Álvarez
CAPITANA MORA 2016
David, mi capitán, que no decir sobre ti… Eres una 
de las personas más importantes en mi vida, un gran 
apoyo, un gran cuñado y aún mejor como amigo. Estoy 
encantada de compartir cargo contigo.

¿Qué decir de los míos? Estoy muy orgullosa de formar 
parte de Meixemet. No seremos perfectos, pero tampoco 
tratamos de demostrar lo contrario. Me gustaría poder 
dedicar a cada uno de vosotros unas palabras, pero 
eso me lo guardo para “nuestros momentos”. Sabéis lo 
importantes que sois para mí, y no hablo de fiesta. 

Cavallers, nos queda un largo camino por recorrer 
juntos, por vivir grandes momentos, risas y nervios. 
Laure, estoy encantada de compartir cargo contigo.

Todo esto no sería posible sin mis padres, mi abuela, ni 
mis pequeños, muchísimas gracias por vuestra ayuda 
y el apoyo incondicional que me mostráis día tras día. 
Gracias Paqui, porque tu ayuda y consejos son muy 
valiosos para mí. Gracias a todos los festeros y no 
festeros por vuestras palabras de apoyo, que en tantas 
ocasiones son tan necesarias.

Y por último, pero no por ello menos importante… Carol, 
no soy capaz de imaginarme todo esto sin ti, gracias 
por aportarme todo aquello que me falta y por estar en 
todo momento a nuestro lado.
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“No és el temps el que passa, sinó tots nosaltres a través d’ell”

No recordo la primera vegada que vaig viure les festes de veritat; la 
primera vegada que vaig sentir disparar els trabucs des de la torre, 
la primera vegada que vaig desfilar al so d’una marxa mora. Ni tan 
sols recordo la primera vegada que em vaig adonar que estimava 
de veres aquestes festes ...

El que sí que puc recordar ara és l’olor de la pólvora, les cuscanelles 
a la panxa quan escoltava els timbals, la mà de ma mare quan m’ 
espantaba amb els coets o veure els focs als muscles de mon pare. 
Al meu avi contant-me històries de grans batalles i antics cavallers. 
A ma tia Marita comprant-me gossets de massapà a la “paraeta” 
del torroner baix de sa casa. A mon “tio” Matxaco xarrant amb 
tothom a la plaça quan anàvem a per coets. A la meva germana 
fent-la enrabiar creient-me molt major.

Avui sóc jo el que repeteix cada experiència amb els meus fills. Tal 
volta ells tampoc recorden cada moment, però jo no oblidaré mai 
cada una de les coses que em fan descobrir. I sé que amb el temps 
també ells recordaran sensacions, emocions, olors ... És així com 
naix i es construeix per a mi l’esperit fester. Passat, present i futur.

No passa de sobte, però si més ràpid del que creiem.

I es així com enguany afronto la Capitania de Meixemet. Mai 
haguera imaginat que les coses acabarien d’aquesta manera, 
però suposo que tot passa per alguna raó. Havia arribat el moment. 
I ho faig amb il·lusió, amb responsabilitat, humilitat i sobretot amb 
gran orgull. Espere ser el Capità que tots i sobretot la meva barraca 
vos mereixeu.

No vull acabar sense agrair a la gent que m’acompanyarà en 
aquesta aventura el seu recolzament (no són tots els que estan ni 
són tots els que som de segur!):

A Sara, la nostra Banderera, a qui he vist créixer i no em cap dubte 
que estaràs a l’altura i molt més enllà. 
A Jose, l’Ambaixador de tots i el meu cunyat (i això és dir-li a un poc 
i ben dit). Crec que cap altre Ambaixador ha estudiat tant els textos 
com tu. Hem viscut molt junts i el que encara ens queda per passar. 
Que el salat ponent ens aparelle tot allò millor.
A Bea, la nostra Capitana i la meva cunyada. Ja saps que “si tu tires 
jo tire”. Més enllà de ser família, tindré a una de les millors persones 
que conec al meu costat. I això no té preu.
A Cavallers de Conquesta, nostre és ara el temps de gaudir d’unes 
festes que sempre recordarem, aprofitem-lo i enhorabona!
A Meixemet, als que vam ser, als que som i als que serem. Gràcies 
pel vostre recolzament, confiança i treball. Sense vosaltres no seria 
possible.
A la meva família, gràcies a vosaltres sóc el que sóc i sé que mai 

David Brotons Gil
CAPITÀ MORO 2016

caminaré sol. Gràcies pel vostre suport i dedicació. El vostre orgull 
és el meu.
Als amics, gràcies per estar quan ni tan sols hi sou.
A Carol, no hi ha preu per als teus consells i la teva paciència. No 
perdis mai el teu somriure i el foc als ulls. Tu m’has ensenyat a parlar 
sense paraules i se de segur que hi ha moltes formes de ser feliç 
però a mi la que més m’agrada és estar amb tu.  
Al meu fill Marcos, “el fill del Capità” com diu ell. Que sempre guardes 
als teus ulls la il·lusió amb la que ara em mires. 
A la meva petita princesa Júlia, que tot i no poder adonar-te’n encara 
del que ocorre m’ omplis d’ energia i valor amb el teu somriure.

Avui comença una nova pàgina a la meva història a les festes. Sou 
tots benvinguts a formar part d’ella. BON TEMPS I BONA FESTA.
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Meixemet
La flama ja hi és 
encesa. Comença 
de nou el temps de 
Meixemet. Tornarem a 
creuar la mar brava i 
salada. Que Al.là ens 
guarde i ens guie!

Molt de treball ens espera. No som el mateix poble, però 
som poble. Unit i fort. Veterans a la batalla, fa ja més de 40 
anys des dels primers pares. Tres vegades hem presentat 
batalla. I ho farem per quarta vegada amb més il.lusió i 
esforç encara. Propicis no són els temps. Moltes han sigut 
les adversitats que han aminorat la riquesa dels hòmens. 
Però no faran pena a la nostra causa. Tornarem a mostrar 
la grandesa del nostre poble. Que més val coratge que 
diners, i honorable és el viatge que comencem. 

Grans representants guien la nostra lluita, convençuts de la 
nostra causa: 

Fidel capità, prudent, però de paraula ferma com la terra. 
Només un xiquet quan va arribar al nostre poble i huí l’elegit 
per Al.là per dirigir la nostra empresa.

Al seu costat la nostra capitana, d’ulls rasgats i bellesa 
morena; riallera i generosa, portadora de felicitat, símbol 
del treball de Meixemet.

Una jove banderera, de cabells daurats com l’or, furtada 
per la seua bellesa, durà el nostre estendard amb orgull i 

sobirania.

El nostre ambaixador, fill de les nostres terres, company 
de llargues nits i còmplice de la nostra història, que amb la 
valentia del seu llinatge ens durà a la victòria. 

I al costat de tots ells, un exèrcit decidit, afanyós i robust que 
sense dubte ens reportarà la glòria desitjada. 

Coneguda és la força de qui regna en aquestes terres, 
Cavallers de Conquesta. Que la pau i la felicitat vos 
acompanye. Serem grans amics a la festa, equip al treball i 
dignes adversaris a la batalla.

Poble de Meixemet: que qui habita aquestes terres conega 
la grandesa de la Mitja Lluna. Arribaran a l’alba les nostres 
hosts a la platja d’El Campello. Tornarà a sonar la música. 
Es trobaran de nou el ferro i el foc. Omplirem els carrers de 
color i alegria. Mostrarem les meravelles de la nostra pàtria. 
Oferirem pleitesia als seus Déus. Lluitarem amb valentia i 
honor. Un any d’aventures i desventures ens aguarda. Ací 
comença de nou el viatge del poble de Meixemet i serà 
nostra la victòria!
 
Obert tenim el cor per a qui vulga acompanyar-nos en 
aquesta missió, encomanada per la vida eterna. Amics 
tenim i farem a les terres del Campello i voltants. Benvinguts 
sou tots al regne de Meixemet.

Bon temps, bona mar i bones festes al poble d’El Campello. 
El temps de la nostra partida arriba. La batalla ja comença. 
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Sarraïns
Si consultem els instruments de descripció de l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó, existeixen un gran nombre de referències 
documentals relatives a l’expulsió dels moriscs. Aquestes 
abasten un arc cronològic que comença a la fi del segle 
XVI fins a l’últim terç del segle XVII. Al llarg d’aquest temps, 
al Consell Suprem d’Aragó es reuneixen documents que 
assenyalen tant les pèrdues, com les compensacions 
del conegut com a “problema morisc”. El repertori de 
fonts documentals relacionades amb aquell fet històric 
inclou els antecedents, les polítiques desenvolupades –
anys abans– amb la població morisca, les vicissituds en 
què l’expulsió es va produir i les conseqüències socials i 
econòmiques derivades de l’exili. En aquests documents 
es desenvolupen des dels informes sobre la conveniència 
de desarmar a les comunitats morisques o els diversos 
procediments d’adoctrinament abans de l’expulsió, fins 
als papers referents a la repoblació dels llocs forçosament 
abandonats i l’ocupació dels béns vacants per l’expulsió. 

Els refugiats i els desterraments de col•lectius i minories 
ètiques i religioses són actualitat, tot i que l’emigració 
forçosa i el bandeig de persones té llarga memòria. Entre 
1609 a 1610, Felip III decidí pragmàticament deportar a un 
gran nombre de persones, els moriscos. Estava decidit a 
construir una identitat comuna única en els seus diversos 
regnes, fonamentada en la religió catòlica. La repercussió 
econòmica i social derivada de l’expulsió perviurà durant 
generacions, tot i que foren nombrosos els testimonis de 
retorns de moriscos a la península. El Consell d’Estat n’era 
conscient i aquestes vingudes són presents en nombroses 
consultes als diferents Consells reials. 

“...apiadándose de su pobreza y persecución...”

L’arribada l’1 de novembre de 1610 del vaixell La flor del 
mar, capitanejat per Guillem Garret, de nació anglesa, al 
port d’Alacant amb setanta-un moriscos (o granadins), 
catorze jueus i trenta musulmans, habitants d’Alger, amb 
captius cristians, fou un dels casos més ressonats. Aquests 
musulmans, jueus i moriscs argumentaven que havien estat 
enganyats per Garret, que els va prometre conduir-los a 
Tetuan, on pensaven comerciar amb les seves mercaderies. 
Ja en alta mar foren agredits pels mariners anglesos —hi 
va haver morts— i els requisaren les seves pertinències. 
Atracaren a Alacant, on Garret sol•licità un guiatge 
mitjançant el qual el capità anglès sotmetia a l’esclavitud 
a les persones que amb ell s’havien embarcat en Alger, i 
justificava com a acte de “bona guerra” l’embargament de 
les seves mercaderies. Durant el seu captiveri, aquests 
dones, homes i nens foren maltractats, sense aliments, 

ni propietats, ni possibilitat de defensa, acabant alguns 
venuts. En les súpliques adreçades per alguns d’aquests 
captius es relaten els inhumans i injustos abusos soferts, 
a més de detallar quines persones foren esclavitzades i 
què propietats confiscades foren repartides entres alguns 
prohoms de València, Alacant o Oriola. Francesc de 
Castellví, auditor de causes i negocis del Tribunal de la 
Capitania General, viatjà a la ciutat d’Alacant comissionat 
per Luis Carrillo de Toledo, marqués de Caracena, lloctinent 
i capità general en el Regne de València, amb el manament 
d’aclarir el que succeí a la nau anglesa. Castellví sostingué 
els arguments del capità Guillem Garret; la seva actuació 
vingué recolzada per una reial carta de 19 de desembre 
de 1610, on es confirmava el guiatge i s’ordenava 
l’alliberament dels cristians conduïts amb la nau, mentre 
es disposava que dels jueus, musulmans i moriscos foren 
expulsats fora de les fronteres. Tanmateix, disposem dels 
testimonis reiteratius del jesuïta Pedro Juan Malonda, que 
es compadí de la injustícia comesa contra els algerins i 
suplicà la intercessió del Rei, pregant-li en un memorial que 
evités: “que los ladrones hallan amparo en Su Majestad”, 
donat que “ay grandes barruentos de que muchos se han 
untado las manos”. I de la mediació en contra del capità 
Garret del cònsol dels mercaders anglesos en Alger, Ricard 
Allin, així com de les múltiples súpliques adreçades pels 
captius, denunciant els abusos, la confiscació de béns i 
el seu confinament indegut, que van aconseguir elevar la 
causa al Consell Suprem d’Aragó. 

Arxiu de la Corona d´Aragó, MECD. Els refugiats moriscos 
de la nau “La flor del mar” (1610) 

Any 2016 de nou Capitania, la nostra 4ª capitania. Meixemet 
endavant!!! Els Sarraïns han arribat!!!! Hem de ser forts, 
units i guerrers!!! 

Enhorabona als nostres benvolguts càrrecs: Sara, Jose, 
Bea i David endavant, a la lluita i gaudiu d´aquest moment 
efímer. Visqueu cada moment, assaboriu cada instant i, 
com no, en la memòria de tots quedareu!!!! Bones Festes!

MEIXEMET
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Els Pacos
Pacos, sí, aquest 
any començo amb 
aquesta paraula.
Per a molta 
gent, pot ser que 
aquesta paraula no 
signifiqui molt, però 

per a la família d’aquesta comparsa significa molt 
i si li afegim l‘ “AIRE” davant, ja tenim el nostre 
crit de guerra. Una altra paraula que em ve a la 
ment, és carabassa, per a uns una hortalissa; per 
a nosaltres, la nostra companya de fatigues en 
totes les desfilades que sempre és ben rebuda 
pels més assedegats jajajajaja ..... No ens oblidem 
de la tan còmoda gel·laba, que ens permet gaudir 
d’una desfilada comodíssims.

Quan ajuntem aquestes paraules i moltes més 
que em deixo sense nomenar, les puc resumir en 
només dues paraules “ESPERIT FESTER”, mai 
s’han d’oblidar aquestes dues paraules, perquè 
no només es té esperit fester quan s’obre la porta 
de la barraca el dia 11 i s’acaba el dia 15 quan es 
tanca.Dura any rere any i cada vegada amb més 
força.Que passeu bones festes.

¡¡¡¡AIREEEEEEE PACOOOOOSSSSS !!!!

Un Paco
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Pollosos
Un any més ens 
trobem davant 
d’aquesta pantalla 
intentant fer un 
escrit per al “llibret 
de festes”, un escrit 
particular, ja que en 

ell manifestem un sentiment de festa I un pas mes per 
a poder rebre a les festes d’aquest any 2016.

Cada any que passa es més complicat mantindre 
una festa amb tan poquets festers i sobretot la nostra 
comparsa “Els Pollosos” que hem passat de ser una de 
les mes nombroses amb 17 compromissaris a ser una 
comparsa amb tan sols 7 compromissaris. Són coses 
que passen, però que no per això han deixat que es 
perda l’esperit fester dels que quedem dins.

Aquest any tenim una novetat , i és que tenim 
una barqueta nova per al desembarcament, una 
barqueta que el nostre grup de xics encarregats del 
desembarcament estan arreglant i preparant per a 
poder participar en aquest acte i poder arribar a la platja 
amb la nostra bandera negra, com a senyal que “els 
moros han ancorat al port”. Es una de les coses que “Els 
Pollosos” no poden deixar de fer, eixe desembarc que 
any darrere d’any anem preparant amb tanta il·lusió.

Arribar a platja i fer-nos les llonganisses i el “herbero”, 
amb Ferri, Hèctor, Requena, Juanvi, Juanra, el Yeyo i 

com no la nostra Susana. I amb els jóvens que no deixen 
la tradició i que de segur algun dia ens rellevaran. Eixa 
foto a la voreta de les ones, tots mullats i amb  l’olor a 
pólvora que ens fa eixa ganeta de festa que tot fester té 
en aquestos dies.

No podem oblidar-nos de la resta de socis que tots en 
pinya anem fent a poc a poc que la festa seguisca sent 
de tots i amb molta alegria. 

Ja arriba el dia d’ estar tots junts preparant-nos per a l’ 
entrada, els “trajes” de la retreta i que no s’ obliden els 
esmorzars, en resum , tot un conjunt de coses que ens 
fa ser el que som , “Pollosos”. Amb molta trajectòria i 
anys de festa que van on van amb la seua samarreta 
grana i el seu “moret pollós” a l’ esquena. Símbol que a 
tots els festers els fa traure una frase :

“ Ja estan aquí els Pollosos”

També volguérem desitjar unes bones festes a 
les nostres Capitanies d’aquest any, Cavallers de 
Conquesta i Moros Meixemet. Esperem que tot isca bé 
i que el temps ens acompanye.

Ja sabeu que si voleu esteu tots convidats a la nostra 
comparsa i que com diria un conegut que tots coneixem:  
“Això ho pague jo”

Visquen les festes!!!!! POLLOOOOOOSOS..........!
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Beduïns
Estimats festers i amics, aquests any,  com sóc nova 
en la filà Beduïns, m’ha tocat fer l’escrit del llibret i amb 
molt de gust.

De deveres, que espere amb molta il·lusió l’arribada de 
les festes, com els meus companys. 
Tenim  ganes que apleguen per gaudir-les  i oblidar 
per uns dies totes les obligacions i calfaments de cap 
que tenim durant tot l’any, aparcant el treball diari, per 
a  centrar-nos en la participació i gojar de tots els actes, 
acabant  la nit en una bona gresca  en la nostra càbila, 
on donarem una bona benvinguda a  tothom que vulga 
acostar-se a gaudir la festa amb nosaltres.

POLLOSOS
Voldria donar les gràcies als festers i festeres que estan 
en la JUNTA  de la faena que fan tot l’any i que ajuda a 
engrandir la nostra festa. ÀNIM I ENDAVANT!!! 

I no oblidar-nos de desitjar a les dues CAPITANIES que 
tot els isca molt bé i als CÀRRECS  que gaudisquen les 
festes  encara que d’una altra manera, però també molt 
bonica i emocionant.

SALUTACIONS  I  BONES FESTES!!!, us desitgem  la 
filà Beduïns, 

VISCA LA FESTA!!! I VISCA EL CAMPELLO!!!
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Kordofan
Conten els majors, 
que contaven els més 
vells, que els últims 
joglars ja cantaven 
el naixement d’una 
nova filà al Kordofan, 
formada per onze 

festers, batejats al Kordofan en la segona lluna del 
desè mes de l’any MMXV de l’era Cristiana, i que el 
seu caporal, Al-Vår Ibn-Al-Russåff, home de bé, valent 
i estimat per tot arreu, viles i palaus, torres i castells, 
moros i cristians, seria qui dirigiria les tropes més jóvens 
només saberen portar el pas. Ens ha arribat part de la 
cançó d’aquest guerrer que diu

Al-Vår Ibn-Al-Russåff
aclamen el teu nom;
Al-Vår Ibn-Al-Russåff,
guerrer batallador.

Al-Vår Ibn-Al-Russåff
les cròniques diran
que ordenes amb honor
l’esquadra d’Al-Xupó
a terra o a cavall
nascuda al Kordofan
per fer festa major.

Al-Vår Ibn-Al-Russåff
aclamen el teu nom;
Al-Vår Ibn-Al-Russåff,
guerrer batallador.

Al-Vår Ibn-Al-Russåff
fester dispararàs
de l’arcabús el tro
honrant el teu bressol.
E tots envejaran
la força del teu braç,
ta espasa e sa lluentor.

Al-Vår Ibn-Al-Russåff
aclamen el teu nom;
Al-Vår Ibn-Al-Russåff,
guerrer batallador.

Al-Vår Ibn-Al-Russåff
tes gestes contaran,
cantant el teu valor,
joglars e trobadors.
A Moros e Chrestians
oferiràs tes mans,
auxili e germanor.

Al-Vår Ibn-Al-Russåff
aclamen el teu nom;
Al-Vår Ibn-Al-Russåff,
guerrer batallador.

Fixa’t bé, perquè amagats entre els que som, van onze 
festeres i festers (... Jo diria que alguna més) ocupant el 
seu lloc i, encara que xicotets, et desitgen unes bones 
festes, sorpresos de veure’t allí i demanant els teus 
aplaudiments, en nom dels Moros del Kordofan.
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Veterans
Les mores han ancorat 
al port, han arribat les 
pirates!!

I si, han llegit bé, les 
mores i les pirates. I es 
que enguany l’escrit va 

sobre el tema de desembarcament i les valentes xiques de 
Veterans...
 Si hi ha un acte que personalment m’agrada, eixe 
és pel fet d’embarcar-me i bogar a la mar, eixir de la bocana 
del port i vore que la platja il·luminada t’espera a la seua 
voreta calma i tranquil-la (quan ho vol estar).
 La cosa és que enguany, i per segona vegada en 
molts anys, vaig gaudir de l’espectacle i de l’acte des de la 
voreta.
 A la nostra barca, aquest any passat i encara no 
sé la raó quina va ser, la qüestió és que ens va tocar a 
nosaltres, com un premi de loteria (clar que sempre li tocava 
a Kordofan) acostar-nos a la plataforma de la platja, perquè 
dos xics de la colla escènica baixaren i després bogar i 
tornar a fer-nos a la mar...
 I mira que... amb tan mala pata, quan ja van 
aconseguir les xiques de Veterans deixar als xicons que 
anaven a lluitar en aquella plataforma, la tornada a fora 
de la mar, es feia gairebé impossible. La mar de fons que 
en eixe matí teníem dificultava les maniobres de pilotar i 
controlar aquell “mort” de barca, així com la poca aigua que 
ja hi havia i que per poc la barca embarranca.

 Les primeres respostes que obteníem de la gent 
que organitzava, crits i crítiques... olé!!!. I clar... és que 
són tot dones en la barca! Mira per on a hores d’ara, el 
panorama fester actual està calent amb el referent de les 
dones... 
 Però al que anava, les xicones es van tirar a l’aigua, 
per espentar la pesada barca, jugant-se la vida, si, la vida, 
i perquè Déu o Al.là (ja que som moros) ens van tirar una 
maneta i van poder traure la barca de la voreta i fer-la a la 
mar; un colp de mar en un moment donat, haguera pogut 
acabar en desgràcia.
 
 Ahhh... i la història no acaba ací, passats dos 
mesos de la data del desembarcament, esperant possibles 
solucions a futures circumstàncies similars per a que no 
torne a passar, s’atreveixen a dir en taula del Consell, que 
“les xiques de Veterans, anaven una miqueta col·locades!!” 
Quina vergonya, tindre el valor, de fer aquestes acusacions. 
 Senyores, senyors, dediquem-nos a “potenciar la 
festa” amb més crítiques constructivistes i menys sancions 
de poc trellat.
 
 Per a acabar, felicitats a la Comparsa Els Veterans, 
per fer una gran entrada Mora el día 13 (mentres que per 
WhatsApp se suspenia la desfilada, nosaltres aguantàvem 
aigua i llampecs) i igualment felicitats i gràcies, a la UM 
Busot, per suportar la pluja fins al final. 
 
Laura
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Zaidies
Benvolguts festers i 
festeres del poble del 
Campello.

Com tots els anys, 
s’acosten unes dates 
molt especials per 

a tots nosaltres,unes dates que tots aguardem amb 
moltíssima ansietat, ansietat que es torna il.lusió ja 
que ens disposem a rebrer les nostres FESTES DE 
MOROS I CRISTIANS DEL CAMPELLO.

En primer lloc, hem de donar les gràcies a tots els 
components de la COMPARSA ZAIDIES, ja que amb 
el seu incondicional esforç i treball hem aconseguit, 
que des de la nostra fundació fins a dia d’avui, cada 
cop estiguem més units i agermanats. Tota aquesta 
gent que al llarg de la nostra vida com a comparsa han 
sigut testimonis d’aquesta tasca i han viscut tot tipus de 
sentiments que engrandixen la nostra festa.

Gent que hi continua… i gent que malauradament ens 
ha deixat al llarg d’aquesta travessia,gent imprescindible 
per a nosaltres com LOLES,que de ben segur i des 
d’allà on sigues, estaràs al nostre cor en cadascuna de 
les desfilades i en cada acte que represente la nostra 
festa; mai, mai t’oblidarem.

Com be sabeu la nostra comparsa es compon de tres 

FILAES; MUDÉJARES, ABUL-ABBÀS i MITJA LLUNA, 
vaja per a tots els components d’aquestes FILADES 
la nostra estima i el nostre desig que gaudisquen de 
les festes com es mereixen, des de la nit del pregó fins 
l’entrega de banderes.

Segur que seran dies on afloraran sentiments 
d’agermanament, dies de compartir la nostra alegria 
en cada dinar, en cada sopar,en cada acte en forma 
d’emoció i rialles,fins que a la fi tots siguem còmplices 
de la ressaca que amaguem davall les ulleres ,jejeje!!!!
Aquest any 2016 volem felicitar les comparses que 
ostenten les capitanies, MEIXEMET pel bàndol moro; i 
CAVALLERS DE CONQUESTA pel cristià, en especial 
als seus càrrecs, als quals donem tot el nostre suport 
i el nostre més fort aplaudiment. Gaudiu de l’èxit per la 
vostra lluita i la vostra entrega, desitjant de tot cor, que 
aquest dur treball siga recompensat amb el major dels 
vostres somriures.

I finalment només ens queda convidar i dessitjar a 
tothom que aprofite aquestos dies per a gaudir de les 
nostres FESTES DE MOROS I CRISTIANS,i recordar-
vos que sereu benvinguts en cadascun del nostres 
casals.

BONES FESTES DE MOROS I CRISTIANS DEL 
CAMPELLO 2016.
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Filà  Abul  Abbàs Filà  Mitja Lluna
Un fester a un altre al pati de la barraca:

- Està ennuvolant-se i han donat aigua.  Xe! Al 
Campello no plou mai i ha de ploure en festes.

- No patisques, que no plourà.

Tant de bo hagueren sigut reals les paraules d’aquell 
fester esperançat, però l’aigua no té mirament i  ha de 
caure quan toca...

Recorde com si fóra ahir aquell missatge que ens 
comunicava que l’entrada mora es retardava per motiu 
de la pluja.

També recorde com la colla de dolçaines i tabals ens 
deia que si prenien la decisió d’eixir, ells anirien darrere. 
Recorde quan vam formar l’esquadra i les gotetes 
d’aigua mullaven la nostra vestimenta, les nostres pells, 
la nostra cara desfent el maquillatge... Aquella sensació 
de força quan la capa arrossegava l’aigua del terra. 

Ale ya estamos de vuelta otra vez. ¡Parece que 
vivamos en un octubre constante! Estamos en una 
fiesta continua, que si carnaval, que si mig any que sí 
presentación de capitanía... Un momento espera a ver, 
que la cosa está fotua.

Ha sido un año complicado para tod@s l@s fester@s 
que componemos estas fiestas. 12 meses repletos 
de cambios, reuniones, votaciones, cabreos máximos 
(tiqui tiqui) , de me pico y no respiro (hasta nunqui), 
notas de prensa comentando y criticando las decisiones 
tomadas por tod@s l@s soci@s de las comparsas que 
a fecha de hoy creemos que tenemos voz y voto en 
este entierro.

En fin un rollo total que al fin y al cabo ni al espectador 
ni al fester@ debería perjudicar los días más esperados 
del año.

La verdad es que no me puedo sentir mas orgullosa 
de La Mitja Lluna. Estas fiestas pasadas han sido de 
las más difíciles para nosotros. ¿Porqué? Eramos tan 
solo 14 personas, con todos los que hemos sido, pero 
tengo que decir que es todo un privilegio tener y haber 
tenido a esas 14 personas. Hicieron de esas fiestas, 
unas fiestas inolvidables. Y la lluvia del día 13 también, 

ZAIDIES ZAIDIES
Com a cada pas la pluja era més forta però el goig més 
gran. Recorde que el crit “d’aire” es va transformar en 
el “d’aigua”.  Aquelles rialles quan vam arribar al local i 
vam escórrer les capes, vestits, botes...

Encara recorde aquella meravellosa sensació de veure 
que la pluja no va poder amb els moros d’Abu’l-abbàs.

Senyores i senyors, les festes són quatre dies i si en un 
plou, en la resta riu molt! 

Enguany esperem que no torne a passar, que la pluja 
puga esperar i respectar les nostres festes. Que tot 
l’esforç que fem els festers  i les ganes que posem es 
puga veure reflectit el 12, 13, 14 i 15 d’octubre en les 
desfilades, ambaixades, entrada de bandes, i tota la 
resta d’actes.

Per últim, convidar-vos a tot el poble a la nostra 
barraca, i a les capitanies 2016, Meixemet i Cavallers 
de Conquesta, us desitgem ànims i força.

vaya desfile nos marcamos compañeros. Si la banda 
toca, desfilamos... Y tocaron.

Soy portadora de buenas noticias, estamos resurgiendo 
de nuestras cenizas cual Ave Fenix, tenemos altas y 
¡ya superamos la veintena! poco a poco, como digo 
siempre. Es un orgullo que se decanten por esta 
humilde filada.

La verdad es que no veo el momento de que llegue el 
11 de octubre, que sin duda para mí es el mejor día 
de todas las fiestas. Es la madrugada del 12 cuando 
mejor nos lo pasamos, ¿eh Toni? Seguro que piensas 
lo mismo que yo... Y las flores de la plaza de la rana, 
ains si ellas hablaran. Menos Leandro... El es de una 
pasta diferente, observa tras su copa las locuras de la 
noche, como el vigilante del mercado medieval, se nota 
que llevan la autoridad y el saber estar en las venas.

¡Seguro que este año es otro año para recordar!

Os deseo a todos unas felices fiestas y a las capitanías 
desearles muchísima suerte y fuerza, pues es sabido, 
que es un año lleno de preparativos y de rezos para 
que no llueva y el viento solo sea una brisa.
¡Nos vemos en la Mitja Lluna!
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Filà Mudéjares
Otro año más esperando que lleguen las fiestas de 
Octubre cargados de ilusión y con la esperanza de que 
sean las mejores hasta la fecha.

El año pasado vivimos unas estupendas fiestas 
representando en todos los actos a la comparsa Zaidíes 
y viviendo las mismas al máximo. Lo pasamos genial al 
lado de nuestras filaes hermanas, Mitja Lluna y Abul-
Abbas, desde el día 8 con una cena memorable, hasta 
el último de los actos.

 Como todos los años os aguardamos en la filá con los 
brazos abiertos y cerveza fresca, con ganas de pasarlo 
bien y sequets, con música y alegría. 

Aprovechamos estas líneas para saludar efusivamente a 
los Capitanes,Capitanas,Embajadores y Abanderadas y 
a sus Filaes que seguro que nos dejarán “boquiabiertos”. 
Invitamos también a los vecinos del Campello a 
que salgan a la calle y participen de estas fiestas 
acompañandonos en los desfiles desde sus sillas y 
balcones a lo largo del recorrido de todos los actos.

La Filá Mudéjares.

http://mudejareselcampello.blogspot.com.es/

ZAIDIES
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Marrocs
Matinada del 12 
d’octubre, hem 
passat la nit sense 
dormir, les ànsies 
per a començar les 
Festes poden amb 
nosaltres i decidim 
fer nit fora del llit; 

les 06:00 i ja anem cap al Carrer la Mar vestides amb la 
nostra gel·laba blau i la motxilla a l’esquena. No notem 
la frescoreta característica de la nostra terra sinó una 
calor estranya que ens recorre el cos i  creix a mesura 
que ens arrimem a la platja del Clot de l’Illot. Apleguem 
i ja s’escolta pel campament moro “Ja han vingut les 
xicones de Marrocs i com tots els anys no saben quina 
és la seva tenda”; prometem que enguany sabrem 
quina és!!

Ariadna és la primera en deixar les xancles a la tenda i 
ens diu que no passa res per anar descalces fins al moll. 
Anem a embarcar i ara sí que sabem quina és la nostra 
barca, nosaltres i els 3 gats que estan allí al costat i que 
fan que Marta de bon matí ja estiga alterada. Comencen 
a venir més festers per a embarcar; l’alegria i les ganes 
de festa es respiren per cada racó del moll. Els tres vells 
llops de mar que ens portaran fins a la platja en donen 
l’avís; per fi embarquem!! Ens recorden que  hem de 
tirar els pots de fum i decidim que seran Irene i Clara 
les que ho facen mentre esperem la bengala roja per a 
saltar a l’aigua.

El cel s’il·lumina d’un tènue roig, és el moment.

El món es para mentre et poses de peu a la barca, 

el soroll va disminuint i tu sols penses en pegar-te el 
millor bany de l’any. Ja estàs a la proa, 3, 2, 1... Impuls 
cap al cel i caus a la mar. Ixes de l’aigua i tot torna a 
anar depresa, somriure, rialles i alguna que altra ona 
d’imprevist... 
Escoltem la veu de Blanca des de la voreta, está 
llesta per a fer-nos una foto, busquem a Laura, Ana i 
Javi per a completar la imatge però com tots els anys 
s’han adormit; tan debò algun any s’animen a tirar-se 
a l’aigua, que les Festes no són per a dormir. Encara 
no ens hem fet la foto i ja escoltem a les nostres mares 
cridant-nos que busquem a Tonin i anem a vestir-nos 
que ens gelarem i ens refredarem i elles no volen cuidar 
malaltes. 

Enguany serem una menys a la barca de Marrocs, 
però estarem subjectante el pantalà amb molta força 
perquè tu, Sara, pugues desembarcar, el que no 
podem prometre serà no banyar-te encara que siga 
un poc, perquè sabem que no sols ens trobaràs a 
faltar a nosaltres sinó a la salada aigua; nosaltres et 
trobarem en falta a tu però també contagiar-nos del teu 
nerviosisme perquè ja aplega el Pregó i els teus aires 
a l’Entrà.

Des de fa uns anys eixa és la nostra benvinguda a les 
Festes, un bany i unes rialles a la Mar Mediterrània que 
esperem seguir fent molts més anys juntes.

Moros del Meixemet, en davant i a per totes: “La Torre 
serà nostra”.

PD: Des de Marrocs volem agrair a la Junta Festera de 
Moros i Cirstians tota la seua feina.
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Filà  Almoravits Filà Berebers
FIESTAS…………………. FIESTAS……………….

El otro día me preguntaron que significaban o 
representaban para mí las fiestas, y la verdad que no 
pude contestar porque son tantas las respuestas que 
puedo dar que no sé por dónde empezar.

Hablo en nombre de todos los miembros de esta filada 
al decir que las fiestas son emociones compartidas, 
ilusiones por realizar, sentir los colores que te identifican, 
compañerismo (tanto con los tuyos como con el resto) 
fraternidad, unión.

Por unos días todos somos lo mismo, sentimos lo 
mismo y se nos llena la boca al decir SOY FESTERO.

Vibramos con las embajadas, nos embriaga el olor a 
pólvora, la música nos trasporta a otros mundos, otros 
lugares.

Durante unos días no existe el cansancio, la tristeza o 
la pena. Durante unos días lo malo desaparece para 
abrir paso a la alegría, el extasis y la satisfacción del 
trabajo bien hecho.

Y lo más bonito de todo esto es que no es necesario 
explicárselo a los más pequeños, son ellos mismos los 
que lo experimentan y hacen que la emoción, o lo que 
sientan, sea más fuerte que en nosotros.

Si la Festa li parla al cor, la música li canta a l’ànima. Señores Capitanes 
y señoras Capitanas. Señores Embajadores y señoras Abanderadas. 
Queridos compañeros y compañeras en la Fiesta, amigos y amigas, y 
querido pueblo y estimados visitantes. Que las primeras palabras sean 
de agradecimiento por la deferencia y honor que siempre nos habéis 
dispensado. Gracias por estar ahí, por las muestras de cariño y afecto 
que atesoramos con el devenir de los tiempos.

La vida no es otra cosa que la historia de encuentros, reencuentros y 
despedidas. Tenemos la suerte de haber nacido en una tierra donde 
la tradición, la leyenda y la realidad nos permite disponer de cientos 
de ejemplos para soñar y valores dignos de elogiar e incluso poner en 
práctica. Por lo tanto, no ha sido difícil el disponer de un amplio abanico 
de motivaciones para referir esta proclamación festera.

Bien saben muchos que pertenecemos a una familia festera con predominio 
de mujeres. Ellas se han distinguido como trabajadoras abnegadas, 
tenaces, sacrificadas y silenciosamente luchadoras. Permítannos pues 
que nos tomemos la libertad de rendir tributo a la labor de la mujer festera, 
pieza imprescindible en la ardua tarea de sacar adelante nuestra Fiesta, 
ya que todos reconocemos que ellas han destacado a lo largo de los años, 
más si cabe, de nuestro sentir festero. Mujeres ejemplares que debemos 
imitar y cuyos valores deben ser guía constante. Lo hacían y lo hacen 
gestionando, incluso ante las autoridades, la defensa de nuestra Fiesta 
y, a su vez, organizando y presenciando en primera fila, algunas con 
sus hijos en brazos, decenas de manifestaciones festivas frente al orden 
social establecido. Con sus acciones directas siempre han pretendido un 
mejor futuro. Ellas siempre han estado en los momentos difíciles y en los 
alegres también.

Nuestra Fiesta siempre ha contado con sus pinceladas femeninas, 
no olvidemos el protagonismo cuando se les erigía representantes 
a través de la elección de la Reina y Damas de las fiestas. Aunque es 
cierto que casi ayer las parrandas y jolgorios eran prácticamente cosa 
de hombres, ahora la mujer no es ajena y comparte ese espacio con 
las mismas diversiones e incluso los mismos roles. Los tiempos han 
cambiado. La participación de la mujer en la vida social es radicalmente 
diferente, pasando el tiempo ganan más protagonismo. Se incorporaron 
plenamente a la organización de las fiestas cuando lo hicieron a la vida 
pública, están presentes en las efemérides no como participantes sino 
por derecho. En fin, la participación de la mujer en nuestra Fiesta bien se 
merece el más profundo respeto, sin olvidar, claro está, su actividad para 
su engrandecimiento y consolidación. La Fiesta se marca a través del 
tiempo de cientos hechos, de anécdotas, de las que somos fedatarios. 
Con ello pregonamos igualmente el deseo de que sean copartícipes en la 
conservación y respeto de nuestras singularidades y tradiciones festeras, 
acordadas por todos y todas en nuestra memoria y corazones.

Es evidente que cada pueblo ahonda en sus raíces a través de sus 
fiestas, con las que nos identificamos, a pesar de los cambios que han ido 
asumiendo. En muchas poblaciones, posiblemente como consecuencia 
del proceso de transformación que han venido sufriendo desde los años 
setenta, muchas fiestas se han convertido más en espectáculo que 
en verdadera Fiesta, donde la participación activa es imprescindible. 
Posiblemente el impulso turístico al que ha estado sometido nuestro 
pueblo le ha posibilitado verse afectada en tal sentido.

Así, en nuestra Fiesta se han ido incrementando y evolucionado actos 
oficiales antiguamente inexistentes o meramente testimoniales, que 
acaparan demasiado espacio al regocijo festero. Como ejemplo inicial el 
Desembarco, acto estandarte, único en su género por sus valores estéticos 
ineludibles, por su figuración y representación histórica y su predominante 
poder pasional y de liberación, confundido en su mensaje cultural por 
creencias ilusionadas, a veces interesadas. De igual manera tenemos, 
en ocasiones, la escenificación desmesurada de nuestras Embajadas. 
Ambos actos tradicionales emancipados y orquestados a mediados de 
la década pasada que se vienen gobernando desde entonces según que 
y quien los ampare. También los excesivamente reglamentados Alardos, 

MARROCS MARROCS
Somos una familia, una gran familia y como en todas 
surgen roces, pero lo bueno es que al final siempre 
prima la FIESTA por encima de todo y eso es lo que 
nos hace grandes.

Para finalizar solo quiero decir que todo esto se consigue 
gracias a la gente que está contigo, que te apoya y t 
defiende, por eso he de agradecer a mi querida FILA 
ALMORAVITS todos estos años, que ha sido un regalo 
poder compartirlos con vosotros. Solo espero y deseo 
poder seguir compartiendo tantos y tantos momentos, 
risas, disgustos….. pero siempre, SIEMPRE, tan unidos 
como hasta ahora.

¡¡¡¡ARRIBA ALMORAVITS!!!

que se baten por lides separadas, y la desatendida Entrega de Banderas, 
como epílogo festero improvisado. Mención obligada, para su necesario 
estudio, a la participación “reglada” de festeros y festeras en los actos 
religiosos, condicionando en ocasiones la devoción procesada.

Es más, nuestras fiestas patronales no han dejado de ser el acontecimiento 
local más esperado, con ansiedad, eso sí, siendo una ocasión especial 
para divertirse y disfrutar de esos días mágicos que suponen romper el 
aislamiento, ahondar en la convivencia y la apertura de compuertas a 
todo lo comunal. Cada pequeña familia agranda su círculo y se convierte 
en escenario polivalente porque, con motivo de las fiestas, afluyen 
familiares próximos y lejanos, a la vez que parientes y amigos llegan 
al pueblo para la deseada reunión en este ocaso estival, ya en otoño, 
durante los días de celebración en honor a nuestra patrona la Virgen de 
los Desamparados. El pueblo entero se hace encuentro comunitario en la 
calle con saludos, abrazos, expresiones de cariño, rememoraciones de 
vivencias e intercambios de amistad.

Pregonamos en esta apertura de nuestras fiestas el anhelo por un mundo 
mejor, tras tiempos difíciles, deseo heredado de nuestros antepasados. 
Recordamos que la vida de los que nos han precedido no fue tarea fácil, 
por lo tanto, es justo dedicarles un recuerdo porque con su esfuerzo 
construyeron este nuestro pueblo y a base de coraje y sacrificio sacaron 
adelante sus familias. Los pueblos en decadencia viven acordándose 
de dónde vienen; los pueblos fuertes sólo necesitan saber a dónde van. 
Necesitamos transmitir a las jóvenes generaciones que pueden identificar 
un problema, pensar en una solución, organizar y liderar a otros, además 
de participar en provocar cambios importantes y duraderos para el buen 
futuro de la Fiesta y de su pueblo.

Casi alcanzadas están nuestras fiestas patronales, vehículo de la cohe-
sión social, de la identidad como pueblo. Ellas que crean un entramado 
social alegre, comunicativo, cordial y hospitalario, son el marco para que 
cada año, cada generación, sepa transmitirlas tal como son a las veni-
deras. Y esa es nuestra responsabilidad. Por ello esperamos que todos 
los encuentros que se produzcan desde hoy hasta el fin de los festejos 
sean cordiales, que se reparta alegría a raudales, que destilen los buenos 
recuerdos y las mejores sensaciones. Hagamos pues buen uso y defensa 
de nuestro folclore y costumbres para que, como antes lo hicieron nues-
tros mayores, hoy seamos el futuro ejemplo para nuestros nietos y nietas. 
Sembremos sentimientos, porque sabido es, que los sentimientos son 
vida.

Visca la Festa!
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Non Bèbéc
Hi ha vegades que 
les coses canvien 
i no pots evitar-ho 
i vegades que tens 
ganes que eixe 
canvi ocórrega. L’any 
2015 va ser un any 

interessant… després d’una capitania quin any no 
ho és. Sol ser un any d’estalviar com a bojos, un any 
de persones que venen, persones que van i algunes 
que ja no tornaran. Aquest any, simplement, crec que 
eixes persones mereixen que les nomenem perquè tots 
hem posat sempre el millor de nosaltres i hui en dia no 
seríem qui som sense la contribució de tota la gent que 
ha format i forma part del Non Bèbéc.

Som una comparsa molt nombrosa, no estic ara mateixa 
segura si la més nombrosa o la segona mes nombrosa 
però estem a prop. Això fa que a vegades parega que 
la gent se’n va i no ens n’ adonem... a tots vosaltres, no 
es veritat, Laia, Nuria, Sara, Yolanda, Laura y Marina... 
esperem que prompte vulgueu tornar perque segur 
que més d’un i una té moments de risses en vosaltres, 
moments que no s’obliden fàcilment i que han de tornar. 

Jesús (Trilli), Jeroni, Jose Antonio, Agnes, Sansito, 
Juanjo, Pepa Mari, Maria, Jessica, Dani, Irene, Gelen, 
Mario, Ruth i Angel... FINS PROMPTE!!!! Que açò siga 
només una etapa i que torneu a portar en res el “traje” 
oficial als desfiles!!! I els que esteu lluny treballant que 
ens dugueu en el millor del records.
Han sigut molts aquest passat any, més que mai, però 

teníem gent que volia entrar, alguns ja fa molt de temps 
i, per descomptat, també volem donar la benvinguda i 
esperem que els moments que estan per gaudir siguen 
igual de bons o més que els que ja hem gaudit. Maria 
del Mar, Carlos, Myriam, Ana, Carles, Cynthia, Marcos, 
David, Rosa Maria, Raul, Mar, Davinia, Joan Marc, 
Belen, Ines i Alba... BENVINGUTS!!!! Ara toca treballar, 
a banda de gaudir. 

Canvis, canvis i mes canvis, i més que vindran, perque 
la festa no para, la festa està viva i cada dia hi ha algú 
que aporta alguna cosa més, alguna cosa nova, alguna 
cosa millor i hem d’ estar preparats per a tot. BONES 
FESTES 2016!!!!
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Filà  Al-mohamanan
“…HEM SIGUT,SOM I SEMPRE SEREM...”

Un altre any més, i ja van 21 des que vam començar a 
navegar  per aquest món fester, amb la nostra identitat, 
hem tingut el privilegi de poder expressar els nostres 
sentiments festers mijantçant l’oportunitat que ens 
brinda el LLIBRET de les nostres FESTES DE MOROS 
I CRISTIANS DEL CAMPELLO,un llibret que ens ajuda 
a entendre aquest singular món des que coneixem les 
festes com a tals i més enllà,fins a dia de hui.

Un, quan es posa davant del LLIBRET, pot viatjar 
al temps mentre gaudix i coneix alhora, la història 
de les nostres festes, a través de les imatges i les 
cròniques que proporcioneu tots els festers i festeres, 
i “s’educa”, festerament parlant, amb els costums i les 
reglamentacions establertes al llarg del temps,que fan 
que les nostres FESTES cada cop siguen més brillants 
i atractives, i fan que cada mes d’octubre tots nosaltres 
traguem a lluir els nostres “trajes” i fem del poble tota 
una festa amb rialles i camaraderia amb tota la il.lusió 
del món. I eixe és el camí que hem de seguir perquè els 
qui venen darrere espentant des de ben joves,tinguen 
uns fonaments consolidats que facen que la nostra 
FESTA mai deixe de crèixer.

I com parlem de FESTA, i d’això tots en sabeu prou,ens 
agradaría felicitar a les filades que ens representaran 
enguany i ostentaran les dos capitanies; d’un costat a 
CAVALLERS DE CONQUESTA pel bàndol CRISTIÀ, i 
pel MORO  a MEIXEMET; a tots vosaltres moltíssimes 
felicitats i el nostre desitg de gratitut pel vostre treball al 
llarg d’aquest any. Molta sort a tots dos i ENDAVANT!!!!

NON BÈBÉC
Finalment i com a acomiadament fins l’any que ve, ens  
agradaria recordar una cita de la nostra AMBAIXADA, 
una de les nostres senyes d’identitat i que ben bé, pot 
reflectir el sentiment fester  que ha caracteritzat a la 
FILÀ AL-MOHAMANAN al llarg d’aquestos anys, que 
no és altre que gaudir de la FESTA intensament amb 
la simpatia, el treball i la camaraderia com a senya 
d’identitat; és per això que podem dir ben tranquils i 
orgullosos que “…HEM SIGUT, SOM I SEMPRE 
SEREM….. FILÀ AL-MOHAMANAN-PENYA LA 
TRANCA!!!!

“…..TOTHORA HI HA TRAÏDORS QUE MUDARAN 
EL COLP DE FALÇ                               ENVERS LA 
SEDUCTORA MAR, PERÒ SI VOLEU GUERRA….
VINGA’N!!!!

PROPICIS SEMPRE ALS BREGATS,POSAREM EL 
DESTÍ EN JOC,

ESPEREU-NOS AMB CREUS O LLANCES QUE 
DUEM EL FOC A LES DENTS.

POBLE D’INSENSATS PESCADORS,CAL REPENSAR-
NE EL RESULTAT QUE ENCARA ES POT ESMENAR. 
LA TRÀGICA FI DELS TOSSUTS…PER UN DOLENT 
CONSELL VENUTS…”.

VISCA LA FESTA DE MOROS I CRISTIANS DEL 
CAMPELLO!!!!

MOLT I BON BEURE A TOTES I TOTS!!!



Ain Karim
CAPITANIA 2015
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Ain Karim
Junta Festera per la vostra paciència. I què podem dir 
d’aquests genials càrrecs cristians?... GRÀCIES. De 
la mateixa manera que a la comparsa els Marinos pel 
seu bon treball conjunt, com va ser la comissió de la 
presentació de capitanies…FANTÀSTICA!!!

No sé si hem oblidat nomenar algú, si és així, que ens 
disculpen.

No podem deixar d’estar més agraïts als nostres càrrecs: 
el nostre Capità Israel Martínez, la nostra Capitana 
Maria Peremarch, el nostre Ambaixador Carlos Ruzafa 
i la nostra Banderera Marina Fornés, que han estat 
meravellosos. Per suposat, l’increïble treball portat a 
la seua fi per la comissió de boato. Tants calfaments 
de cap, tants viatges, tantes reunions… aquelles idees 
que pareixien una bogeria han acabat donant un 
resultat fabulós . Per últim, a tots els KARIMITOS per 
ser com són: “UNA GRAN FAMÍLIA”. Per la valentia i 
recolzament, com va ser el dia 13, “tots en pinya sota 
la pluja”, amb els pèls de punta. De veritat, mil gràcies a 
tots per estar amb nosaltres. Un any en el qual no hem 
parat de treballar, que quedarà per SEMPRE al nostre 
record... INOBLIDABLE

PD: Ens emociona escriure aquestes paraules, 
tot l’esforç té la seua recompensa quan et donen 
l´enhorabona de tot cor. Hem fet una capitania amb tota 
la il·lusió del món... TOT PER LA NOSTRA FESTA!!!

AIN KARIM: “UN ANY 
INOBLIDABLE”

Tot el que direm en 
aquestes línies crec 
que ho hem intentat 
transmetre a tots 

aquells que ens han donat el seu suport en aquesta 
capitania. Tot i això, per si de cas ens ha quedat algú a 
qui dir-li-ho, aprofitarem l´escrit d´enguany.

Volem agrair a totes aquelles persones que ens 
han ajudat d´una manera o una altra per tal que 
aquesta capitania fóra possible. Tota aquella gent que 
incondicionalment ens ha recolzat. Gent que ha vingut 
a ajudar-nos a cosir gel·labes, fer boato, cosir banderes, 
(socis i no socis)... Gent que arrossegava el boato i, fins 
i tot, disposats el dia 13, plovent, venien i ens deien: 
“vinc per la xilaba” (moments en què teníem el cor en 
un puny). Amics, coneguts, festers, Tercio, Meixemet, 
Jaume I, Salpassa, etc… gent que després d’estar 
espentant encara ens ha ajudat a portar-ho tot al seu 
lloc. Com no agrair a aquestes sis persones que han fet 
que la nostra desfilada fora perfecta? Inma Baeza, Jose 
Luís Yepes, Juanfran (Faixa), Jorge Garcia, Carmencita 
i Rafaela. No podem oblidar-nos-en d´aquests ballets 
meravellosos: Masterballet, Gisela Comins i L´Estatxa. 
De les fantàstiques bandes de Muro, Oliva i com no, de 
Sella, així com la colla Nuvolet i la nostra benvolguda 
Larraix entre d’altres. Gràcies als components de la 
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El 2015, un any increïble, un any gaudit al màxim, un 
any que mai oblidaré.

Mai oblidaré a tota la gent que ha fet possible que tot 
haja eixit perfecte. Gràcies a ma mare, mon pare i la 
meua germana, per ajudar-me i suportar-me. Gràcies 
a ma tia Marilar, per estar sempre que et necessite. 
Gràcies a Melin i a ma tia Suni, per esforçar-vos cada 
dia de Festes perquè jo estiguera perfecta. Gràcies a 
la meua Filà Especial, gràcies a totes: com ja sabeu 
vosaltres, ha sigut un any complicat, de molta faena, 
però al final ha merescut la pena i l’hem gaudit juntes. 
Mai em cansaré de donar-vos les gràcies per tots els 
moments viscuts.

A més de ser un any de Festa diferent pel fet de ser 
Banderera i viure les Festes de d’un punt de vista nou, 
aquest any ha sigut encara més especial per alguns 
dels moments viscuts junt als meus companys d’Ain 
Karim. Un dels moments més emocionants va ser, sens 
dubte, la desfilada del dia 13, “el dia de la pluja”, com 
tots l’anomenem.

Mai oblidaré aquest desfile. La sensació d’estar 
juntament a Carlos dalt de la carrossa, mentre diluviava 
i tronava. Pot ser ploràvem però jo, almenys, estava 
feliç. Feliç per veure a la gent, als festers, esperant baix 
dels balcons, cridant i aplaudint, animant-nos. No ens 
va fer falta música, les veus de tots ells i de tots els qui 
van desfilar baix la pluja amb nosaltres eren la millor 

Marina Fornés Giner
BANDERERA MORA 2015

música que podíem escoltar. Va ser increïble.

Un altre dels moments més intensos per a mi va ser el 
matí d’aquell mateix dia, quan tota la comparsa estava 
al local esperant per a anar a l’Ambaixada i, de sobte, 
el Grup de Danses l’Estatxa va aparèixer pel cantó 
del carrer i ens va delectar a tots amb un ball moro 
preciós. Em vaig quedar totalment sorpresa; totes elles 
anaven guapíssimes i el ball, amb les panderetes, va 
ser impressionant. Gràcies per l’esforç i per la sorpresa, 
xiques.

Per descomptat, no puc acabar aquest text sense donar 
les gràcies a tots els festers i, en especial, a la meua 
Comparsa, Moros Ain Karim, pel gran treball realitzat al 
llarg de tot l’any per treure endavant la Capitania. Gràcies 
al grup de treball de la Presentació de Capitanies, per 
oferir-nos una nit inoblidable. Als dissenyadors de les 
banderoles, que les van cosir i pintar fins que van 
quedar perfectes. Gràcies a tots per les vesprades a la 
barraca fent barques, girafes, flors... Gràcies, de tot cor, 
per aquests moments tan especials.

I, per últim, m’agradaria dir que aquesta experiència no 
haguera sigut el mateix sense els meus companys de 
batalla: Carlos, Israel, Maria, Lorena, Alberto, Juanra 
i Lola. Vosaltres, com jo, sabeu el que és viure junts 
aquest any de nervis i emoció.
Gràcies a tots per acompanyar-me en aquesta aventura.
Ens veiem en Festes!
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Bé.... Ja arriba el moment de seure i escriure unes 
línies de comiat d’aquesta experiència que de segur no 
oblidaré. Molt difícil de plasmar en un full tots aquests 
sentiments, però hi ha records que perduraran en mi 
per a sempre.

Ha sigut un any ple d’experiències, vivències i 
sentiments que se’m faran impossibles d’oblidar; el 
moment d’embarcar, eixe moment en el qual els que 
em coneixen de veritat van saber en una sola mirada 
tot el que estava sentint per dins, quan vaig començar 
la primera frase de l’ambaixada a la torre i acabar 
disparant l’arcabús com a guanyador d’eixa primera 
batalla.

Què dir d’eixa gran entrada? Agafar la corba del carrer 
Generalitat i veure a tothom als teus peus, veure als 
meus pares al balcó de ma casa, emocionats a més 
no poder, veure com s’il·luminava el cel al meu pas per 
la tribuna... I com no, la segona entrada passada per 
aigua que, a pesar del meu cabreig inicial, vaig gaudir 
com un xiquet xicotet.

Tots i cadascun dels actes tenen mil moments per a 
recordar perquè des del primer a l’últim han sigut 
especials.

Com veig tan complicat descriure aquesta vivència 
inoblidable, passaré a donar gràcies i mil gràcies a totes 
eixes persones que han estat al meu costat des del 
primer dia que vaig decidir ficar-me en aquest “tinglao”; 
les gràcies a tota eixa gent que, desinteressadament, 
ha fet possible, aportant el seu granet d’arena, que 
férem una CAPITANIA magnífica.

Vaaa, comencem: Gràcies a la meua comparsa pel 
suport durant tot l’any, per la feina feta entre tots com 

Carlos Ruzafa Baeza
AMBAIXADOR MORO 2015

una gran família que som. Tota eixa faena la vam veure 
al carrer al magnífic boato que vam fer.

Gràcies per estar desfilant eixe dia 13 tan emotiu per a mi 
baix eixa intensa pluja que no volia parar, KARIMITOS I 
LA RESTA DE FESTERS....OLE VOSALTRES!!!

Gràcies a tots els que heu estat des del primer dia fins a 
l’últim acompanyant-me (proves de “tratges”, arreplegar 
regalets, ...), no cal que us nomene a tots perquè sabeu 
de sobra qui sou.

Gràcies a eixa persona que des de primera hora del 
matí ha estat al meu costat compartint els meus nervis 
que no eren pocs.

Gràcies a eixe Comité d’Ambaixadors per ensenyar-me 
a sentir i saber el significat de la nostra benvolguda 
ambaixada.

Donar l’enhorabona als càrrecs cristians, espere que 
ho hàgeu gaudit, com a mínim, la meitat que jo perquè 
per a mi ha sigut increïble.

I què dir dels meus càrrecs?? Guapos tots, no hi havia 
millors càrrecs per a poder compartir aquesta magnífica 
experiència que hem viscut. Repetim o què??

I com no MIL GRÀCIES a la meua família per recolzar-
me en tot moment. Soles en veure les vostres cares 
de felicitat a cada acte tenia prou. GRÀCIES PAPÀ I 
MAMÀ.

I per últim desitjar als càrrecs 2016 que gaudiu molt que 
quatre dies passen molt de pressa.

BONES FESTES A TOTS.
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Pareixia que no, però ja ha passat un any des que vaig fer el meu primer 
escrit al llibret. A aquell escrit encara no sabia res del que anava a passar 
i res del que anava a sentir. Ara, és hora d’explicar tot allò que he passat 
i he sentit. 

Comence per aquella preciosa Presentació de Capitanies dedicada a 
la música, que tant important és en la festa, aquells primers nervis que 
recorrien tot el meu cos pensant que ja era el moment de creure que 
seria la Capitana Mora del Campello 2015. 

Recorde la casa d’ Israel i Vero plena de gent, ja que va ser la seu oficial 
per a vestir-nos eixe dia. Ma mare acabant-me de vestir, Vero arreglant 
a Israel i a mi, el meu cunyat Juanfran fent fotos sense parar, Noemí 
també....Açò només acabava de començaaaaar!

Una vegada al Parc, els nervis anaven en augment...Sí!! Havia arribat 
el moment de donar-nos la benvinguda als nous càrrecs 2015. Uns 
minuts de respiracions amb el Capi i...endavant! Abenserraig sonant 
i els pèls de punta. Pugem per la rampa i no puc evitar emocionar-me 
de vore a tantíssima gent que no et lleva l’ull de damunt i t’aplaudeix, de 
vore a la meua germana amb la meua neboda al braç, què més podia 
demanar...? La meua família al costat i al millor Capità. 

Si parem a recordar tots els moments, no puc oblidar-me d’quell sopar 
de càrrecs, sorpresa la nostra quan van vindre la Colla de Dolçainers i 
Talabeters Larraix a arreplegar-nos a casa a Israel i a mi amb molta gent 
de la comparsa que volia acompanyar-nos. Sorpresa també per a Marina 
i Carlos, que tampoc en sabien res. Gràcies a tots.

Fins ara, he fet un breu recordatori dels actes prefestes, que no per ser 
abans d’elles són menys importants, sinó tot el contrari, no hem d’oblidar 
cap d’ells. 

Ara sí, arriba octubre. Tots els preparatius estan a punt: penjada de 
pancartes, local arreglat amb els “trajes” d’Israel i meus, mirant cada dos 
per tres el pronòstic del temps i...Desembarcament espectacular, primera 
Entrada increïble amb moltes emocions, sensacions, alegria, llàgrimes 
de felicitat, amb un Boato immillorable gràcies a tota la meua comparsa 
Ain Karim, que han treballat com ningú perquè isquera la meravella que 
va eixir. Moltíssimes gràcies! 

L’entrada del dia 12 va eixir tan bé que en la del 13 va decidir ploure...Estava 
en la perruqueria quan va començar a ploure i jo pensava: seran només 
unes gotes, com sempre que plou al Campello...tota l’ estona mirant el 
pronòstic del temps...això anava de mal en pitjor. Al grup que tenim els 
quatre càrrecs al WhatsApp ens feiem creure nosaltres mateixos que 
pararia, però no va ser així. 

Ens vam vestir i recorde el moment d’anar cap a la carrossa...la carrossa 
no estava, la banda de música no podia tocar, retard de la desfilada de 
mitja hora, resguardats baix d’uns sostres, no pintava gens bé la cosa. 
Tot el que podia passar, ens va passar. Però de moment va aparéixer la 
carrosa, Vero havia anat a per ella per a que nosaltres isquerem tot i que 
estava plovent a mars. 

En un moment, Israel em va preguntar: Maria, tu vols que isquem? I la 
meua contestació amb els ulls plens de llàgrimes va ser: per descomptat 

María Peremarch i Esteve
CAPITANA MORA 2015

que sí. 

El “traje” pesava moltíssim per a muntar a la carrossa perquè ja estava 
prou banyat. Una vegada dalt, vam obrir un paraigües i la carrossa va 
eixir al so dels trons, rellamps i crits de les nostres filades. No puc evitar 
emocionar-me escrivint i recordant aquest moment. Les nostres filades al 
costat nostre, aplaudint, cridant, plorant...Un moment únic que només el 
tenim nosaltres, perquè si hem de traure alguna cosa positiva d’aquest 
“dia de la pluja” és tot açò, el recolzament de la comparsa, que va eixir 
tota a desfilar, la companyia de les nostres filades, que quasi no podien 
caminar perquè l’aigua els arribava més amunt dels turmells. Un moment 
INCREIBLE i INOBLIDABLE que tots vosaltres vau fer que fóra possible. 

Al dia següent va eixir el sol, un sol campeller ben preciós i vaig tindre 
l’oportunitat de participar a l’Ambaixada amb la Colla Escènica, experiència 
molt xula que mai oblidaré. 

Per a finalitzar aquest escrit com a càrrec, no vull oblidar-me a ningú, 
vull recordar a tota eixa gent que va estar en tot moment al meu costat, 
com va ser la meua amiga Irene, que m’acompanyava a tot, que em 
feia falta llevar-me la sabata? Allí estava ella, què necessitava aigua? ahi 
estava ella, gràcies i mil gràcies amoret meu. Com no, a la meua amiga 
i maquilladora Jessi, treball impecable i companya d’horaris, ella s’alçava 
a la mateixa hora que jo. Gràcies Jessi. A la meua fantàstica germana, 
al meu sol Judit per haver desfilat a la meua filada amb tan sols cinc 
mesos, al meu cunyat Juanfran i el seu treball com a fotògraf durant totes 
les festes, fotos impressionats, (no esperava menys de tu) Gràcies Jf!! A 
Vero, la dona del Capi, la “favo”, gràcies per tot el que has fet per mi, eres 
un amor! 

A mon pare, ma mare, mon tio, mus sogres, sense ells res d’açò haguera 
sigut possible.

A tu Vicent, fidel company de batalla, gràcies per acompanyar-me a 
complir el meu somni, sense tu al costat ja saps que no haguera sigut el 
mateix. Et vull. 

En fi, a tots els festers, a tota la meua comparsa, als meus acompanyants 
de somni, Israel, Marina i Carlos i també als càrrecs dels Marinos: Juanra, 
Lola, Lorena i Alberto, hem fet un bon equip els huit.

Als càrrecs de 2016, Meixemet i Cavallers de Conquesta, gaudiu tots els 
moments, per xicotets que siguen, els dies passen molt ràpid i heu de 
quedar-vos en tot el que passa al vostre voltant, perquè recordeu que sou 
vosaltres els protagonistes d’aquest any.
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Hola de nou, quasi un any  després i ens tornem a 
trobar al llibret, pareixia que no, però tot ha passat en 
un tancar i obrir d’ ulls.

He gaudit com un xiquet, tot i que hem tingut 
responsabilitats  i que aguantar el tipus en moltes 
ocasions.

Ha sigut una capitania emocionant i espectacular 
gràcies al treball de molta gent, i no és orgull de capità, 
el que és, és.

Qui diria que d´un cabet podrien exir tan bones idees, 
gràcies Anabel, vas ser el canó que va donar l´eixida.

Faena per avorrir des del minut u, pero en tanta il-lusió, 
que esta clar que es va reflectir al carrer el que volíem.

Tota la comparsa esperant i treballant, caps de setmana 
en el local, xiquets arrimant material entre taladres, 
caladores, i la resta de ferramentes, menuts, fadrins, 
homes i dones muntant plataformes sense descans 
a punt d´agafar-nos un parraque, per a omplir tot un 
carrer de llum i fantasia, i culminar una capitania per a 
no oblidar.

Va ser tot tan espectacular que ni el dia 13, amb la pluja 
ens van minvar les forces.

Els plors inicials per l´aigua que queia van passar de 
ser de pena, a ser d´alegria i orgull quan vam vorer 
els carrers plens de festers animant, familiars i amics 
agarrats a les carrosses sense lloc ni per a una 
brusqueta de pena, i fer la desfilada fóra com fóra, eixa 
desfilada no el tindrà ,ningú, mai,igual.

Israel Martínez Soler
CAPITÀ MORO 2015

L´aigua pels  turmells i tots aguantant com a valents…….
visca Ain Karim!!!!! 

Gràcies a tots els que vos vau “mullar”, mai millor dit, per 
esta capitania, vos tinc a tots presents.

Al meu Xuxumaco i a Marina que heu portat la veu i la 
bandera d`aquesta comparsa amb art i elegància, ha 
sigut un plaer compartir-ho amb vosaltres.

Als càrrecs cristians, en especial al meu company 
Juanra, ací teniu un amic per al que vulgueu.

A la meua capi, Maria, un plaer no, un orgull tot el que 
hem compartit, i per ensenyar-me que tenim bona gent 
a un pas sense conéixer fins que es creuen els camins, 
un abraç per a tu i el primo.

Aiiiiiii!!!!!!!! La mama y el papa, sempre al costat per a 
que el “xiquet” no caiguera, jajjajajja. GRÀCIES.

Tinc una família que no la meresc, la meua  germana,  
els meus sogres, la cunyati, un harem de cosines i tios 
que va més enllà de la sang i dos amics que valen més 
que un sol, David i Mª Luisa.

I el meu tresor mes preuat, sis maragdes que m´han 
vigilat i acompanyat tot el camí, són el ulls de la meua 
Vero, Alba i Alejandro, que feien que qualsevol problema 
fora un paseig pels núvols.

En definitiva, una experiència inoblidable, GÀRCIES A 
TOTS I BOENES FESTES!!!



UN ANY
de Festa
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Presetació Capitanies 2015
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Correfocs 9 d’ Octubre
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Desembarcament
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Ambaixada Mora



Ambaixada Cristiana
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Retreta
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Ofrena
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Macletà Procesió i entrega de banderes
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Mig  Any
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Boato Moro Boato Cristiano
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El  Futur de la Festa
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El 8 d’octubre de 2015 els xiquests del poble, vam 
recrear l’entrada de Jaume I a València i jo vaig fer de 
Jaumet. Em vaig sentir prou nerviosa, hi havia molta 
gent i em miraven; però després de dir el text em vaig 
posar molt contenta perquè no paraven d’aplaudir-me.

La meua vestimenta feia molta calor, estava sufocant-
me, però em sentia tan bé...

Recorde l’emoció  que sentia mentre anàvem, des de 
l’Aula de Cultura fins l’Ajuntament. El meu cor anava 
molt apressa.

Va ser tot un honor i una experiència única, mai oblidaré 
aquest dia.

Teresa Lanuza
JAUMET 2015
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En el 150 aniversari del naixement d’En Rafael Altamira i 
Crevea, és un deure escriure sobre la passió d’En Rafael 
Altamira pel Campello, qui repartia el seu amor entre la 
seva ciutat natal, Alacant, i el seu poble d’adopció, El 
Campello.

Catedràtic  de la Universitat d’Oviedo i, posteriorment, de 
la Universitat Central de Madrid, ocuparia el càrrec de 
Director General  de Primer Ensenyament; posteriorment 
fou nomenat   jutge del Tribunal Internacional de La Haia. 
En Rafael Altamira va desenvolupar una llarga obra com 
a  escriptor, pedagog, historiador i jurista,  influenciat  pel 
krausisme i la I.L.E., així com pels professors Francisco 
Giner de los Rios i Gumersindo de Azcárate, i també  pel 
regeneracionisme de Joaquin Costa; la seua obra és ingent  
escrivint més de 70 llibres , entre els quals  cal destacar 
“ Cuentos de Levante “ i “ “Derecho consuetudinario y 
economía popular de la provincía de Alicante”, perquè 
entre d’ altres coses són els llibres que recullen de forma 
més fidedigna la realitat del Campello d’inicis del segle 
XX .

Entre 1909 i 1910 va realitzar el viatge a les repúbliques 
hispanoamericanes que li donaria fama mundial i 
provocaria una allau d’homenatges populars a Alacant, 
Sant Joan, Sant Vicent, El Campello amb la concessió 
del títol de Fill adpotiu o Fill Predilecte  d’aquestes ciutats, 
així com la creació de la Càtedra d’Institucions Civils i 
Polítiques de la Universitat de Madrid. Pel seu reconegut 
pacifisme en 1933 fou proposat al Premi Nobel de la Pau, 
i posteriorment al 1951.

En aquesta època de la IIª República Espanyola (1931-
1936), mentre desenvolupava el càrrec de Jutge del 
Tribunal Internacional de La Haia, era habitual que En 
Rafael Altamira retornara a sa casa de Madrid  i Alacant, 
i que visités la seua finca al Campello, Can Terol; perquè 
sempre es va estimar El Campello i mai va oblidar els seus 
paisatges i els seu paisanatge. Era així com s’estimava 
En Rafael Altamira al Campello segons un article publicat 
a la premsa local al 1932:

“El amor a la “terreta”. Don Rafael Altamira dice ...

Don Rafael Altamira ha pasado unos dias en Alicante 
aprovechando una vacación que se ha tomado en sus 
tareas del Tribunal de La Haya, en el que tan destacada 
autoridad logró merecidamente.

De La Haya fue a Madrid para vivir en la intimidad del 

L’ amor a la “ Terreta”
D’EN RAFAEL ALTAMIRA

hogar una temporada  junto a sus hijos y nietos.Y de 
Madrid salió a la “terreta”para asomarse a Alicante .

Conserva Altamira toda la prestancia juvenil aun a pesar 
del blancor de su cabeza y de sus decorativas barbas 
características que tanto asemejan su gesto y su rostro 
a Bernard Shaw. Y su optimismo no le abandonó todavía. 
Afortunadamente.” (....)

“-Setenta libros, dice ,constituyen ya mis obras, y es un 
dolor pensar en que los años abruman y lo mejor de 
nuestra obra ha de quedarse siempre inédito.

- Yo no quisiera morirme sin acabar esos libros que 
comienzan a tener vida en uno. Uno de ellos, sobretodo, 
me gustaría poderle dar cima antes de que me sorprenda 
la muerte. Estoy enamorado de él; será o mejor dicho, 
es un estudio de la Naturaleza com fuente de las Bellas 
Artes ....”

A continuació, En Rafael Altamira explicava les seues 
idees i preocupacions pacifistes en el mateix moment  
d’ascens del feixisme i nazisme a Europa, la qual cosa 
justificava la posterior petició del premi Nobel de la Pau 
per a En Rafael Altamira:

“Altmira, frunce el ceño por un momento no más. Pronto 
asoma a sus ojos la llamita del optimismo y con posición 
exaltada habla del trabajo en el Tribunal de La Haya y de 
cómo los hombres, por gracia de la obra ahincada de los 
que por la paz trabajan, se dulcifican, se hacen generosos 
y cordiales.

-Es una cosa admirable, ver qué derivaciones 
insospechadas tiene esa labor pacifista cuya raigambre 
va invadiéndolo todo afortunadamente. Un caso: un 
historiador francés y otro alemán, llegan a nosotros a 
ofrecernos, a brindarnos una iniciativa de cuya finalidad 
nada debo decir. El francés va a escribir la Historía de 
Alemania contemporánea ; el alemán, hará la de Francia. 
Y ambos trabajarán, trabajan ya, en esa obra magnífica 
de quitar odios y rencores de las páginas de la Historía, 
haciendo una obra de cordialidad admirable.”

De l’ensenyament pedagògic d’En Rafael Altamira i Crevea 
parlen les seves obres “ La enseñanza de la Historía” i 
“ Historía de España y de la civilización española”,entre 
d’altres obres; i dins d’aquesta preocupació pedagògica i 
pacifista esmentava el nou projecte d’Història de França i 
d’Espanya per a reconciliar tots dos pobles:

“Y como ese caso, se producirá, orto pronto, ya en vías de 
acuerdo definitivo (...): un historiador francés hará un libro 
de historia para los niños de las escuelas españolas, al que 
corresponderé yo con otro libro para los niños franceses. 
Así, la infancia aprenderá una historia que no deje en 
sus espíritus, sedimentos de odios, ni posos de rencores; 
será una obra de depuración y de buen gusto, perfecta y 
necesariamente compatible con el rigor científico.”

 Després En Rafael Altamira es va mostrar més sentimental 
i es va referir  a l’enyor de la seua terra estimada, El 
Campello i Alacant; o com assenyala el periodista, una i 
altra vegada, Alacant i El Campello :

“Altamira desvia su charla hacia cosas íntimas , 
hablando de Alicante, a la que ve transformada, incluso 
climatológicamente.

-Mi viaje ha tenido dos 
finalidades: ver el sol que 
se me ha mostrado esquivo 
estos días como queriendo 
reprocharme mis dilatadas 
ausencias de la “terreta” 
que jamás olvido, hálleme 
donde me halle ,y realizar 
unas obras en mi finca del 
Campello....

Hace ya muchos años 
-muchos- en aquella 
excursión a América, que 
ústedes recuerdan aún 
porque a raiz de ella Alicante 
me colmó de honores 
que difícilmente pueden 
difuminarse en mi memoria, 
una de las Repúblicas latinas 
me regaló  un monumento, 
como homenaje a mi obra: fue una magnifica obra de 
arte, una escultura bellísima dedicada a la Historía. 
Ése monumento por sus proporciones, por su peso -es 
de mármol negro  y bronce- no era posible erigirlo en 
ninguna parte, ni montarlo en mi casa de Madrid. Y lo he 
traído para que el marmolista señor Alcaraz lo instale en 
el Campello junto a la casa de mis padres; bajo un pino 
centenario que en los dias de mi infancia paliaba el sol a 
la hora en que jugaba bajo su fronda. Allí estará muy bien, 
muy bien; el fondo es precioso. No sé como pude tener 
encajonados los mármoles tantos años sin decidirme a 
hallarles emplazamiento.”
A l’amor d’En Rafael Altamira pel Campello, el periodista 
li aconsella que el monument o escultura estaria molt  
millor a Alacant, a la qual cosa li torna a replicar En Rafael 
Altamira que la decisió ja està presa i que ha fet testament 
en tal sentit:

“- Ese monumento debió instalarlo en Alicante. Su finca del 
Campello, a rodar los años , quedará olvidada, cambiará 
de propietario... Ese monumento debe usted legarlo a la 
ciudad (d’ Alacant)cuando llegue esa hora triste y fatal en 
que pensamos en que nuestra misión en la vida terminó.

-El caso es que ya hice mi  testamento . La sugerencia 
me parece bien y, puede, puede que no sólo quede en 
sugerencia. Pero ya tengo hecho mi testamento y... (...)De 
todos modos mi recuerdo a Alicante, mi  gratitud a Alicante 
quedan bien patentes en lo que en ese testamento 
consigno  ¿...?

- Mis libros los distribuyo entre los sitios donde afinqué mis 
cariños Oviedo, Alicante... Millares de libros para Alicante, 
para la escuela que lleva mi nombre, para las bibliotecas 
de mi ciudad amada. En el Campello, en Madrid, en 

Asturias estan los libros en 
anaqueles, en cajones ... 
esperando su destino final.” 

Estava clar que En Rafael 
Altamira s’estimava El 
Campello per damunt de 
tot, i encara que deixava a 
l’Institut de la ciutat d’Alacant 
(institut Jorge Juan), la seua 
col·lecció de monedes, 
el més important  era 
passar uns dies tranquil en 
companyia dels seua amics 
al Campello:

“Altamira, vuelve a hablar 
de su obra literaria 
lamentándose del peso 
de los años que agobian 
su temple de trabajador 
infatigable...

-Para la primavera pienso tornar a Alicante. Entonces no 
lloverá com en estos dias grises, indignos para nuestra 
tierra y de su fama. Mi estado será de algunos dias , iré al 
Campello, estaré con los amigos. Y nos echa los brazos 
cordialmente ” 

Durant els anys 1933, 1934 i 1935 , En Rafael Altamira 
va continuar amb la seva tasca de magistrat del Tribunal 
Internacional de La Haia, però sempre que podia 
s’acostava a la seua terra natal d’Alacant i El Campello.  Al 
1934, l’Ajuntament d’Alacant li va concedir la Medalla d’Or 
de la ciutat d’Alacant, que va rebre de la mà del popular 
alcalde Lorenzo Carbonell Santacruz, mentre que el 
regidor José Guardiola Ortiz retia homenatge a En Rafael 
Altamira: 
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“De la sesión celebrada por el Ayuntamiento para imponer 
la Medalla de Oro ded la Ciudad al ilustre alicantino don  
Rafael Altamira.

Don Lorenzo Carbonell

El Alcalde al imponer la medalla de oro a don Rafael 
Altamira dijo: “ Lleva esta medalla, el cariño profundo , 
nacido del corazón , que no espera agradecimientos ni 
premios, sino que es expresión de alegría, expresión 
de elevar, de enaltecer . es el cariño conjunto de los 
alicantinos a un alicantinoque todos estimamos, todos 
queremos y todos deseamos que triunfe por el prestigio 
de él, que por reflejo prestigia a Alicante.
Don Rafael Altamira, emocionadísimo, abraza al Señor 
Carbonell y dice : “Al abrazar al Alcalde abrazoa Alicante 
entero”

L’any 1935, En Rafael Altamira retornaria a Alacant i al 
Campello, i el simple fet del pas per Alacant, ja era notícia:
“Don Rafael Altamira en Alicante.

El sabio catedrático e ilustre alicantino don Rafael Altamira 
y Crevea, se encuentra en Alicante acompañado de su 
distinguida esposa .

Se propone descansar unos dias entre nosotros 
hospedándose en el Hotel Samper.
El Luchador saluda cordialmente a tan insigne paisano y 
le desea una grata estancia en su tierra natal donde sabe 
que  se le quiere entreñablemente.” 

Però els campellers van retre homenatge al seu 
conciutadà més important  amb la retolació d’un carrer 
amb el seu nom, Carrer Rafael Altamira; encara que les 
circumstàncies polítiques provocades per la destitució 
de l’Ajuntament presidit per Antonio Baeza Santamaria,i 
la substitució per una Comissió Gestora presidida per 
Vicente Payá Mallol,van fer  que malgrat l’adhesió total 
del poble del Campello, l’ Agrupació Socialista  (Ricardo 
Alberola Alberola) i el Comité d’Izquierda Republicana 
(Marcos A. Vaello Galiana) del Campello mostraren la 
seua disconformitat amb la Comissió Gestora, per la seva 
manca de representativitat:
“Mañana, coincidiendo con la fecha del 1º de Mayo, va a 
rotularse una calle de esta villa, con el nombre del preclaro 
alicantino don Rafael Altamira Crevea.

Izquierda Republicana se adhiere de corazón, 
fervorosamente, al homenaje. Pero no ha de poder 
concurrir a él, porque entiende que , quienes constituyen 
la Comisión gestora del Ayuntamiento, son representantes 
de la autoridad gubernativa, pero no  ostentan la 
representación del pueblo.” “ 

Malgrat això, l’acte es va convertir en un bany de masses a 
favor d’En Rafael Altamira, amb la presència del President 

de la Comissió Gestora del Campello, Vicente Payá mallol, 
del President de la Comissió Gestora d’Alacant, Alfonso 
Santaolalla, i del President de la Diputació Provincial 
d’Alacant, José Pérez Molina .

Posteriorment, En Rafael Altamira  encara tornaria a 
Alacant amb la seua familia, i també al Campello: 
“El ilustre Altamira está en Alicante.

Ha llegado a Alicante acompañdo de su familia el ilustre 
alicantino sabio catedrático, Decano honorario de la 
Facultad de Derecho de Madrid, don Rafael Altamira, que 
permanecerá en nuestra ciudad una temporada. El sabio 
Profesor alicantino aprovechando el descanso que el 
Tribunal de la Haya le permite, busca entre sus paisanos 
el descanso necesarioa la intensa labor de caràcter 
internacional que viene realizando.” 

En Rafael Altamira sempre va mantenir el seu interés i 
preocupació pel Campello, com ho demostra la carta 
dirigida al President d’Izquierda Republicana, Marcos A. 
Vaello Galiana , tan prompte va tornar a Madrid, al març 
de 1936,sobre la desviació del Barranquet ( Cabrafich) :

“Sr. Marcos Vaello .

Querido amigo: Como continuación de la carta que le 
remití hace pocos días, le envio la adjunta que confirma 
las buenas noticias referentes al asunto del Barrranquet. 
(...)

Convendrá, creo yo, que esten ustedes alerta para al 
momento en que llegue a esa el Ingeniero que ha de 
trazar el proyecto definitivo, con objeto de que le puedan 
hacer las oportunas observaciones al respecto del 
trazado mejor posible para desviar el Barranquet y dejar a 
cubierto de las inundaciones la parte central del pueblo y 
todas las demás que convengan.

Rafael Altamira (14 de Marzo de 1936)” 

Els meus agraïments a l’Hemeroteca de la Biblioteca 
Provincial d’Alacant, especialment a Joan Rafael Camps; 
als arxivers de l’AMA d’Alacant , Santiago Linares i Agustín 
Medina i la seua directora, Susana Llorens;i a l’Arxiver de 
l’AMEC del Campello, Fernando Pagés Lledó.

Antoni Francesc  Sempere i Gomis. 
Professor de Geografia i Història de l’IES Enric Valor del 
Campello.

Diario de Alicante, 21 de Desembre de 1932. AMA.
El Luchador, 26 de Juny de 1934. AMA.
El Luchador, 25 d’Abril de 1935. AMA.
Gomis Lledó, José; Campello entrañable;El Campello, 1999, pàg. 258.
El Luchador, 30 de Mayo de 1935. AMA.
Diario de Alicante, 25 de Febrer de 1936.AMA.
Climent Clemades, Remedios ; El Campello, mi pueblo;Alacant, 1995, pàg. 221.

Asociación de Mayores
DE EL CAMPELLO

En este año de 2016,  la Asociación de Mayores de El 
Campello, ha cumplido 10 años  de vida,  de los que 
nos sentimos tremendamente orgullosos por muchas  
cosas… que a la vista están.

La Asociación ha invertido estos 10 años en crear un 
patrimonio socio-cultura-artístico-deportivo-lúdico-
festivo etc… materializado en: Una espectacular 
CORAL, (que este año ha asistido     -entre otros lugares- 
a Torrejón de Ardóz para intervenir en un Certamen de 
corales). 
            Varios  GRUPOS DE BAILES, (-Español y 
Contemporáneo. –Polinesios. –Bailo-terapia y 
Populares),  un CONJUNTO MUSICAL  un EQUIPO 
DE PETANCA un GRUPO DE GUITARRAS Y 
VOCES, (donde todos los alumnos saben solfeo). 
MANUALIDADES,  IDIOMAS (Inglés y Francés)  
INFORMÄTCA,    PINTURA, (oleo y  carboncillo).  
GRUPO DE TEATRO (Que  interpretan dos obras al 
año además de Monólogos.)    Estas son las aulas  fijas  
anuales, de nuestro patrimonio.

Nuestros grupos  crean un movimiento importante de 
manifestaciones al año. Si tuviéramos que calificarles  
definiendo  su nivel, diríamos  que son casi profesionales,  
su dedicación  y voluntad es tal,  que cuando se les 
contempla en cualquier escenario observamos, que 
sus actuaciones,  las viven con tanta intensidad, que 
no les importa para nada el tiempo, ni la edad, porque 
lo exprimen al máximo.

Este año hemos realizado la   “I Jornada de Puertas 
Abiertas” de la Asociación de Mayores de El Campello,  
gracias a  la colaboración del Ayuntamiento de El 
Campello,  y   también de algunos Sponsors,---- Hotel 
Jorge I----  Justo  (Podólogo)--- y  Instituto Dental-
Esteve--- Sin ellos, no hubiera sido posible este 
evento tan importante.  Que fue  Inaugurado por D. 
Miguel Zaragoza  Sr. Diputado de los Mayores, de la 
Diputación de Alicante y,  por         Dª Rosa  Aragonés   
Delegada por la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas. Acto en el que, en una jornada completa,  la 
Asociación junto con todos sus grupos, y socios puso 
de manifiesto en su 10º ANIVERSARIO, el patrimonio 
que posee.  Desde las diez de la Mañana hasta la 01 
de la Madrugada.

Si sois jubilados y no venís a la Asociación, no sabéis 
lo que os perdéis. Y si estáis a punto de jubilaros, venir 
y disfrutarlo, os esperamos.

Las fiestas tradicionales de los pueblos, son columnas 
de nuestra cultura, nos recuerdan quienes fuimos, el 
porqué, y quienes son nuestros ancestros,  y por eso, 
debemos  a través del tiempo,  seguir relatando y 
realizando todo lo que acentué nuestra propia herencia 
cultural y transmitirlo así a las generaciones venideras.

Y para esa función también estamos los Mayores, 
para transmitir nuestra cultura, nuestras experiencias,  
y advertir de los errores que hemos cometido y sus 
consecuencias.

¡¡¡Viva la Fiestas de Moros y Cristianos!!! Y ¡¡¡Vivan las 
tradiciones!!!

Que  permiten que el hombre cada año, reviva  épocas 
antiguas en familia,   disfrutando al mismo tiempo,  de 
la Música…la Pólvora…los Desfiles…las Embajadas 
etc... Como si el tiempo no hubiera transcurrido  
                     
- BONES FESTES DE MOROS I CRISTIANS  
- FELICES FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS

D. José Juan Gomis

Pte. de la Asociación
de Mayores
de El Campello

Dª Rosa Aragonés
Dlgda. Conselleria

D. José Juan Gomis
Pte.  Aso  Mayores

D. Miguel Zaragoza
Diputado Provincial
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PARA TI, CARMEN LA PRESI…

Hola mi corazón!!

Carmen ya libre para siempre, 
todo el universo para ti.
Celebra grandes fiestas, con tus seres queridos que te 
estaban esperando,
que nosotras ocho también seguiremos celebrando 
fiestas y recuerdos 
como si siguiéramos siendo nueve.
Has sido y seguirás siendo madre, hermana, amiga y 
compañera,
para siempre en nuestros corazones.
Espéranos, que volveremos a reír y a llorar juntas.
Hasta siempre.

La hierbas, la sirena, la mecedora, la silencios, la 
risitas, lain-dependiente, la pija, la complementos.

És molt dur tindre que fer este escrit, és d’eixes 
coses que penses que mai tindràs que afrontar, però 
desgraciadament ha passat. Al cel dels fotògrafs, 
al circuits de rallies dels núvols o en qualsevol 
esdeveniment d’allà on estigues, la mala sort ens 
privarà als teus amics i companys de la teua presència. 
Ens has deixat prompte, massa prompte, però no et 
podràs lliurar de nosaltres tan facilment per que estaràs 
en la nostra ment i en els nostres pensaments cada 
vegada que necessitem de la teua presència... i la de la 
teua càmera.

Enguany, quan baixem al desembarc, en la desfilada o 
en qualsevol acte, els ulls de molts  festers i especialment  
els de Jaume I  es perdran buscant l’objectiu de la teua 
càmera i, bé per nostàlgia o per costum, ens costarà 
acostumar-nos a la teua absència; tant la de la propia 
camèra com de la persona amb l’etern somriure de 
satisfacció en tractar de transmetre des del seu objectiu 
la felicitat dels qui participem en la festa.

Carmen QueloPepe  Alavés Baeza
RECUERDOSRECUERDOS

Provablement  i en el més recòndit del seu cor,  l´escultora  
Carmen (Fraile)  guarde l’íntim  anhel  de contemplar algun 
dia com les obres que ha dissenyat prenen vida pròpia… 

Ara, al veure des del pont que travessa el Parc Central una 
de les seues creacions, pense si en certa forma allò va ser 
possible la nit de l’últim dissabte d’ agost  de 2013…  la nit 
de Presentació de Capitanies.

Prèvia i en el seu moment,  només  cinc minuts de gestió 
havien bastat…  (i és que allò de tinc un amic/ga que té/ 
etc., etc  …..no falla mai…..)

La seua resposta?  Ràpida i positiva  tal com la nostra Car-
men era.

Ja teníem la nostra xarxiera;  l’equip es completava: cala-
fats,  menaor i xiquet, la Mar i el Vent, el remen dador de 
xarxes,  mariners…

Quasi segur que el planter “d’actors/trius”  (i col·laboradors: 
gràcies, infinites gràcies) no seria per a triomfar posterior-
ment en Hollywood (¿eh, Francisco?) però sí que era  un 
col·lectiu Fester compromés i il.lusionat  per representar 
amb estima i íntim orgull un esborrany curt de la història 
del nostre Poble;  en  personificar “d’ allò que érem” (gràcies  
Dani Alberola i Salpassa).

I ella en concret, quan va arribar el moment en què tan 
honestament  simbolitzara  a tantes i tantes dones cam-
pelleres,  a la vegada ho va fer  com un homenatge íntim:   
dalt de l´escenari vestía el seu propi devantal  (blanc, net i 
lluent com mai eixa nit..) d’ anar a  remendar xarxes , aquell  
devantal que de  joveneta i cinquanta anys enrere li va cosir 
una altra Carmen, Carmen Quelo ( sa mare) per tal d’acudir 
al seu primer treball.

Ara, ja has emprés el teu últim viatge cap a una “nova mar 
gran” i crec que parle en nom de tots/es els que comparti-
rem aquella nit “plens de vida” amb tu. Demanem que  si-
guen  els vents del món: el nostres Llevant, Xaloc i Migjorn, 
Llebeig o Vent de Garbí , Ponent i Mestral, la Tramuntana  
i Gregal, els vuits vents del món, en definitiva la nostra es-
timada Rosa dels Vents qui espente finalment i cap a bon 
port la teua barca, en busca de la  teua particular Ítaca.

Carmen: Bon viatge per als guerres/es que al seu poble 
són fidels… (Kavafis)

Mektub

Tu ens disculparàs però nosaltres continuarem rient-
nos cada vegada que recordem ( i saps que en les 
llargues nits del trajo solem recordar i contar molt) les 
expressions i frases tan teues com: “pa,pa,pa... porta 
per a mullar”  o “heu portat l’ensaladilla ...”,  o millor, “Loli 
...porta la sobrassà”.

Molt coneguda és la teua expressió: “ primo, primo, furga-
li” finalitzat amb el crit de guerrà: xiu-xiu –xiiiiiuuuuu!!!, 
que s’ha sentit en totes les cunetes de les nostres 
carreteres en i en cada rallly que has immortalitzat 
durant anys amb la teua càmera.  

Així com diu la cançó que “qualsevol nit pot sortir el 
sol”, nosaltres mirarem de tan en tant al cel per eixir 
guapos i ben visibles en totes les fotos que de segur 
ens estaràs fent des d’allà on estigues.

Per tant, Pepe, no ens oblides perquè de segur que 
nosaltres no ens oblidarem mai de tu.

Un saludo racing.
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Desde la Cofradía del  Santo Entierro, queremos dar las gracias a 
los componentes de la Junta Festera del Campello, por invitarnos a 
saludar al pueblo del Campello, en este libro de fiestas.

La Cofradía del Santo Entierro, desde hace muchos años, trabaja 
intensamente, para  mantener viva la tradición de la celebración de 
la Semana Santa, en su aspecto más Sacro-Religioso.

Este año 2016, la Cofradía del Santo Entierro  anda inmersa, en 
una serie de actividades pensadas para todos cuantos deseen 
participar y con ello engrandecer la Semana Santa en nuestro 
municipio. 

Entre las diferentes acciones que se llevan a cabo, está el hecho de 
la adquisición de una nueva Cruz del Sudario, algo necesario, ya 
que la que ha procesionado durante tantos años, estaba un tanto 
deteriorada  y era necesario ese cambio.

La nueva Cruz del Sudario, está totalmente tallada y labrada en 
madera noble, obra del Maestro Imaginero Domingo García 
Espejo,  de Totana  (Murcia) que desde el año 1982, está dedicado 
de lleno a realizar su labor en esta especialización; Recordar 
que Nuestra Señora, la Virgen del Silencio, también es obra del 
mismo Imaginero. Esta Cruz del Sudario tiene la particularidad de 
que es única, y por el trabajo que lleva en su ornamentación, la 
convierten en una obra de arte dentro de su estilo, algo de lo que 
desde la Cofradía del Santo Entierro, nos sentimos muy  orgullosos 
de poder ofrecer a todo el pueblo del Campello, en sus  días de 
Semana Santa.

También se llevan durante todo el año otros actos, Lúdicos-
Religiosos , como pueda ser la Cena del Pobre, en el mes de 
Diciembre, o la romería a la Santa Faz, Participación en Las fiestas 
del Carmen, Pregón de Semana Santa, y la propia Semana Santa, 
ó   Viajes Culturales, en resumen una serie de actividades, todas 
ellas abiertas a todos los ciudadanos.

La Cofradía del Santo Entierro, permanece abierta todos los 
Martes de 18 a 20 horas, en su sede, en calle Mayor, número 10, 
para atender a todos/as quienes deseen algún tipo de información.

Desde la Cofradía del Santo Entierro, saludamos al municipio del 
Campello, con motivo de la celebración de sus fiestas de Moros y 
Cristianos, en este año 2016, y les deseamos unas entrañables y 
felices fiestas.

Asunción Buades
Presidenta de la Cofradía del Santo Entierro del Campello

PUNT I SEGUIT

El Silenci, és per a mi sentiment, reflexions, emocions i 
l’absència de paraula que en ocasions adquireix un sentit molt 
especial en la Setmana Santa. Així és com em vaig quedar, en 
silenci, quan em van dir que la Confraria de la Santa Creu no 
eixiria com cada Divendres Sant des de 1949. Esta vegada els 
sentits canviaven, el sentiment era d’impotència, les reflexions 
anaven en el “I per què no?”, i l’absència era la del nostre 
Pas que no eixiria pels nostres carrers, al que encara no li 
he trobat el sentit és al “per què no?”. Tots els anys esperem 
aquest dia per a enllestir el nostre Pas i poder acompanyar-
lo en la Processó del Sant Soterrament que se celebra a 
Albaida. Enguany ha sigut estrany vore com passaven els 
nostres companys d’altres Confraries i Germandats, i que el 
Pas de la Santa Creu, conegut popularment com “el Pas del 
Pollastret”, no feia acte de presència, amb els seus “tratges” 
blancs, trencat pel morat de la faixa, que tan llueixen a la nit, 
deixant un buit important al seu lloc processional, a més d’un 
dolor emocional entre els que ens vàrem quedar amb ganes 
de traure el Pas.

Una decisió dura de la Junta que, va ser presa per un seguit 
de problemes els quals van fer que fóra dràstica la decisió. Els 
problemes econòmics ja són un fet greu, però el que més ens 
va pesar era no haver gent suficient per a poder traure el Pas, 
tot i que molts som els que pertanyem a la “Santa Creu”, no 
som tants els que ens manteníem amb la mateixa il·lusió per 
a continuar un any més.

Com bé he dit al títol d’aquest article es un punt i seguit i estic 
segur que servirà per començar un nou temps el que espere i 
esperem que siga per molts anys.

Com diem en valencià: fa més el que vol que’l que pot! Hem de 
pensar en Setmana Santa tot l’any, i no només el Divendres 
Sant. Per aquest motiu l’actual Junta Gestora volem consolidar 
una junta que ens marque un futur, amb el que anem a intentar 
que açò no s’acabe.
La Confraria de la Santa Creu “Pas del Pollastret” es un segell 
d’identitat de l’Aljorf, i no ens mereixem que es quede part de la 
nostra cultura i Fe dins de les esglésies, manifestant així el que 
som i el que hem heretat dels nostres avantpassats.

Com ja he dit adés, a hores d’ara, hi ha una Junta Gestora que 
ja ha començat a fer feina, tenim una reunió al barri en breu 
per a vorer quanta gent compromesa som, i si hi ha algú que 
no ho té clar, intentarem donar-li els ànims suficients per a fer 
tot el possible per a consolidar el nostre Pas.

Cofradía del Confraria de la
SANTO ENTIERRO SANTA CREU

Des d’aquest programa, que la Comissió de Festers i Dames 
de la Mare de Déu del Remei del 2016 han confeccionat, ens 
han brindat l’oportunitat de poder dir-vos aquestes paraules, 
explicar-nos del per què no va poder ser el que eixira el “Pas 
del Pollastret”, i les intencions per a temps futurs, per tot açò, 
moltíssimes gràcies!

I ja que estem, aprofitem per a demanar-vos que tota aquella 
persona que vulga participar d’aquesta confraria que vinga, 
que s’informe de les intencions i del funcionament, i serà 
benvinguda a la nova etapa que començarà si no passa res, 
la pròxima Setmana Santa 2017.

Cal donar les gràcies per les mostres d’ànims que ens han 
traslladat des de la Junta Local i de totes les Confraries i 
Germandats, i no oblidar-se de totes aquelles associacions, 
persones, amics, coneguts, fins i tot d’altres localitats, que ens 
han donat el suport en els moments més durs per a nosaltres.

MOLTES GRÀCIES

Daniel Santamaría Sanz
Membre de la Junta Gestora
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La Fireta de Sant Jaume és ja tot un clàssic de l’estiu 
al Campello i enguany no podem estar més que agraïts 
per la resposta i la col·laboració que hem rebut per part 
de la gent i de molts col·lectius del poble.

Entre ells es troba la Junta Festera de Moros i 
Cristians i algunes de les associacions festeres que la 
composen, com ara les comparses Jaume I i Marrocs. 
Per descomptat, també hem d’agrair la col·laboració de 
moltes altres entitats que, d’una forma o d’altra, han 
contribuït a que la Fireta, que celebrà la seua XIII edició 
els darrers 22, 23 i 24 de juliol, haja estat tot un èxit.

Gràcies a l’Ajuntament, pel seu suport; a la Colla de 
Dolçainers i Tabaleters Larraix, per posar música a 
la vesprada del dissabte; al Club de Pilota, que ens 
mostrà la bona cantera de pilotaris i aficionats que 
tenim a El Campello; al Grup de Danses Salpassa, per 
recuperar una de les tradicions típiques de les primeres 
edicions de la Fireta, els Nanos i Gegants; gràcies als 
nostres companys de l’Associació Sant Josep, sempre 
disposats a ajudar-nos; i gràcies, com no, a les empreses 
i particulars que també hi col·laboraren.

La Fireta segueix creixent, any rere any, gràcies a les 
aportacions de tots els qui hi acudeixen, bé per fer 
feina o per gaudir de les diferents activitats i concerts. 
Per això, encara que dins de poc complirem un any 
com a associació amb entitat pròpia, no volem perdre 
eixe esperit de convivència i col·laboració que ens ha 
caracteritzat sempre i sense el qual la Fireta no seria el 
que és avui dia.

I recordeu, tothom pot participar-hi; totes les activitats són 
gratuïtes i estan obertes a grans i menuts, campellers i 
forans. Si voleu més informació, podeu seguir-nos a la 
nostra pàgina de Facebook, on avançarem els grups 
que encapçalaran el cartell de la pròxima edició, així 
com noves iniciatives i activitats.

El nostre objectiu és seguir millorant, fent cultura, 
recuperant les tradicions i oferint una proposta musical 
cada cop més atractiva. Esperem que la XIV edició de 
la Fireta de Sant Jaume tinga, almenys, tan d’èxit com la 
d’enguany i que puguem celebrar-la amb tots vosaltres.

Bones festes!

Fireta de Sant Jaume
II EDICIÓ

Esta podría ser la frase. Así cabría denominar, a 
dos hombres de nuestro pueblo que tienen, en sus 
corazones, y en su espíritu, la sencilla bandera 
social de todo aquello relacionado con las Fiestas 
Patronales de Moros y Cristianos de  El Campello.

Son dos nombres/hombres, de sencillo mérito per-
sonal de ocio y recreo. Dos festeros que no tienen 
pereza, ni horario, para colaborar, e implicarse, 
en todo lo relacionado con las fiestas del munici-
pio. Son los más longevos; los de mayor edad, y 
sin apenas importarles los años, consiguen que 
muchos festeros se sientan arropados, y estima-
dos, por estos señores de la Fiesta.

Uno de ellos: Vicente Gomis Alberola (El Xirlot). 
Persona de mar y de la mar, y que tantos años, por 
razón de trabajo,  estuvo apartado de las Fiestas 
de El Campello. Pero con su jubilación dedicó, y 
sigue dedicando, sus “aficiones” y su entrega per-
sonal a las fiestas más populares y queridas que 
tenemos en El Campello: los Moros y Cristianos.

Es obvio decir que, por razón de parentesco y de 
cariño, y porque es así, me honra tenerte en los 
distintos sectores de la esfera social de El Cam-
pello. Un inquieto de la comunicación y del apego. 
Ha sido socio fundador del Casino, Vicepresiden-
te de la Junta de Moros y Cristianos, Presidente 
de la Cofradía del Santo Entierro, socio integrante 
de las comparsas “Els Marinos” y “Marrocs”, etc. 
etc. Y en los últimos años, un incansable y servi-
dor del ámbito festero local. 

No solo por ello, quiero dedicarle este reconoci-
miento y mi homenaje particular, y en este medio, 
sino porque es uno de los dos festeros más ma-
yores de El Campello, de más edad,  y porque ha 
transmitido el sentimiento y la fiesta a la familia, 
y todo lo relacionado con ella. Por ello; por eso, 
y porque considero que es el momento, muchas 
gracias.

El otro Personaje a que me refería anteriormente, 
es José María Esteve Albert, al que todos conoce-
mos cariñosamente como “Papi”. Vaya personaje; 
vaya festero; vaya persona alegre y simpática.

Este hombre, es un todo terreno de la fiesta. Él, y 
el Xirlot, son los “abuelos de la fiesta”. José Ma-

Dos hombres y un destino
LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE CAMPELLO

ría ha pertenecido a la hoguera “D’Aigua Res”, en 
Alicante; fundador de la barraca carramalera “Els 
qui Faltaven”, fundador de la comparsa “Cavallers 
de Conquesta”, a la que hoy día aún pertenece. Ha 
sido delegado de la Junta Festera, Capitán Cris-
tiano 2002, Pregonero de las fiestas de 2013, Em-
bajador Cristiano 2016, y, sobre todo, y con gran 
espíritu un incansable del buen ambiente y de la 
fiesta en la calle.

Mis más sinceras felicitaciones al “Xirlot” y al 
“Papi” por su 75 cumpleaños siendo a día de hoy 
los más MAYORES DE LA FIESTA. Estoy conven-
cida de que dejarán huella,  y ejemplo, de su tra-
yectoria en la fiesta de El Campello. 

Mi más cariñoso homenaje a Dos hombres y un 
destino; un destino y dos hombres: Las Fiestas de 
Moros y Cristianos de El Campello. 

Un fuerte abrazo a los dos.
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Introit
-“ Mama...eixe és que havia en “ca’mílio...”, xiuxiuejà a sa mare, Lola (“el 
coixo”) Soler i Galvany, el seu fill major, sorprès, incrèdul i mig “aporigat” 
quan va descobrir en què consistia el voluminós present que els Reis li 
havien portat aquell 1955, tan llunyà en el calendari com a prop en el 
temps.

Efectivament, l’esvelt, encisador i quasi real cavall de cartró que, durant 
les festes nadalenques tantes vegades havia admirat i desitjat, procedia 
de la veïna (nosaltres érem al final del carrer Major) tenda de “Milio”´. 
Com multitud de productes que es consumien al Campello, doncs en 
eixes dates era una vertadera factoria de la que emanaven tota mena de 
mercaderies.

Gènesi
Presidit per un colossal exemplar de pi, visible a kilòmetres a la redona 
i identificatiu del lloc, en eixe emblemàtic racó, també se li efectuava 
la cerimònia d’acomiadar el dol. Els fèretres, portats al muscle des de 
l’església, es dipositaven a terra i, tot seguit, amics, coneguts i curiosos 
“acompanyaven en el sentiment” als familiars, com ara fan a la Plaça 
Canalejas.
 
Acabada la ronda, de nou el taüt al llom o damunt d’aquells tenebrosos 
cotxes de cavalls, ornamentats amb lúgubres penjolls de tela negra i uns 
plomalls al cap, que feien feredat. Tot seguit la comitiva s’enfilava cap al 
cementeri, seguint el camí del Calvari, apel·latiu que rebia l’actual carrer 
del Convent abans del pronunciament feixista del 36.

Fundació
Ubicada a un lloc singular (encara a hores d’ara és referència per als del 
Poble) la casona i el seu sentinella dominaven la cruïlla del camí reial de 
la Vila Joiosa, entre Major i Convent; amb l’enllaç (Boixets i Llauradors) del 
camí d’Aigües (de Sarrió, Vincle i la Totxa).

 Al roal se’l deia: Plaça Nova, com es pot comprovar en l’anunci del primer 
Llibret de Festes (1952); però tothom el coneixia com “CA’ MILIO”.

El nom deriva del dels amos de la botiga, tots anomenats, durant vàries 
generacions, “Mílio” (Emili, normativament parlant), de la família “lleó”. 
En l’època de descrivim, estava al front del establiment el tercer Emili 
Lledó, en aquest cas i Oncina, un homenot d’aspecte senyorial i germànic, 
que “anava molt a la seua” i per això qui ho portava tot endavant era la 
dona, menuda i dolça, de nom “Pepica”(“l’almadrava”) Vaello i Martínez, 
amb el suport inestimable de la seva filla gran.

Ca Mílio
 -“El negoci no el fundà mon pare..., ve del meu “tataragüelo”, diu orgullosa 
i nostàlgica, Paca “milio” (Lledó i Vaello), la major dels quatre germans, 
Emili (+ 2016), Pepe i Consuelo; i la que estigué al capdavant del negoci 
fins el seu tancament definitiu.

Ampliació de negoci
L’edifici de dues plantes, tal i com el coneixem actualment, encara 
harmoniós i compacte, és gràcies al seu “iaio”, Emili Lledó i Carratalà, 
qui l’any 1900, comprovant com anaven les coses (eren a la primeria del 
nou municipi independent); i amb bona visió de futur, reformà i amplià 
l’immoble existent, adequant-lo a les necessitats comercials i familiars....”  
aquí hem viscut de sempre la família, fins que han anat casant-se i 
formant la seva llar”.

A la planta de baix, cohabitaven el local comercial amb les habitacions, 
cuina i menjador, pròpies de la vivenda, però també un gran pati, que 
dóna a la carretera general, on hi havien “marraneres”, galliners i un forn 
on es coïa pa i dolços, com en una fleca professional, apunta l’amfitriona. 
El pis de dalt era tot per ample. Allà anava a parar la producció adquirida 
i la pròpia.

Es podia trobar qualsevol article de qualsevol mercaderia: d’ultramarins; 
vins i licors;fins llibreria i roba, passant per terrissa, paqueteria i 
espardenyeria.

“- Les farineres estaven a rull de llegums i cereals; d’ embotits i bacallà, 
per als parroquians; i de panís, segó i vinassa, per als animals;...teníem 
de tot per cobrir les necessitats. Des de coses cares a més econòmiques, 
que portaven no tan sols d’Alacant, si més no de totes bandes, de Sevilla, 
de Madrid, de Barcelona, de Cadis....”

La “romana” de l’infern
L’ activitat comercial del seu avi, fou quasi malaltissa, segons li contaren 
a ella. Relataven persones que l’havien tractat, com aquest bon home 
agafava el carro i la “reata” de matxos i camí amunt, senda avall, pobles de 
planícia, masos de muntanya, horts de regadiu, bancals de secà, recorria 
les terres alacantines i de províncies limítrofes, en busca de gènere.
No deixa indret tranquil. Amb la “romana” (primitiu estri de pesar), a la mà, 
mesura tota mena de productes vegetals o animals; sòlids o líquids... res 
se’n escapava al seu afany recaptador. Era tanta la “gòbia” possessiva 
que els masovers intentaven defugir-lo i remugaven farts d’ell...”ja tenim 
ací una altra vegada aquesta “romana de l’infern”!!!.

El que portava servia per vendre i negociar. Paca recorda que “baratava” 
amb propis i estranys; pobles i ciutats; pròximes i llunyanes, com era el 
cas d’Algecires on, fins i tot, posseïen una casa. 

Centre de distribució.
Però era la seva manera de fer gran el negoci, mentre a casa, les dones 

eren les encarregades de gestionar les vicissituds quotidianes i portar 
endavant la casa i la botiga.

L’ acció febril i fabril del “tio Milio lleó”, ha quedat reflectida en un 
extraordinari llibre de còpies de cartes, datades a partir de primers del 
segle passat (116 anys enrere), que mereixeria un estudi singularitzat. 
Allà queda constància dels intercanvis epistolars entre aquell extraordinari 
mercader i un munt de proveïdors i clients. Comandes i vendes; pagaments 
i cobraments; reclamacions i agraïments. Tot un tractat de la interrelació 
comercial entre El Campello i la resta de la Península.

Lògicament això es traduïa en un continu anar i vindre de carruatges amb 
productes que així com entraven, eixien. I, com a curiositat, al contrari 
d’altres negocis similars, no subministraven als armadors de les barques 
de Larraix.  Paca no sap ben bé el perquè, però en ca’ “mílio”, la clientel.la 
només eren particulars i altres majoristes. 

Guerra i Postguerra
Els pitjors moments de la nissaga fou quan la guerra, no perquè eren de 
dretes (pandorgos), si més no per la manca de matèries primes, sobretot 
en acabar el cop militar-religiós- feixista del 36-39.

Tot i les seves conegudes inclinacions conservadores, els del Front 
Popular només se’ls emportaren la ràdio, per escoltar les notícies...” i 
de tant en tant venien i deien: Pepica necessitem tela per fer “monos” 
de feina” i ma mare els contestava...preneu la que us faça falta...i se n’ 
anaven. Cap problema”.

Ella és del 34...i poc se’n recorda, si més no, quan son pare va tornar del 
front i quasi que no el coneixia...de “passat “i barbut, que venia. D’això i 
també del color “encarnós” que prenia l’agua dels còssils, quan reflectia 
la lluminària de les bengales que es llençaven per visionar i combatre els 
bombardejos dels avions feixistes italians, que al Campello no produïren 
víctimes, però el maig de 1938 causaren centenars de morts als voltants 
del Mercat d’Alacant, dues d’elles campelleres.

A principis dels 50 el “tio Mílio” fou nomenat  cap d’Abastos, encarregant-
se de repartir entre la població les cartilles de racionament i els 
subministres, per a sobreviure; com també es va quedar de “consumero”, 
cobrant impostos municipals dels negocis que, prèviament, subhastava 
l’Ajuntament .

Així van anar “tirant” cap a la “dècada prodigiosa”.

Els anys seixanta
Com que tenia que ajudar en casa i la tenda, Paca no va tindre temps 
a estudiar. “Anava a escola de l’Estat, però sense molta obligació. Les 
regles bàsiques...i, sobretot, a comptar, cosa que venia fent de ben 
xicoteta. I com era molt desperta, prompte, amb 10 anys, ja estava darrere 
el “mostrador”. Però com també tenia afany d’aprendre, anava per la nit a 
ensenyar-se amb mestres particulars”.

Els “seixanta” significaren la millora del sistema. Ja no havien de fer 
paquetets i cartutxos, amb “quarts”de molt de productes; ni mesurar l’oli, 
ni el vi, que era un verdader martiri diari.

Les mercaderies ja no es venien “soltes”; les duien empaquetades i 

envasades. Pastes, cereals, detergents, líquids...tot portava els seus 
recipients. Allò era la glòria, manifesta Paca “milio”...i damunt les pèrdues, 
que abans es produïen en el trepig de mesurar, eren nul·les. Per tant el 
benefici major. Els percentatges variaven, segons el producte, i anaven 
des d’un 5 a un 20% o més, depenent del subministrador i el tipus d’article.
També ho fou de la modernització de la societat. Començaren a vindre, 
encara que no molts, els turistes, en principi d’origen francès, per això 
la gent del poble anomenaven “francesos”, als estrangers. Els que sí 
arribaren en multitud foren els immigrants, que venien a treballar, sobretot 
a les tomaqueres de l’empresa Bonny.  Els dèiem (i diem) castellans 
(perquè eixa era i, continua sent, la seva parla, encara que alguns s’han 
barrejat amb valencians).

“Tienda el pino” 
 A partir de mitjans de la “dècada prodigiosa”, entre els nouvinguts 
varia la denominació de la tenda.

Una dona castellana, com que no disposa de domicili on pogués escriure 
el seu fill que estava fent la “mili”, li va dir a sa mare...”Pepica, si no le 
importa, l’he disho ar mushasho que m’escriba aquí, a la “tienda er pino”, 
que la conose too er mundo”. Això va passar, xico, subratlla Paca, i, a 
partir d’aleshores... “ca’ Milio”, per als del poble i “la tienda el pino”, per als 
forasters.

-“Venien prou per aquí i se’n duien molt de gènere...els cascos de sardina 
s’esgotaven, els xoriços, el tulipán...de tot...i bons pagadors. I es que 
ma mare també es portava molt bé amb ells. Els ajudava amb tot el que 
podia... aixovar, mobles, menjar per als xiquets...Venges què havíem de 
fer...

Ja per aquell temps ella i el seu Pepe eren els ariets del comerç, encara 
que tots ajudaven fins que van anar casant-se i deixant la llar.

Darrera etapa 
Son pare ja no es trobava bé i els germans amb les seves respectives 
famílies, així que a partir de 1972, quan el “tio Mílio” va faltar, Paca es va 
quedar amb el negoci. 

Sa mare sempre estigué al seu costat fins el 76, que va passar a millor 
vida, deixant-la una miqueta desemparada. Però ella era forta i tirà 
endavant. 

La instal·lació de les grans superfícies comercials feu minvar l’hegemonia 
que durant dècades havia gaudit i, com en èpoques anteriors, va saber 
adaptar-se a les noves circumstàncies i mantindre un nivell digne.
Del passat gloriós en queden multitud de constàncies. A banda de la 
casa, que mai ha volgut vendre, i el local comercial, un museu ancorat 
en el pretèrit, Paca té vertaderes “relíquies” de mobles, estris, llibres, 
fotografies(una de 1870) i vivències. Es podria escriure un llibre.

Com que no tenia fills, perquè es va maridar ja amb certa edat i els nebots, 
cadascun tenia la seva carrera i no mostraren cap interès, quan va arribar 
el moment va tindre-ho clar. 

Mentre expirava el segle que havia estat testimoni del seu esplendor, en 
juliol de 1999, s’extingia L’EMPORI de “CA’ MÍLIO”.

Jul
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Pròleg
Un cop sembla que els “güendos” s’esvaeixen i la claror torna a la posició 
que li pertany, ha arribat el moment de emfatitzar tot allò que durant els 
darrers anys ens han volgut arrencar als valencians; sense aconseguir-ho!

Davant el genocidi cultural i històric al qual hem estat sotmesos per 
invasors i traïdors al nostre poble, la nostra cultura i la nostra identitat, 
obcecats en reduir-la a simple folklore, han sigut molts els que, enfront 
la banda de sàtrapes, lladres, mentiders i covards que hem hagut patit, 
continuem en lluita, units fent força, per dignificar el nostre País i els seus 
senyals d’identitat, gravats a l’adn de generacions i generacions i que, per 
molt que han intentat, i ho intentaran, mai no podran esborrar.

La pilota valenciana i la llengua que la “canta”; la gent que la practica i la 
promou; els qui la divulguen i la fomenten en són dignes exemples.

Al Campello, després d’un temps on s’han primat associacions d’animals 
i tastadors de vins, 
mentre al Club de Pilota 
li donaven almoina (molt 
dignament rebutjada pels 
directius del moment), 
ha arribat el moment 
d’ iniciar una nova 
singladura.

Nou Projecte
Un nou projecte que està 

encapçalat pel més important esportista campeller de tots els temps. 
Olímpic; campió del Món, d’Europa i Nacional de pilota a mà, va rebre al 
setembre del 2014, de mans del President de la Generalitat, el premi de 
la Federació Valenciana pel seu recorregut vital en pro del nostre esport 
nacional.

Aquest darrer guardó s’hi suma a l’extens palmarès, que compta amb una 
participació als Jocs Olímpics de Barcelona ’92; quatre campionats del 
Món (1998, 2000, 2002 i 2004) i altres tants d’Europa (1999, 2001, 2003 
i 2007). A més d’haver aconseguit 10 títols de Lliga a Llargues, (l’únic de 
tota la història de la competició) també té l’honor de ser guanyador de la I 
Champions Lligue d’Europe de Pilota a Mà.

Prestigi i treball
Bé, com ja heu endevinat, es tracta del 
nostre conciutadà, en 
Josep Antoni Martínez i Asensi, conegut 
al món de la pilota com:”Martines”.

Retirat de la competició oficial ara fa tres 
anys, retorna a l’activitat compaginant-la 
amb unes altres funcions al capdavant del 
Club de Pilota Valenciana del Campello. 
Juntament amb ell, es retroben alguns 
membres d’altres directives anteriors, 
com són el cas de Raül i Julià, que s’han 
sumat davant el repte d’iniciar un nou 
període, amb el propòsit de  reconduir 
l’actual declivi de la veterana entitat 
esportiva.

Després de l’assemblea del passat 
mes de juny, la nova Junta Directiva 
queda conformada per:

El Campello torna a l’elit de la Pilota Valencia
AMB EL MUNDIALISTA “MARTINES” DE PRESIDENT

President: Josep Antoni Martínez i Asensi
Vicepresident: Raül Berenguer i Esplà
Secretari: Julià-Pere Garcia i Soler
Vicesecretari: Rafel Moñinos i Giner 
Tresorer:  Antoni Calvo i Marco
Vocals:  Vicent Garcia i Soler – Mario Berenguer i Carratalà

Retorn als orígens
Com que tots ells tenen experiència en aquestes activitats, la intenció 
del nou equip directiu és redreçar la trajectòria del Club de Pilota del 
Campello i intentar retornar als seus orígens de Treball de base, Promoció 
i Divulgació d’un esport que ve practicant-se al llarg i ample del País 
Valencià des del segle XIII.

És per això que s’han engegat diversos i continus campionats locals 
en la modalitat de “Raspall”, amb nodrida participació d’una trentena de 
jugadors de tota edat i condició. Tardor-Hivern; trofeu “Pernil de Nadal”; 
obert de Primavera, amb intervenció de pilotaries d’altres localitats. També 
s’ha fet tradicional la “Partida de dijous”, de major nivell i competitivitat, en 
la que intervenen jugadors d’altres clubs de la Comarca, vb., Benimagrell, 
Mutxamel, Sant Vicent, Xixona, etc.

El Trinquet municipal “Josep Antoni Martínez Asensi”, escenari de partides 
animades per un públic variat i entusiasta, torna a aprofitar-se com cal, 
tot i les deficiències conseqüència de la falta de cobertura i l’escàs 
manteniment. Precisa de vestidors, polit de la canxa; d’una mà de pintura; 
i l’habilitació de l’accés existent juntament al Pavelló  de la Plaça Saint 
Cristhol. 

També és intenció del Club de Pilota oferir la possibilitat de promoure 
partides a nivell professional i atraure esportistes i afeccionats de tot arreu, 
donat que és l’única instal·lació d’aquestes característiques en els pobles 
de la contornada. Però perquè això fos possible en qualsevol època de 
l’any, s’hauria de completar el projecte, amb la construcció d’un sostre, 
que és la promesa incomplida dels Consistoris dels darreres lustres.

Escola de Pilota
Dins l’impuls i promoció entren les campanyes escolars, en col·laboració 
amb els centres educatius de la localitat, amb explicacions i demostracions 
de les distintes maneres de jugar a pilota, realitzades per directius, 
amb “Martines” al capdavant, qui també dirigeix i entrena a la quinzena 
d’alumnes (d’ambdós sexes) integrats en l’Escola de Pilota, gestionada 

pel nostre Club. 
Enguany equips de 
benjamins, alevins 
i infantils participen 
en els Jocs Esportius 
del País Valencià, 
en frontó, galotxa i 
raspall. També ho fan 
en aquesta modalitat 
a nivell individual i per 
equips, Toni Calvo i 

Pasqual Martines, classificats per a la fase final provincial i autonòmica. 
Les xiquetes, de cap manera, no volen quedar-se al darrere i també s’han 
incorporat a l’Escola, conformant el seu propi equip femení.

Sentit homenatge pòstum a l’expresident Josep V. Berenguer

Víctima injusta d’una llarga i cruel malaltia, en Josep Vicent Berenguer 
i Esplà, excel·lent persona, solidari, treballador i vàlid, el 4 de març de 
2015 ens va deixar orfes de la seva presència, encara que sempre estarà 
entre els que tinguérem l’honor i el privilegi d’haver gaudit de la seva 
incommensurable companyia. Tenia, només, quaranta-nou anys!!!.

Pocs dies després del multitudinari i emotiu sepel.li, a proposta dels 
directius Mario Berenguer i Vicent Verga, fou nomenat, per aclamació, 
President d’Honor “in memoriam”.

A l’emocionant 
acte assistiren 
prop d’un centenar 
d ’ a f e c c i o n a t s ,      
amics i familiars que 
volgueren expressar 
el seu efecte i suport 
a sa mare, Adriana, 
muller, Isabel; fills, 
Sandra i Josete, 
tanmateix jugador 
del primer equip 
i al germà Raül, 
amb qui compartí la 

direcció del Club en l’època més triomfal, entre 2004 i 2012, aconseguint 
6 Campionats consecutius de Lliga i la I Champions Lligue d’Europe, de 
pilota a mà, conquerida en 2011, a Pamplona. Tampoc hem d’oblidar els 
guardons de la Federació Valenciana, l’any 2009 i el premi Compromís, en 
2011. Sempre amb nosaltres, amic Jose !!!.

Homenatge a Sarasol II
També emotiu, per altres raons vitals, a proposta de “Mauri”, fou l’homenatge 
tributat al expilotari 
professional, Josep Maria 
Sarasol i Soler “Sarasol 
II”, considerat el millor 
mitger de l’escala i corda. 
Un dinar de germanor 
al restaurant “Masch”, 
amb presència de Pere 
Revert, batlle de Genovés, 
localitat natal del menut 
dels Sarasol; també els 
màxims representants 
municipals, Benja Soler 

i David Ramírez; de la Junta festera i de la Federació Valenciana, amb 
l’incombustible Pepe Devesa al capdavant, inicià una vesprada festiva, 
que continuà al carrer Trinitat amb una partida de raspall infantil i el plat 
fort : el XXXIII Torneig “Festes de Sta. Teresa”,

Amb l’asfalt acabat de pintar, Sarasol II, torna a trepitjar el carrer, emocionat 
a més no poder, entre ovacions del nombrós públic local i foraster, que 
acudiren a retre tribut a un altre mite del nostre esport nacional. Plaques 
commemoratives, llàgrimes d’agraïment d’ell com de la seva muller, 
Elo, tant pel suport rebut en els moments difícils, com pels inoblidables 
moments que estaven vivint. Una jornada inoblidable.

Retorn a la màxima categoria
Amb la XXXII Lliga Provincial a Llargues, el nostre Club retorna a l’elit de la 
pilota valenciana, amb quatre campellers dels cinc que componen l’equip 
de 1ª categoria, capitanejat per Josep “Martines”, al truare;  i Vicent Verga, 
Josete Berenguer, Carlos Tendero i Vicent Casanova al rest. Durant  la fase 
regular, molt competida i amb conjunts del màxim potencial, l’afició tornà 
a gaudir de vesprades memorables, com les victòries davant Benimagrell 
i Sella; o la derrota 
mínima amb Parcent, 
aspirants al títol de 
Lliga.

Finalment, els 
nostres representants 
han quedat, per un 
punt, al marge de 
disputar un “play 
off” històric contra 
l’equip de València, 
capital, que enguany 
s’ha incorporat a la 
modalitat “reina” de la pilota valenciana. Una llàstima!.

També s’ha entrat en 2ª categoria, amb tots del Poble, encapçalats per 
Guillem Durà, com a “banca”; i restant, Jesús Varó, Dani Yepes, Mariano 
Tendero i Lluís Alavés. Els resultats no han estat del tot satisfactoris, 
quedant sisè, de set equips, tot esperant una millor temporada vinent.

Tornejos de Festes
Uns altres projectes de cara a l’actual temporada se centren en tornar a 
col·laborar amb les Festes del Carrer la Mar i s’han programat partides 
de Raspall amb participació d’equips sèniors del club i xiquets de l’escola 
de pilota; de la mateixa manera que està previst fer-ho a la Fireta de Sant 
Jaume. 

Pel que fa al XXXV Trofeu “Festes de Santa Teresa” de Llargues, cabria la 
possibilitat de tornar al format antic de semifinals i finals, si el pressupost 
ho permet i es confirma l’ esponsorització de la Caja Rural Central. 

Històrica partida femenina
El Trinquet  municipal fou escenari, la nit de dijous, 19 de maig, d’un 
esdeveniment esportiu, qualificat d’històric pel president del Club de 
Pilota, en la presentació de la partida que enfrontà, por primera vegada al 
Campello, dos equips femenins en la modalitat de “raspall”.

La novetat de l’esdeveniment 
congregà nombrosos aficionats, de 
tots dos sexes, expectants per la 
primícia competitiva, considerada 
per “Martines”, un exemple de la 
modernització del Club, quan es van 
incorporar les dones a una pràctica 
tan dura i sacrificada com és el 
nostre esport autòcton, tot i que tenim 
diverses xiquetes a l’Escola de Pilota.

La trobada, seguida amb interès i emotivitat pel públic, resultà renyida i 
anivellada al principi, però acabà decantant-se envers la parella formada 
per Fátima i Mel, que s’imposaren 5 jocs a 3, a Enri i Lucia.

Salut i bones festes!

Julià Garcia i Soler, secretari del C.P.V.C.
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Evolució de les festes d’Octubre
DEL CAMPELLO

El poble campeller, celebra 
les “Festes Patronals” 
en commemoració i 
agraïment a la Patrona, 
la MARE DE DÉU DELS 
DESEMPARATS. Aquestes 
són tan antigues com el 
mateix poble.

En el seu origen, El 
Campello celebrava les 
“Festes Patronals” al mes 
de maig, coincidint amb 
la festivitat de la Patrona. 
Però la conjuntura laboral-

marinera dels homes campellers feia que no es trobaren en 
eixa data al poble, ja que estaven immersos en plena feina 
pesquera a les costes marroquines. Per aquest motiu es va 
decidir traslladar-les al mes d’octubre, celebrant-les al voltant 
del dia quinze, festivitat de Santa Teresa de Jesús i titular de 
l’església del poble, perquè en aquest moment els homes ja 
havien acabat la temporada  de pesca i tornaven a casa.

En aquella època, l’epicentre de les celebracions era la plaça 
de l’església (“Canalejas”) i els carrers del voltant. Els actes 
més rellevants eren els religiosos i dins d’aquests s’incloïen:  
les novenes,  el rosari de l’aurora, les misses o la processó, 
entre d’altres. 

Altres actes eren de caràcter lúdic. Es realitzaven cercaviles, 
solta de vaca, revetlles, cucanyes, passacarrers de nanos, 
“cordaes”, etc. Tot això, amenitzat amb les paradetes dels 
torroners xixonencs que s’instal·laven a la plaça.

Però en la dècada dels anys seixanta del segle passat, 
aquestes festes de marcat sentiment religiós, van començar 
una metamorfosi, produint-se un nou canvi. Les noves 
generacions de joves van engrandir-les incorporant nous actes 
i representació festera, així com creant noves comparses, 
les quals s’esmenten a continuació: Hawaianes, Zíngares, 
Vikings, Marinos, Estudiants, Campellers, Pirates. Pacos (on 
esporàdicament eixien algunes joves vestides de mores) i 
Pollosos. Tanmateix, a banda de les comparses també es van 
incloure, desfilades de carrosses, un concurs de disfresses 
infantils, un concurs d’enganalament de carrers, una cursa de 
cintes, etc.

Però el més substancial de tots els canvis que es van produir 
va ser l’exaltació de la dona en la festa, incloent la figura de 
la “Reina i Dames d’Honor”, les quals presidien tots els actes 

oficials i tancaven la desfilada 
de les carrosses. Aquesta 
incorporació es va donar des 
de l’any 1963 fins el 1985. 
Aquests nomenaments van 
recaure en les següents 
senyoretes: Pepi Tina 
Juan Gomis, Asunción 
Soler Ruzafa, Glória Pérez 
Carbonell, Clara Giner 
Berenguer, María Rosa 
Puchol Giner, Maria Trinidad 
Baeza Abad, entre d’altres. 

Totes elles sempre estaven envoltades i acompanyades de 
les respectives “Dames d’Honor”, elegides pels membres que 
formaven la Comissió de Festes del moment.

Les primeres representants festeres de “Reina i Dames 
d’Honor” foren: Pepi Tina Juan Gomis (reina), María 
Encarnación Climent Soler, Pepi Tina Elda Esteve, Mari Tina 
Lledó Rico (dames).

La gran majoria d’aquelles comparses, així com la resta 
d’actes i càrrecs festers (Reines, Dames d’Honor o Festera 
Major), han passat a formar part del record i la història de la 
festa campellera.

No obstant això, el temps i les noves inquietuds dels festers i 
festeres van voler incloure nous càrrecs, actes i comparses de 
moros i cristians, produint-se un punt i a part en la configuració 
festera que a dia de hui és la que celebrem.

A partir del 1974 i fins el 1984, es van afegir un nodrit grup 
de noves comparses mores i cristianes a la desfilada, sense 
seguir una continuïtat ni un guió establert. Moltes d’aquelles 
comparses van desaparéixer, com foren: Abasides, Xodios, 
Hassi-Messaoud o Templaris. I altres que han perdurat fins als 
nostres dies.

Actualment, les comparses que participen en la festa són:

BÀNDOL CRISTIÀ

NOM DE LES COMPARSES ANY DE FUNDACIÓ
Maseros     1976
Jaume I     1982
Cristians del Campello    1983
Tercio de Flandes    1983
Marinos     1984

Cavallers de Conquesta   1992
Cavalleres del Temple    2004

BÀNDOL MORO

NOM DE LES COMPARSES ANY DE FUNDACIÓ
Pacos      1966
Meixemet     1974
Veterans     1977
Kordofan     1982
Non Bèbéc     1979
Marrocs     1979
Aín Karim     1983
Pollosos     1991 
Zaidies      2005

Des de l’any 1983 i fins el 1985, les representants de la 
festa foren anomenades “Festera Major i Infantil” i la resta 

d’acompanyants “Festeres”, desapareixent així l’apel·latiu de 
“Reina”.

L’any 1985 s’elaboraren els primers “Estatuts de Moros i 
Cristians”, sent l’arrancada oficial de les festes de les quals hui 
gaudim. En aquests primers estatuts, s’articulava la composició 
d’una “Junta Festera de Moros i Cristians”, que s’encarregaria 
d’organitzar la festa i vetllar pel seu bon funcionament. Els 
membres que composaven la Junta, eren els següents: un 
President/a; un Vicepresident/a; un Secretari/a; un Tresorer/a 
i els Vocals. Tots ells revalidaven els seus nomenaments 
periòdicament, en l’assemblea general de festers/es.

De la mateixa manera que es va regular la composició de la 
Junta Festera,  es va donar forma a la composició dels nous 
càrrecs festers. Aquests estaven i estan conformats per: Capità 
i Capitana, Banderera i Ambaixador.

Els primers festers/es, que ostentaren els nous càrrecs  l’any 
1985 pertanyien a les comparses “Veterans i Maseros” i foren:

Pel bàndol moro:
Capità: Ángel Pérez García.

Capitana: Maruja Gosálbez Blasco.
Banderera: Maruja Pastor Carrasco.
Ambaixador: José Juan Terol.

Pel bàndol cristià:
Capità: Celedonio Ruíz García.
Capitana: Carmina Planelles Baeza.
Banderera: Marita Verdú Valero.
Ambaixador: Juan José Berenguer Alcobendas.

Malgrat aquests nomenaments, eixe any les ambaixades del 
bàndol moro van ser representades per Toni Planelles Ramos 
(1r dia) i Joaquín Tomás Pérez Gosálbez (2n dia).

L’esforç i treball incessant de tot el col·lectiu fester, han fet que 
aquestes festes estiguen ben valorades i que destaquen per 
la seua brillantor i continuïtat els següents actes:

El Desembarcament. Acte ple de contrastos, espectacle i 
vistositat on les flotes del bàndol moro, desembarquen per 
representar la invasió del poble del Campello. Se celebra a la 
platja del Clot de l’Illot, al costat de l’emblemàtica Penyeta.

Les Ambaixades. Destaca la que es realitza a la torre de la 
Saleta (s. XVI) en el singular i incomparable paratge de la 
Illeta. S’escenifica el text del parlament entre els ambaixadors 
cristià i moro. Aquests bonics textos de les Ambaixades, van 
ser escrits en valencià pel poeta banyerí, en Vicent Berenguer 
i Micó.

L’Entrada. Desfilada dels dos bàndols acompanyant als 
seus càrrecs festers. Destaquen els espectaculars “boatos” 
i la música festera que harmonitza l’acte, amb les diverses 
bandes de música que hi participen.

La Processó. Acte devocional ple de sentiment, on els 
campellers/es, els càrrecs festers i les autoritats, acompanyen 
a la “Patrona” la Mare de Déu dels Desemparats, i a la titular 
de l’església Santa Teresa de Jesús, pel recorregut tradicional.

Però el calendari fester, no sols se cenyeix als vibrants dies 
de dinamisme fester del mes d’octubre. Actualment, ocupa tot 
l’any d’activitats festeres repartits en múltiples actes.

Per acabar vull animar al col·lectiu fester a seguir la tasca que 
desenvolupa, i que continue treballant i esforçant-se perquè 
les nostres festes de moros i cristians seguisquen endavant, 
consolidant-se com unes de les millors expressions festives 
de la comarca.
Per últim, vull agrair a totes les persones que han contribuït 
amb les seues aportacions i testimonis a fer possible aquest 
escrit. 

Bones Festes 2016.

José Ramón Planelles i Giner.
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Manos Unidas Harmonie
DEL CAMPELLO BOTELLA

Volem agrair l’ oportunitat que ens dóna la junta de les festes 
de Moros i Cristians per deixar-nos un espai en aquest llibre 
per poder-nos dirigir al nostre poble i donar-vos a conèixer les 
activitats, que com a organització de voluntariat, realitzem du-
rant tot l’any.

Ens agradaria comptar amb col·laboració de gent jove que 
participara amb el nostre grup, per poder tenir idees noves i 
arribar a grups de persones que nosaltres, per la nostra edat, 
no sabem com connectar.  Des d’ aquí vos convidem a inte-
grar-vos i a col·laborar mes directament amb nosaltres.

Dir-vos que com els altres anys, realitzem tres activitats, en les 
que segurament heu col·laborat la majoria de vosaltres i que 
són  les  següents:

• Mercadet de Nadal 
• Dinar solidari del més de Febrer
• Gala benèfica amb el grup Els Romàntics i els ballets 
de Lorena Moll i L’Estatxa

Des d’ este racó que ens proporciona el llibret de festa volem 
donar les gràcies a totes eixes persones, que cada any te-
nen la gran voluntat d’ estar, incondicionalment, esperant que 
realitzem aquestes activitats i amb les seues aportacions pu-
guem traure endavant els projectes que ens proposem cada 
any.

Totes les aportacions que hem recaptat enguany són per un 
projecte en Nairobi, que és la capital de Kènia, és per la cons-
trucció d’ una ala en un hospital per a pediatria i equipar el seu 
quiròfan.  Aquest hospital està a 15Km. del  centre de la capital, 
en una zona desprotegida on conviuen diferents ètnies i tam-
bé refugiats de Somàlia i Sudan.

Esperem que cada any aneu coneixent-nos un poc més i que 
amb la vostra solidaritat, siguem moltes MANS UNIDES que 
estiguen dispostes a col·laborar amb la nostra organització, 
que és de tots. 

MOLTES GRÀCIES I BONES FESTES

UVAS

El luminoso rocío nácar
halagaba con una caricia

seráfica y diligente
la tierra cálida de la cosecha

mientras tu espalda encorvada
de hombre luchador y engañado

se arqueaba cada vez más
sobre las uvas de la rabia,

de la incuria   y de la desidia
de  otra patria  que te maldijo.

Quitabas las hojas lastimadas
de las parras cansadas y dolidas

cuando brotaban los nacientes rayos
del astro rey que bruñiría
los racimos portentosos
de la recolección otoñal.

Entre cada pie de vid
habías enterado

el sueño insurrecto
de la libertad mortificada,
de los ideales enlutados,
de la hambruna saciada.

El arco iris del  destino  enaltecido
se evaporaba en los surcos sedientos
de una  insólita tierra apergaminada

y en las nieblas opacas
de tu mente traicionada.

Harmonie Botella

Somos un club de gimnasia artística que compite a 
nivel autonómico.  Nuestra modalidad deportiva incluye 
el trabajo en las paralelas asimétricas,  la barra de 
equilibrio,  el suelo y el salto.  Nuestro club ha finalizado 
este año con dos subcampeonas de la comunidad 
valenciana y un tercer lugar . A nivel provincial también 
hemos obtenido muy buenos resultados y muchas 
niñas medallistas. Es un deporte muy bonito y muy 
sacrificado,  pero con la recompensa de los valores 
inculcad o s de ésta disciplina deportiva. 

Club de Gimnasia
ARTÍSTICA
PLAYAS CAMPELLO

Sólo hace tres años que estoy participando activamente del teatro 
de escenario con Medusa Teatre. Yo era una de esas personas, 
como tantas, como tú, que pensaba que yo no servía para hacer 
teatro. Me moriré de vergüenza encima del escenario, miedo 
escénico le llaman. Pánico más bien era mi idea. Pero cuando por 
fin cogí mi miedo, lo puse a mi lado para que me acompañara pero 
no me abordara, pedí entrar en este grupo. Ya conocía a todos 
y todas por sus fantásticas obras de teatro y por amistad y lazos 
familiares, aunque nunca imaginé ser recibida con tanta calidez.

Y cuando expuse mi miedo y pregunté , ¿creéis que yo podré 
memorizar los textos y hacer teatro?, Neus y Joan creadores de 
Medusa Teatre, me dijeron que sí que sólo necesitaba una cosa, 
bueno dos, ganas y trabajo, trabajo y más trabajo.

Así que festeros y festeras y especialmente a los cargos,  al igual 
que una obra de teatro  tras el trabajo, trabajo y más trabajo que 
habéis hecho durante todo el año, ahora os toca salir al escenario 
a presentar vuestros personajes, representar el guión y lucir la 
escenografía. “Mucha mierda”

Medusa Teatre os desea felices fiestas y que como nosotros 
disfrutéis mucho de la obra !!

Només fa tres anys que estic participant activament del teatre 
d’escenari amb Medusa Teatre. Jo era una d’eixes persones, com 
tantes, com tu, que pensava que jo no servia per a fer teatre. Em 
moriré de vergonya damunt de l’escenari, por escènica es diu. 
Pànic més bé, era la meua idea. Però quan per fi vaig agafar la 
meua por, la vaig posar al meu costat perquè m’acompanyara però 
no m’abordara , vaig demanar entrar en este grup.
Ja coneixia a tots i totes per les seues fantàstiques obres de teatre 
i per amistat i llaços familiars, encara que mai vaig imaginar ser 
rebuda amb tanta calidesa.

I quan vaig exposar la meua por i vaig preguntar, creieu que jo 
podré memoritzar els textos i fer teatre?, Neus i Joan creadors de 
Medusa Teatre, em van dir que sí que només necessitava una 
cosa, bé dues, ganes i treball , treball i més treball.

Així que festers i festeres  i especialment als càrrecs,  igual que una 
obra de teatre  després del treball , treball i més treball que heu fet 
durant tot l’any, ara vos toca eixir a l’escenari a presentar els vostres 
personatges, representar el guió i lluir l’escenografia. “molta merda”.

Medusa Teatre vos desitja bones festes i que com nosaltres gaudiu 
molt de l’obra !!

Medusa Teatres
CONSOL FORNER VARÓ



Salpassa
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És sabuda per tots la relació i vinculació dintre de Salpassa entre 
persones d’aquests dos pobles: El Campello i Sant Joan; pobles 
veïns, amb propera distància entre ells i amb una llarga relació en el 
col·lectiu i en altres àmbits.

La meua arribada al Campello, que em va donar l’oportunitat de 
conéixer aquest poble i la seua gent, les festes i amb Salpassa, 
va vindre de la mà de la meua benvolguda Anna Betlem Baeza 
Manzanares, que per la seua part havia fet camí i em mostraria 
moltes i meravelloses coses d’aquest poble. Jo era ballador a Sant 
Joan i Anna em va oferir col·laborar amb Salpassa ballant; i allí que 
vaig anar.

Salpassa em va obrir un món, dins del folklore, molt gran i, en el qual 
l’entitat ja feia molts anys que treballava... la investigació, restauració 
i difusió del folklore valencià. Una important i apassionant tasca al 
voltant de tot açò on al llarg de la meua estança en Salpassa he pogut 
participar i gaudir amb un gran nombre de gent enamorada com jo 
de coses tan importants i tan nostres com les nostres arrels; tant que 
Salpassa hui en dia és part de la meua família. Per descomptat, m’hi 
vaig quedar. Amb Salpassa vaig conéixer també la festa de Moros i 
Cristians i vaig participar-hi com a membre de les comparses Ain-
Karim i Cavallers de Conquesta. A més a més, he d’esmentar la 
faceta professional en el poble i, per què no dir-ho, també la faceta 
més sentimental, l’amor.

Actualment, després d’uns anys desconnectat un poc de tot allò 
parlat abans, fa quasi dos anys que torne a participar i gaudir 
de les activitats de Salpassa, cosa que fa més feliç el meu dia a 
dia. De les altres facetes conserve un bonic i entranyable record; 
professionalment, fins i tot compte amb clients que formen part del 
gruix dels meus amics.

Enguany tinc la sort de ser Cap de Dansa 2016, amb Lluïsa López, 
fundadora de Salpassa, amiga, persona dolça, entranyable, divertida, 
discreta, sensible; molt bona gent. Moltíssimes gràcies per demanar-
me ballar amb tu i ser Caps de Dansa; tot un orgull i un plaer. El camí 
que farem junts ballant, me l’imagine gaudint en fer el que ens agrada, 
ballar, pensant el recorregut i l’evolució que han tingut les Danses 
del 9 d’octubre, en els inicis, danses de la Costera i després, danses 
de l’Alacantí. Van començar com a actuació de Salpassa, tenint 
la gent d’espectadora, i a poc a poc, amb molta faena per part de 
Salpassa (difusió, cursets de danses, etc.) i la participació del poble 
i de les comparses festeres, han passat a ser unes danses populars 
encapçalades, com no podia ser d’una altra manera, per Salpassa i 
amb una extensa cua que ens fa emocionar.

També pensaré, en mirar els ornaments que engalanen el carrer, 
en tota la gent de Salpassa i amics de fora del col·lectiu que han 
treballat desinteressadament en fer-los per engalanar el carrer el 
dia 8 d’octubre, cosa que s’ha fet també des de sempre de la mà de 
Salpassa. I, com no, pensaré en totes aquelles persones de Salpassa 
i coneguts que en algun moment de la seua vida han participat 
d’aquestes danses nostres i que en eixe moment contribuïren a fer-les 
grans. A TOTS VOSALTRES, GRÀCIES.

És tan bonic sentir el que estic sentint, sentir que la gent s’il·lusiona 
amb tu moguts per la teua il·lusió i pel que faràs i veure que per la 
mateixa raó treballa amb tu. Tot açò fa més gran l’emoció, grans les 
danses i gran l’acte de l’engalanament del 8 d’octubre i la festivitat del 
9.

Per acomiadar-me, vull convidar a tot el món a gaudir i participar 
amb nosaltres de tot açò. Fem gran allò nostre. Done les gràcies a 
totes les persones que no hi estan ficades i que per amistat treballen 
desinteressadament, en especial a Araceli Blanes i Alfonso Baeza, 
així com a tots els que hi participen. I aprofite per desitjar unes bones 
festes......

GRÀCIES A SALPASSA I A TU, LLAU.

Al mes de maig va fer 30 anys que es va constituir el grup de 
danses Salpassa. En aquells primers moments vam pensar que 
la millor manera de donar-nos a conéixer al poble era ballar les 
danses a les festes d’octubre. Vam decidir que la millor data  
podia ser el 9 d’octubre, la nostra festa. 

Per començar, el col·lectiu es va  plantejar com a objectiu que 
les danses esdevingueren un senyal d’identitat  del nostre poble. 
Per aconseguir-ho necessitàvem la implicació de molta gent 
que podria aprendre a ballar-les als cursos que el nostre grup 
organitzaria a l’estiu o simplement que la gent s’incorporara 
el mateix dia per aprendre algun dels passos. Amb això 
aconseguiríem que amb el pas del temps quan algú preguntara 
si es ballen danses al Campello, tothom diguera que sí, que el 9 
d’octubre es balla la Dansà al carrer Pal i la plaça.

Crec que la vam encertar de ple perquè  l’acollida d’aquesta 
Dansà i l’èxit d’assistència ha anat creixent any rere any i n’estic 
molt satisfeta de formar part d’aquest projecte tan viu i dinàmic.
Per a ballar no cal tenir un vestit adequat o bonic sinó que hi ha 
prou amb tindre’n ganes.

Jo, fa tres dècades! tancava amb la meva parella de ball la 
comitiva. Ballàvem de cua.
Enguany seré Cap de dansa amb Juan Carlos. Em fa molt 
contenta poder ser-ho per primera vegada en 30 anys. Amb 
Juan Carlos he ballat moltes vegades i espere que tindrem més 
ocasions en el futur però enguany, per aquesta celebració, sé 
que serà molt especial. 

No podria tenir una parella millor. Quan balle amb ell sempre 
he sentit l’afecte, la complicitat i l’empatia que em transmet, 
a més dels seus retocs en el meu pentinat i indumentària per 
aconseguir que lluesca més guapa a l’escenari o la plaça. Moltes 
gràcies, Juan Carlos, per acceptar-me quan et vaig demanar fa 
un any que m’acompanyares com a Cap de Dansa del 2016.

Lluïsa López Giner

Com a regal per aquestos 30 anys per a Salpassa ens agradaria 
que enguany també fóra molt especial per al públic. Per això 
aprofitem per a convidar a ballar les danses a totes les persones 
que han estat vinculades d’una manera o altra amb Salpassa: 
antics dansaires i col·laboradors de Salpassa, els que heu  fet 
cursets a l’estiu, els que sabeu ballar bé, aquells o aquelles que 
només sabeu fer el pas pla... Us esperem a totes i tots per a 
gaudir de les danses del 9 d’octubre del 2016.

J. CARLOS LLUÏSA

Salpassa



El sujeto de la Historia es el hombre y su fin presentar a los 
hombres y mujeres actuales el relato y consecuencias de los 
hechos del pasado, para que por el estudio y comparación de esos 
hechos  encuentren enseñanzas y guía en su labor del porvenir. 
Mi método de investigación histórica ha sido el analítico-sintético. 
Es indispensable que en el estudio de las cuestiones históricas 
se analicen los sucesos decomponiéndolos en todas sus partes 
para conocer sus posibles raíces económicas, sociales, políticas 
o etnográficas y partiendo de este análisis llevar a cabo la síntesis 
que reconstruya y explique el hecho histórico. El método analítico 
es el heurístico, palabra que proviene del término griego heurisko 
que quiere decir yo busco, descubro y que es el método que se 
usa para encontrar lo nuevo, lo que se desconoce.

DON JOSÉ MUÑOZ MALDONADO, 
primer CONDE DE FABRAQUER, nació 
en Alicante el 6 de febrero de 1807 y fue 
bautizado ese mismo día en su Iglesia 
Parroquial de Santa María. Falleció el 16 
de octubre de 1875, siendo enterrado en la 
Sacramental de San Luis y San Ginés de la 
capital del Reino.

Hijo de Juan Rafael Muñoz de Santiago, 
natural de Palma de Mallorca, y de María 

Dolores Maldonado Cañedo, natural de Alicante, contrajeron 
matrimonio en Madrid el 24 de abril de 1793.

El 8 de diciembre de 1829 contrajo matrimonio en Madrid con 
Josefa Gaviria Alcova, que fue Dama Noble de la Real Orden de la 
reina María Luisa. Josefa Gaviria Alcova falleció en Madrid el 5 de 
julio de 1874.

El 26 de Mayo de 1847 la reina Isabel II le concedió los Títulos de 
Conde de Fabraquer y de Vizconde de San Javier. El primero de 
ellos por sus raíces alicantinas. Recordemos que Fabraquer se 

Don José Muñoz Maldonado
hallaba enclavado en plena Huerta Alicantina y era notoria su fama. 
Fue también distinguido con la real Orden de Carlos III, la Gran 
Cruz de la Orden de Isabel La Católica y, después de solicitarlo con 
insistencia, logró el nombramiento de Gentilhombre de Cámara 
con ejercicio en octubre de 1839. También fue condecorado con la 
Gran Cruz de la Orden de Francisco I de Nápoles.

Don José Muñoz Maldonado estudió las primeras letras en las 
Escuelas Pías de San Antonio Abad de Madrid, ingresando en 
1815 como Cadete en el Real Cuerpo de Guardias Valonas, 
donde permaneció hasta que el 7 de julio de 1822 fueron disueltas. 
Pasó entonces a cursar estudios de Leyes en la Universidad de 
Alcalá de Henares, en la que obtuvo en 1825 el grado de Doctor 
en Derecho Civil y en Derecho Canónigo y ese mismo año se le 
habilitó para actuar como abogado de los Reales Consejos, pero 
con la salvedad de que no podía ser nombrado juez o asesor hasta 
alcanzar la edad de 25 años.

En 1825, fue nombrado catedrático propietario en jurisprudencia 
y, también fue nombrado primer Bibliotecario. Tres años más tarde 
fue nombrado Oficial en el Ministerio de Gracia y Justicia. En 1835 
era Ministro del Antiguo Consejo de Castilla y Secretario del real y 
Supremo Consejo de Órdenes Militares, del que llegó a ser fiscal.

En 1838 al frente de la enajenación de Conventos de Madrid 
paraliza de demolición de muchos de estos edificios en contra del 
espíritu de la legislación desamortizadora.

Don José Muñoz Maldonado desarrolló a lo largo de su vida una 
intensa labor periodística, histórica y literaria que siempre dejaba 
traslucir su personalidad, sus ideas y sus preocupaciones.

Desde una perspectiva periodística, es muy conocido por haber 
dirigido dos populares Semanarios editados en Madrid: El Museo 
de la Familia Española y el Seminario Pintoresco Español. 
Colaborando también en el “Panorama” de Madrid en 1838 y en 
“La España Caballeresca” de 1845. 

Tuvo también una intensa labor 
política ya que fue Diputado durante 
diez legislaturas, desde 1837 a 1867. 
Fue también Senador Vitalicio.

En cuanto a su labor literaria debo 
decir que pasaron de 200 sus obras.

El Campello, Junio 2016
Teófilo Ureña García
Investigador Histórico

Partida de Nacimiento Senador Vitalicio
Acta notarial de la 
Partida de Nacimiento

MiC El Campello 2016 165



166 MiC El Campello 2016

L’  Avanç
Ha arribat el teu moment però, per ara, només escoltes 
el soroll normal del carrer…

Els nervis a flor de pell i un “cuquet” al teu estómac que 
t’impedeix estar quiet/a un instant tan sols.

Tant dóna si és de matí o de vesprada, perquè saps 
que ELLA vindrà i aquesta vegada ho farà per tu.

La seua fita anual és obligada. Ells segueixen la millor 
de les tradicions.

Mentrestant, la casa a poc a poc ha anat omplint-se 
de familiars, amics i veïnat. Tots amb bon somriure i 
alegria; l’ocasió bé ho val…..

I tu, així com a penes passen uns poquets minuts de 
l’hora anunciada, no pares de traure el cap pel balcó o 
la porta de casa…

Res, no s’escolta quasi res, no venen… silenci… 
encara…

Aprofites i per un instant penses en el llarg i venturós 
camí que ja tens  darrere.

Rememores aquelles primeres paraules de: ‘Mamà, 
Papà: Vull ser músic’.

Vas començar un nou camí en la teua vida.

Penses en aquelles primeres lliçons a l’escola de 
música,  la  tria i pràctica d’eixe instrument tantes 
vegades somiat, els assaigs i primers concerts amb la 
banda jove… Que llarg quedava encara la banda gran, 
la de majors!

Un moment, un moment! Pareix que... ARA SÍ…

Notes que allà sona una remor llunyana, un soroll 
diferent que, a poc a poc va acostant-se. 

Sí, sí, reconeixes immediatament el pasdoble triat per 
la banda per al passacarrer de Santa Cecília, per a la 
arreplegada dels músics, per al TEU dia.

Cada vegada més prop i fort. De sobte i doblant al 
carrer allà sorgeix. Al cap davant, Bandera, Directiva 
i Director. I ara, amic/amiga, no sols la veuràs passar, 
ara es detindrà en el teu honor i el de la teua família. 
Pèls de punta. Venen per TU.
Després d’ haver obtingut el permís dels teus pares, tot 

seguit t´acompanyaran al lloc que ocuparàs. Entres a 
la Banda.

Ara, serà el torn de felicitacions per part dels companys 
i companyes, serà la teua nova segona família qui et 
done, de tot cor, la benvinguda (encara que amb alguna 
brometa que altra… però, quina família és perfecta?)

A penes uns minuts per un xicotet refrigeri departit amb 
els presents satisfets per l’ocasió viscuda i partirem de 
nou en pos d’una nova “víctima”.

Darrere deixàrem un carrer en silenci, però no buit.

Quedarà un íntim orgull i satisfacció en tots aquells amb 
els que hem parlat i compartit eixos moments. Goig de 
la seua Banda i Poble, d’allò que som, de moments 
plens de cultura i vida.

I per sempre, seguirem gaudint i transmetent la resta 
de la nostra vida allò que, amb humilitat, intentem fer: 
el nostre saber i passió per la música.

Sentiments que l’any passat compartirem amb 
vosaltres, Festers i Festers del Campello, en ostentar 
l’honor i responsabilitat de ser els vostres pregoners, 
de ser els exaltadors dels vostres dies i tradicions, de la 
Festa de Moros i Cristians.
En nom de l’Avanç: sempre gràcies i gràcies.

Música i Festa. Dues paraules, un sols repte comú: 
cuidar del nostre poble que tant i tant estimem.
I tots dos junts, portem-les latent per sempre al nostre 
cor.

La clau fonamental per a aconseguir-ho? Ja ho vam dir: 
Fer el que s’estima i estimar allò que es fa.

Festers, músics!:

“Noteu que allà sona un remor llunyà, un soroll diferent, 
que poc a poc va acostant-se...’’

Ha arribat el teu moment. Per tant:

GAUDIM TOTS JUNTS D’UNES FESTES 2016 
PLENES DE GOIG I VIDA!,

BONA MÚSICA!

VISCA EL CAMPELLO!

Col.laboradors
2016
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