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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.

Nascut al Campello en 1976, forma part de 
“l’Avanç” des de fa 34 anys i de “Larraix” 
des de més de 15.
Diplomat en magisteri musical per la UA, 
compta amb més de 20 anys d’experiència 
a la docència en primària, actualment 
al cos de mestres de la Generalitat 
Valenciana.
Els seus estudis musicals inclouen els 
Graus Professionals de clarinet i saxòfon i 
actualment completa el de fagot.
La seua trajectoria docent es completa 
amb l’ensenyament a les escoles de 
música de La Torre de les Maçanes, El 
Campello, Busot, Callosa d’Ensarrià i 
Polop.
En el món de la direcció ha estudiat amb 
José Rafael Pascual Vilaplana i ha dirigit 
les bandes de la Torre fe les Maçanes, 
Relleu, Busot i El Campello.
Vicente José Giner TelloD
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Societat Musical Cultural de Penàguila Jaume I 
Els Angelets  David Castelló Silvestre 

Sociedad Musical Vírgen de las Nieves de Aspe  Marinos 
Tayo Francisco Esteve Pastor 

Associació Cultural Grup Musical Albaida  Cavallers de Conquesta  
Per un bon carajillo Azael Tormo Muñoz 

Agrupación Musical Alicantina  Maseros  
La Vereda  Óscar Navarro González 

Agrupación Cultural Musical Nuevo Alicante  Cavallers del Temple  
Amparito Roca  Jaime Texidor Dalmau 

Sociedad Instructiva Musical Sones de Sax  Tercio de Flandes  
9 del Ravalet  Francisco Valor Llorens 

Agrupación Musical Costamar  Cristians del Campello  
El Capitán  Camilo Pérez Laporta 

Sociedad Filarmónica Unión Musical de Agost  Zaidies  
Serás Capitán  Ignacio Sánchez Navarro 

Ateneu Musical La Vila Joiosa  Marrocs 
Capità Just  Enrique Alborch Tarrasó 

Asociación Musical San Antón (Elda)  Non Bebec  
Primavera  Antonio Gisbert Espí 

Unió Musical l’Aurora de Sella  Ain Karim 
Música y vinos  Manuel Morales Martínez 

Sociedad Musical Los Gavilanes (Alicante)  Meixemet  
Al cel  Francisco Valor Llorens 

Societat Musical L’Aliança de Mutxamel  Pacos  
El bote  Saül Gómez Soler 

Societat Musical L’Harmonia d’Alacant  Pollosos 
Fiestas en Levante  Manuel Carrascosa García

S.M.  Lira Relleuense Kordofan 
Maido  José Rafael Pascual Vilaplana

Unió Musical de Busot   Veterans  
Enyorança  Francisco Valor Llorens 

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!
Vicent Berenguer 
Lletra
Luís Seguí (Octubre 2014) 
Música
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25 DE SEPTIEMBRE 
DOMINGO
20:00h Concierto de Música 
Festera de la “Colla de 
Dolcainers i Tabaleters Larraix”, 
en la Casa de Cultura (Pza. de 
la Constitución). Entrada libre 
limitada al aforo de la sala.

2 DE OCTUBRE DOMINGO
9.30h y 10.30h Santa Misa.
12:30h Misa por los festeros 
difuntos.
19:00h Concierto de Música 
Festera a cargo de la Asociación 
Musical “L’Avanç” en la Casa 
de la Cultura (Pza. de la 
Constitución). Entrada libre 
limitada al aforo de la sala.

3 DE OCTUBRE LUNES
19:30h Rezo del Santo Rosario, 
Novena, Santa Misa y canto de 
la Salve. Comienza el Novenario 
a nuestra Patrona la Virgen De 
Los Desamparados, todos los 
días.

DEL 7 al 12 DE OCTUBRE
Mercado Medieval En la Plaza 
de la Constitución i C/ Ramón y 
Cajal.

7 DE OCTUBRE VIERNES
21:00h Correfocs. Recorrido: 
Pza. Canalejas (Iglesia), C/ 
Mayor, la Avda. Generalitat hasta 
el Castillo Festero (Pza. Saint 
Christal Les Allez) con la  “Colla 
de Dimonis”y la “Colla Larraix”.
24.00h Concierto de la 
Orquesta “La Senda” en la Plaza 
de la Constitución.

8 DE OCTUBRE SÁBADO
17.30h “Tardeo festero” en la 
Plaza de la Constitución.

9 DE OCTUBRE DOMINGO
09:00h Volteo de campanas.
10:00h Entrada lnfantil 
Cristiana-Mora (desde Dr. 
Fleming hasta el Castillo 
Festero). A continuación, 
representación histórica de la 
conquista de Valencia por las 
niños y niñas del CEIP Fabraquer 
de El Campello en el Castillo 
Festero.
11:15h Procesión Cívica del 9 
octubre y “Mocadora de Sant 
Dionís” en el Castillo Festero. 
12:00h Dansà Popular 
organizada por el grupo 
“Salpassa”, por la Calle Pal.

11 DE OCTUBRE MARTES
17:00h Montaje de los 
campamentos Moro y Cristiano, 
en la playa del Carrer la Mar.
21:00h Encendido del 
alumbrado artístico. 
22:30h Pasacalles del 
pregonero/a de las Fiestas, con 
las Capitanías y Autoridades, 
desde el Centro Social “El 
Barranquet” a la Plaza de la 
Iglesia (Pza. Canalejas).
23:00h Pregón de fiestas 
en la Plaza de la Iglesia (Pza. 
Canalejas).
24: 00h Canto de la Salve a la 
Virgen de los Desamparados 
y canto de las “Albaes” en la 
Parroquia de Santa Teresa, Plaza 
de la Iglesia (Pza. Canalejas).

12 DE OCTUBRE MIÉRCOLES
06:55h Preludio del Desembarco.
07:00h Avistamiento de la flota mora. 
Encendido de fuego y voz de alarma 
en la Torre.
07:10h Defensa cristiana y primera 
incursión de las tropas moras con 
arcabucerías.
07:40h Llegada de las tropas 
cristianas y sus estandartes en 
refuerzo de la defensa del municipio. 
A continuación, segunda incursión 
mora con sus tropas de tierras y 
estandartes.
08:00h Llegada de los  Cargos 
Cristianos a la defensa del 
campamento. 
08:10h Desembarco de la vanguardia 
sarracena. 
08:15h Desembarco de los Cargos 
Moros. 
08:30h Embajada Mora y a  
continuación batalla final para la 
conquista de la población. 
09:30h Santa misa en honor a la 
Patrona de la Guardia Civil, la Virgen 
Del Pilar.
11:30h Entrada de Bandas (recorrido: 
Avenida Generalitat y Castillo 
Festero). 
Al finalizar el acto se interpretara el 
Himno de la Fiesta de El Campello en 
el Castillo Festero.
19:00h Entrada Cristiana-Mora (San 
Juan Bosco, Generalitat y Alcalde 
Oncina Giner).
20:00h Santa misa de víspera.

13 DE OCTUBRE JUEVES
09:00h Alardo de arcabucería Mora-
Cristiana hasta el Castillo Festero.
09:00h Diana festera.
11:30h Embajada Cristiana en el 
Castillo Festero con bombardeo final.
19:00h Entrada Mora-Cristiana 

(recorrido: Calle San Juan Bosco, 
Avenida Generalitat y Calle Alcalde 
Oncina Giner).

14 DE OCTUBRE VIERNES
08:15h Desayuno festero. 
09:00h Diana festera desde la Junta 
Festera (Avda. Generalitat).
9:30h Santa Misa rezada y 11:00h 
Santa Misa en honor a la Virgen De 
Los Desamparados.
12:00h Entraeta festera (recorrido: 
Avd. Generalitat, Doctor Fleming, 
Mayor, C/ Pal, C/ Alcalde   Oncina 
Giner hasta el Castillo Festero)
20:00h Retreta Festera.

15 DE OCTUBRE SÁBADO
08:00h Despertà y volteo de 
campanas.      
9:30h Misa rezada y 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. 
14:00h Gran “mascletà” final a Santa 
Teresa en la Avenida de la Estación.
20:00h Procesión de las dos 
imágenes, la titular Santa 
Teresa y la patrona, la Virgen 
de los Desamparados, con 
acompañamiento de las Capitanías y 
sus bandos festeros. 
A continuación, entrega de banderas 
y llaves oficiales en el Castillo Festero.
Al finalizar, castillo de fuegos 
artificiales en la Avenida Els Furs.

16 DE OCTUBRE DOMINGO
20:00h Misa por los fieles difuntos 
de El Campello. 
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25 DE SEPTEMBRE 
DIUMENGE
20:00h Concert de Música 
Festera de la “Colla de 
“Dolcainers i Tabaleters Larraix”, 
a la Casa de Cultura (Pl. de la 
Constitució). Entrada lliure 
limitada a l’aforament de la 
sala.

2 D’OCTUBRE DIUMEGE
9.30h i 10.30h Santa Missa.
12:30h Missa pels festers 
difunts.
19:00h Concert de Música 
Festera a càrrec de l’Associació 
Musical “L’Avanç” a la Casa de 
la Cultura (Pl. de la Constitució). 
Entrada lliure limitada a 
l’aforament de la sala.

3 D’OCTUBRE DILLUNS
19:30h Res del Sant Rosario, 
Novena, Santa Missa i cant de la 
Salve. Comença el Novenario a 
la nostra Patrona la Verge Dels 
Desemparats, tots els dies.

DEL 7 al 12 D’OCTUBRE
Mercat Medieval En la Plaça 
de la Constitució i C/ Ramón y 
Cajal.

7 D’OCTUBRE DIVENDRES
21:00h Correfocs. Recorregut: 
Pl. Canalejas (Església), C/ Major, 
l’Av. Generalitat fins al Castell 
Fester (Pl. Saint Christal Els 
Allez) amb la Colla de Dimonis” i 
la “Colla Larraix”.
24.00h Concert de l’Orquestra 
“La Senda” en la Plaça de la 
Constitució.

8 D’OCTUBRE DISSABTE
17.30h “Tardeo fester” en la 
Plaça de la Constitució.

9 D’OCTUBRE DIUMENGE
09:00h Volteig de campanes.
10:00h Entrada lnfantil 
Cristiana-Mora (des de Dr. 
Fleming fins al Castell Fester). 
A continuació, representació 
històrica de la conquesta 
de València per les xiquets i 
xiquetes del CEIP Fabraquer del 
Campello al Castell Fester.
11:15h Processó Cívica del 9 
octubre i “Mocadora de Sant 
*Dionís” al Castell Fester.
12: 00h Dansà Popular 
organitzada pel grup “Salpassa”, 
pel Carrer Pal.

11 D’OCTUBRE DIMARTS
17:00h Muntatge dels 
campaments Moro i Cristiano, a 
la platja del Carrer la Mar.
21:00h Encés de l’enllumenat 
artístic.
22:30h Cercaviles del 
pregoner/a de les Festes, amb 
les Capitanies i Autoritats, des 
del Centre Social “El Barranquet” 
a la Plaça de l’Església (Pl. 
Canalejas).
23:00h Pregó de festes en 
la Plaça de l’Església (Pl. 
Canalejas).
24:00h Canto de la Salve a la 
Verge dels Desemparats i cant 
de les “Albaes” en la Parròquia 
de Santa Teresa, Plaza de 
l’Església (Pl. Canalejas).

12 D’OCTUBRE DIMECRES
06:55h Preludi del Desembarcament.
07:00h Albirament de la flota mora. 
Encés de foc i veu d’alarma a la Torre.
07:10h Defensa cristiana i primera 
incursió de les tropes mores amb 
arcabusseries.
07:40h Arribada de les tropes 
cristianes i els seus estendards en 
reforç de la defensa del municipi. A 
continuació, segona incursió mora 
amb les seues tropes de terres i 
estendards.
08:00h Arribada dels Càrrecs 
Cristians a la defensa del 
campament.
08:10h Desembarcament de 
l’avantguarda sarraïna.
08:15h Desembarcament dels 
Càrrecs Moros.
08:30h Ambaixada Mora i a 
continuació batalla final per a la 
conquesta de la població.
09:30h Santa missa en honor a la 
Patrona de la Guàrdia Civil, la Verge 
Del Pilar.
11:30h Entrada de Bandes 
(recorregut: Avinguda Generalitat i 
Castillo Fester).
En finalitzar l’acte s’interpretarà 
l’Himne de la Festa del Campello al 
Castell Fester.
19:00h Entrada Cristiana-Mora (Sant 
Joan Bosco, Generalitat i Alcalde 
Oncina Giner).
20:00h Santa missa de vespra.

13 D’OCTUBRE DIJOUS
09:00h Alardo d’arcabusseria Mora-
Cristiana fins al Castell Fester.
09:00h Diana festera.
11:30h Ambaixada Cristiana al Castell 
Fester amb bombardeig final.
19:00h Entrada Mora-Cristiana 

(recorregut: Carrer Sant Joan Bosco, 
Avinguda Generalitat i Carrer Alcalde 
Oncina Giner).

14 D’OCTUBRE DIVENDRES
08:15h Desdejuni fester.
09:00h Diana festera des de la Junta 
Festera (Av. Generalitat).
09:30h Santa Missa resada i 11:00h 
Santa Missa en honor a la Verge Dels 
Desemparats.
12:00h Entraeta festera (recorregut: 
Avd. Generalitat, Doctor Fleming, 
Major, C/ Pal, C/ Alcalde Oncina Giner 
fins al Castell Fester)
20:00h Retreta festera. 

15 D’OCTUBRE DISSABTE
08:00h Despertà i volteig de 
campanes.
9:30h Missa resada i 11:00h Missa 
celebrada en honor a Santa Teresa, 
titular de la Parròquia.
12:00h Ofrena de flors i fruits a la 
Verge dels Desemparats.
14:00h Gran “mascletà” final a Santa 
Teresa en l’Avinguda de l’Estació.
20:00h Processó de les dues 
imatges, la titular Santa Teresa i la 
patrona, la Verge dels Desemparats, 
amb acompanyament de les 
Capitanies i els seus bàndols festers.
A continuació, lliurament de banderes 
i claus oficials al Castell Fester.
En finalitzar, castell de focs artificials 
en l’Avinguda Els Furs.

16 D’OCTUBRE DIUMENGE
20:00h Missa pels fidels difunts del 
Campello.
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T: +34 965 631 000
info@maisa.es www.maisa.es

El trabajo bien hecho 
durante todo el año, merece 
una gran celebración. 
Felices fiestas de Moros  
y Cristianos 2022.

ahoyapartments.es

+34 682 493 494
info@ahoyapartments.es

LA MEJOR OPCIÓN
PARA TUS INVITADOS

C/ Vicente blasco Ibáñez, 1
El Campello 03560 (Alicante) 

OFICINA
CAMPELLO
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Sentinella valencià Els moros han 
ancorat al port! Han arribat els pirates! 
Vilatans del Campello, ciutadans de tota 
condició: hem de fer front a l’enemic 
que en nom de falses promeses posarà 
el nostre poble en perill. Vingueu 
envanits a fer pinya! Fora els moros, fora, 
a la mar!

Ambaixador moro El salat ponent 
aparella la brava gent d’aquesta mar, 
heroica de tants trumfos de riba a 
riba sotmesa amb el sabre menat per 
mans de sang i vela. Hui el profit veem 
en l’illa de terra rica i tranquil·la, somni 
difícil que altres naus pagaren amb 
crescuda fe. Llei de mar és: hui lliberts, 
demà esclaus si no cadàvers. El tresor 
capital que tarda ja es guanyarà amb 
la memòria i l’audaç estela forjada 
en el ferro de Barba-roja. Oh terres 
amb tanta promesa! Salut a l’antiga 
palmera! Replegarem la fruita d’or 
amb l’estendard de mitja lluna que bé 
honora tot cabdill de Tànger a la turca 
terra. Que som amics de cor salat i 
dolç aroma d’odalisques amb els ulls 
de jasmí encesos, que per elles fem 
tals desitjos. Ja veig vençuda l’alta torre 
pel foc que han plorat les armes amb 
la llum de milanta bregues que la lluna 
han afamada. Quan hom demana una 
treva, guarnits d’unes mans ensagnades 
la baga del coll hem posada en el tou i 
temorenc poble. Vinguen les poderoses 
perles! I qui ha estat castell d’astúcia 
haurà bon rival amb nosaltres; esmolats 
pel sol de la guerra s’acreix més la color 
mora i tots mesuren coll en forca. Per 
Al·là, el més gran, que m’inspire! hui és 
la meua la veu seua, ell menarà la nostra 
força com ens ha encoratjat tothora 
en tot el domini de terres o mars on 
arriba el vent. No hem anat mai de bell 
fondo, per les raons de mar anem on les 
nostres naus fan govern i diuen quina és 
la llei. Ah de la torre!

Sentinella valencià Alto, qui em crida?

Ambaixador moro Hòmens de la mar 
disposats a enraonar; coneguts d’orient 
a occident com a seguidors de Dragut i 
tan gloriosos com Salah Rais.

Sentinella valencià Tal és Alí com 
Camalí… Quines intencions vos duen 
ací?

Ambaixador moro Saludar els vostres 
governants i parlamentar com ho fan els 
cavallers, anuncieu-me.

Sentinella valencià Ja veig el vostre 
llautó: Boca que traga fel no pot llançar 
mel.

Ambaixador moro Sentinella! Compliu 
vostra obligació i no en parlem més: Qui 
no escolta raons escoltarà el bastó.

Sentinella valencià Això és dir-li a 
u poc i ben dit… Ací arriba el nostre 
ambaixador.

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

Ambaixador moro En el nom sagrat 
d’Al·là, el Déu misericordiós, adalil de la 
nostra flota, pau i salut vos desitge, bona 
fortuna i honors.

Ambaixador valencià Expliqueu la 
causa que vos ha dut ací. Ambaixador 
moro L’afany venturós ens veleja on 
la pluja és generosa i s’agermana de 
reialmes quan els pobles rompen 
fronteres i valiment nostre demanen de 
torres, ports, palaus i hortes. A oferir-vos 
vinc l’armada: vigoroses galeres, fustes, 
galiots i experts hòmens avesats a lluites 
fatals en què han defensat corones a 
la nostra causa fidels. Som habitants 
d’aquesta mar que ajunta grecs, 
catalans, berbers, francs o napolitans, 
marina gent que amb fortuna en l’escut 
nostre s’arrecera. Som navegants fets 
a mudar, accepteu el bescanvi nostre: 
vos oferim una armada que guia la 
Mediterrània, vos demanem pròdig 
botí, considereu-ho l’aranzel tal que 
despenen els prudents. Ja n’hem tingut 
tractes amb altres, germans són de 
terres veïnes: Orpesa, Castelló, Cullera, 
Peníscola, Palma, València, han acceptat 
un fur sensat. Vostra és ara la paraula 
que de bon juí amerada bé vetlarà per 
vostra casa.

Ambaixador valencià Crues paraules 
m’afalaguen en la vostra clara 
ambaixada: hàbils propostes i enganys 
no doblegaran el Campello. Continueu 
sent gent tossuda que malviviu de la 
gatada, teniu el ganivet convicte de 
delictes que esperen càstig. Vos he vist 
en la gosadia del noble soldat que no 
sou. Trempa la mar la vostra llengua de 
melindros que no convencen. Si cansats 

esteu de galera i abordatges perillosos, ací 
trobareu pau i terres, un Regne honest que 
es governa, amb València sobirana, fidel als 
furs del gran rei Jaume. Tenim faena, bons 
costums que acullen tot foraster i un bell 
idioma que ens canta i l’enteniment espavila. 
Som persones honestes ben avingudes en la 
pau i no tolerem perdularis ni cabiles de mal 
seient. No vegeu en mon parlament ni bonior 
ni covardia, sabrem tallar les mans hostils que 
volen confiscar-nos l’ordre. Cedir, ni un eixem 
volem davant propòsits de vilesa, perquè lo 
mal entra per lliures i, adolorit, ix per onces. 
A València, nostra pàtria, ens han promés 
força ballesters, soldats a cavall i queviures; 
no acovarden mai sagetes, ni calaveres ni 
argúcies, són fletxes d’aigua contra torres de 
renovada esperança. Tal és la conhort que ens 
anima per gavines al cel escrita. A barata de 
tal escarni, resistència valerosa ferma i segura 
com la teda; ço és consell de la prudència.

Ambaixador moro Dubte si és convenient 
mostrar tanta abundor d’orgull, teniu el Regne 
dividit, ben clevillat per les enveges i sacsejat 
pel contraban. La cremada dels nostres sabres 
va nafrar la Vila, Calp, Xàbia… la notícia va 
espantar, el perill el teniu a prop. Tothora hi ha 
traïdors que mudaran el colp de falç envers la 
seductora mar, però, si voleu guerra, vinga’n! 
Propici 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. 

Ambaixador valencià Hi ha qui llepa en la 
boca i es mossega en la cua. Tal són les vostres 
amenaces, però, què fareu de la flota? són 
soldats, famolencs sicaris? Carnissers venuts 
a preu fet. Quina casta de gent és eixa? Quin 
cervell guia gent tan cega? Pensar convindria 
millor a pacificar nostra mar; la mar pels 
pescadors, la terra pels hòmens de bondat 
provada que s’agermanen per l’ofici en faenes 
de terra i mar. Llauradors, mariners, fusters, 
tots han de bregar com un puny. Al Fabraquer 
i al Ramellat i a tot paratge campeller 
defensarem la nostra llei.

Ambaixador moro La fatxenda vos trairà i 
prompte trobareu la pena a l’entaulat més 
indolent, si no tasteu abans el sabre que de fel 
i encesa sang eixugarà els vostres llavis que 
tempten massa temeraris la nostra roda de 
fortuna. Ja que preferiu honorar records inútils 
d’almogàver: Moriu, pobres desventurats! 
Trompes de guerra obriran l’alta flama dels 
bons moros, que dobleguen si no capolen 
vostra vana il·lusió. Pagareu dones i donzelles, 

i adolescents i fadrins que seran carn de les 
subhastes a les ciutats més afamades. Pacte o 
cadenes, decidiu!

Ambaixador valencià Cap llinatge de 
campellers no ha tingut el llaç al coll i no 
hem de ser-hi nosaltres. Confiem amb les 
nostres forces i tenim la clara creença que del 
Vinalopó al Xúquer acudiran soldats a temps.

Hisseu les veles i vogueu al paradís del qual 
canteu, que no volem desarrelats ni tramposos 
mercaders d’hòmens cegats pel vi, l’or i la tírria. 
Si bo no preneu mon consell, trobareu el foc i 
l’acer; ço és la darrera paraula, puix qui recull el 
bandoler dins de poc temps no té graner.

Ambaixador moro Ausades que sou atrevits i 
sabrem fer-vos-ho pagar; pel cel que guia els 
moros que besareu prompte la pols.

Ambaixador valencià Què espereu? apresseu 
les tropes, ens defensarem a peu i a cavall.

Ambaixador moro Si no n’heu aprés, 
encomaneu-vos a Déu.

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

Ambaixador moro Germans en Al·là! Germans 
de la mar! Soldadesca, a les armes! Que 
coneguen la malícia del turc, la torre serà 
nostra!

Ambaixador valencià Mare de Déu dels 
Desemparats, feu socors a la gent opresa. 
Visca la Mare de Déu! Visca el Poble Valencià! 
Visca el Campello!
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Ambaixador Valencià Ahir van caure 
els meus valents, que en lluita a cara 
o creu l’ànima van donar a Déu i el 
cos a mal contendent. Reblides per 
núvols de cendra hem vist la nostra rica 
terra, l’agraïda mare mar de sempre i 
la casa on ens van nàixer. Campellers, 
que encara vibreu! l’esperança al puny 
durem sempre! L’altiva palmera que 
plora i la trista desfeta clama vinguda 
d’aquesta mar d’enveges, haurà de 
ser el testimoni de la nostra brega 
segura, que contra tot dubte i pena 
al jardí perdut durà pau i justícia pels 
ingrats. Serem persistents com les 
ones retallant dia i nit la platja; serem 
tempestat que rosega tota duresa 
en la penya per tal d’obrir portes a la 
mar. Així, la nit del fracàs en què sols 
murmuren infàmies es tornarà foc 
marcial i reverdirà l’ametler sobre aquest 
pedregar eixut al qual més ens arraïlem, 
tan abraonats com l’espart a la terra 
que coneix íntimament. Cansats vilatans 
del Campello! Amunt el cor, avant l’acer, 
no és cap Hèrcules el turc, i el gran 
brumit de les armes és l´himne amb què 
vencerem bé a la mar, o bé a l’arena. 
Eixa és la fe i la flama que deixarem als 
fills dels fills. Hereus de sang valenciana 
venim a redimir l’afront que vol ara 
agenollar-nos davant de tal bandositat 
que devasta tot cel i terra. No hem de 
témer caure esclaus, ni més acovardits 
condoldre-se’n, perquè els socors 
serem nosaltres i el braç de la Mare 
de Déu dirigint el clam que ressona 
al Vincle, a la Condomina, a Alacant, 
encesa de fúria, al Xarco i Benimagrell, 
on ens ajuntarem en pinya per reballar 
el moro a la mar; lluny per sempre del 
costat nostre l’extorsionador i el pirata 
que vol governar amb malícia. Sentinella!

Sentinella Moro Qui viu?

Ambaixador Valencià València, pàtria 
meua.

Sentinella Moro Què preteneu? Quines 
intencions vos duen ací?

Ambaixador Valencià No t’estranyes, 
vencedor, i crida el teu ambaixador per 
tal que tinga a bé escoltar-me.

Ambaixador Moro Què Al·là vos guarde, 
i vos conhorte.

Ambaixador valencià Bon jorn vos done 
Déu, i que siga sempre al costat nostre, 
davant el perill, davant la injustícia…

Ambaixador Moro Molt m’estranya la 
vostra traça, a quin interés respon la 
visita? Sou altiu de vindre ací, però feu 
ús de la paraula i acabarem quan de 
n’ans, que moltes raons acurten el dia.

Ambaixador valencià No et pregaré que 
t’acontentes amb la glòria aconseguida 
pel camí fet en la baralla, ja que bravejar 
et veig d’orgull i domines el meu 
alcàsser que als teus seguidors dóna 
sostre; gust que t’alabe i desaprove 
perquè el meu poble no es conforma ni 
minsament cedirà mai el sòl que vos heu 
aturat en el mal temps de la flaquesa. 
Hem acabat, sí, però amb l’ànim ben 
alt i els peus ben posats a terra. No hi 
ha riu que no tinga eixida ni valent que 
no s’empenyore quan sent tanta amor 
pel que perd. La ferida no consentida el 
meu poble emmalaltix que no troba dia 
en repòs ni empar on poder calmar-se 
davant tanta ruïna i pèrdua. Nosaltres, 
que honor sentim, tornarem la misèria 
vida i hissarem les nostres barres de roig 
i groc per sempre nobles al castell que 
preneu injustament, per bé que amb 
sabuda fama fruit d’un estol de mala 
història arreu del món força cantada. 
Però haurà d’arribar el dia en què 
deixareu la meua pàtria, potser només 
això vos salve, que se’n vagen tots els 
pirates a la terra que els va fer nàixer, 
als vaixells on es feren hòmens sota el 
record de Barba-roja. Bon temps ara és 
per partir enllà de les fites nostrades, 
o reconsiderar el fur que altres gents 
tostemps han ben vist. Això o l’encontre 
sagnant al qual menarà la cobdícia com 
a fi de la teua glòria. La flamarada dels 
soldats està ben forta i decidida: fer 
front a la vida tot dret i mai no viure 
agenollat. El desdeny a la por és clar 
però no ho han pogut mostrar. Mariners 
experts i soldats enfurits vos esperaran 
per a defensar el profit de la pirateria 
gosada. Als valencians de la creu els 
toca ja calar les veles, que més val ser 
cap de sardina que no la cua del pagell.

Bé sé jo que ho pagareu i prompte serà, 
per ventura; besareu la terra fangosa 
de la sang dels vostres sicaris. Des d’ací 
no hi ha cansera quan cal desfer-vos el 

mal somni oït d’alguna caragola que desitjava 
espantar-vos. Prepareu espases i fletxes, 
que la pólvora és banyada, la vostra, de tanta 
mentida: fantasies i ambaixades no són més 
que altres alardos, mai es sap si és gros el nap 
fins que s’ha descobert el cap. Encomaneu-
vos al profeta i feu-li els ritus sectaris que 
acostumeu a fer sempre, perquè hui el plor 
serà llarg per a eixugar-lo entre faixes o cobrir-
lo amb el barret. Tenim la confiança alta, ja ens 
arriben els reforços de Mutxamel i Cabrafic,

Busot i llomes de Xixí, i els gemecs es tornen 
crit a la guerra i la revolta.

Ambaixador Moro Si voleu guerra, la tindreu, 
si voleu sang, en tastareu, si voleu hissar la 
senyera serà com a mortalla vostra, si voleu 
furtar-nos la plaça no voreu més el trenc de 
l’alba. Som i serem els sobirans per damunt 
quisvulla monarca, príncep o sultà o califa. 
Coratge no en faltarà per tal de tallar-vos el 
pas i anegar-vos la llengua que ja cansa i em 
mareja d’oir-vos romanços cremats. Aneu 
directes a morir, ja vau caure i el cos pesa, 
admireu l’últim sol de hui si és que preferiu 
l’encontre, i cenyiu-vos ben fort l’espasa que 
trobareu pedra de marbre amerada de vivor 
mora que evitarà desfer la història.

Ambaixador Valencià Qui cau i s’alça no ha 
caigut; i nosaltres ni hem caigut ni demanem 
cap de les llàstimes. Ben veritable és la força i 
ben veritable és l’ànim, com segura ja és l’ajuda 
dels qui van derrocar Al-Azrak, els alcoians, 
entre més valencians que prompte tindreu 
davant.

Ambaixador Moro Soldats i guàrdies 
descalçats, ni un ni mil, no espanten. Veniu 
tots, vingueu-ne molts que tots ho pagareu 
car.

Ambaixador Valencià Espereu-nos amb 
canons, amb fones o amb espases, ja parlarem 
d’arrogància… Ambaixador Moro Veig que 
prompte serà, i m’alegre… ja em cansen tantes 
raons, la mar vos rentarà les llàgrimes.

Ambaixador Valencià La Mare de Déu dels 
Desemparats val! Campellers que bé la voleu: 
Sus i a la càrrega!

Ambaixador Moro Vos esperem. Tornarem 
a ser vencedors. Germans turcs i moros 
granadins, berbers i morisma de cor valerós, 
que les armes responguen

Ambaixador valencià Hi ha qui llepa en la 
boca i es mossega en la cua. Tal són les vostres 
amenaces, però, què fareu de la flota? són 
soldats, famolencs sicaris? Carnissers venuts 

a preu fet. Quina casta de gent és eixa? Quin 
cervell guia gent tan cega? Pensar convindria 
millor a pacificar nostra mar; la mar pels 
pescadors, la terra pels hòmens de bondat 
provada que s’agermanen per l’ofici en faenes 
de terra i mar. Llauradors, mariners, fusters, 
tots han de bregar com un puny. Al Fabraquer 
i al Ramellat i a tot paratge campeller 
defensarem la nostra llei.

Ambaixador moro La fatxenda vos trairà i 
prompte trobareu la pena a l’entaulat més 
indolent, si no tasteu abans el sabre que de fel 
i encesa sang eixugarà els vostres llavis que 
tempten massa temeraris la nostra roda de 
fortuna. Ja que preferiu honorar records inútils 
d’almogàver: Moriu, pobres desventurats! 
Trompes de guerra obriran l’alta flama dels 
bons moros, que dobleguen si no capolen 
vostra vana il·lusió. Pagareu dones i donzelles, 
i adolescents i fadrins que seran carn de les 
subhastes a les ciutats més afamades. Pacte o 
cadenes, decidiu!

Ambaixador valencià Cap llinatge de 
campellers no ha tingut el llaç al coll i no 
hem de ser-hi nosaltres. Confiem amb les 
nostres forces i tenim la clara creença que del 
Vinalopó al Xúquer acudiran soldats a temps.

Hisseu les veles i vogueu al paradís del qual 
canteu, que no volem desarrelats ni tramposos 
mercaders d’hòmens cegats pel vi, l’or i la tírria. 
Si bo no preneu mon consell, trobareu el foc i 
l’acer; ço és la darrera paraula, puix qui recull el 
bandoler dins de poc temps no té graner.

Ambaixador moro Ausades que sou atrevits i 
sabrem fer-vos-ho pagar; pel cel que guia els 
moros que besareu prompte la pols.

Ambaixador valencià Què espereu? apresseu 
les tropes, ens defensarem a peu i a cavall.

Ambaixador moro Si no n’heu aprés, 
encomaneu-vos a Déu.

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

Ambaixador moro Germans en Al·là! Germans 
de la mar! Soldadesca, a les armes! Que 
coneguen la malícia del turc, la torre serà 
nostra!

Ambaixador valencià Mare de Déu dels 
Desemparats, feu socors a la gent opresa. 
Visca la Mare de Déu! Visca el Poble Valencià! 
Visca el Campello!A
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Capitanía Cristiana 
Cristians del Campello
Jaume I 
Filà Mozarabes 
Filà Cavallers del Cid 
Filà Cavallers del Drac
Marinos 
Filà Pirates
Cavallers de Conquesta
Maseros
Cavallers del Temple
Tercio de Flandes

Capitanía Mora 
Veterans
Zaidies 
Filà Abbul Abbas 
Filà Mudejares 
Filà Mija Lluna 
Filà Beduinos
Marrocs
Non Bèbéc 
Filà Al-Mohamanan
Ain Karim
Meixemet 
Filà Jueus 
Filà Azzaid
Els Pacos
Pollosos
Kordofán

Bàndol Cristià Bàndol Moro
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