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MIG ANY FESTER, ELS MUSA
I ELS URGELLENCS PRENEN EL RELLEU
18/11/2018
“Al ponent de Catalunya, dominant la plana
del Segre, i al bell mig de la ciutat, s’alça la
nostra acròpolis, el nostre referent espiritual.
Totes les cultures que han deixat petja en
aquestes terres teníen en aquest indret els
seus temples i palaus”
“La nostra vella Catedral, bastida amb les
restes de la Mesquita Major, acull un acte
solemne: la cerimònia que dóna inici al cicle
de la Festa de Moros i Cristians d’aquest any,
i que centra la celebració del Mig Any Fester.”
Aquestes paraules, que any rere any son dites
al fer la presentació del Mig Any Fester, serveixen per enmarcar l’acte i informar al públic assistent de la seva rellevància.
El Mig Any és un dels actes més solemnes
de la nostra Festa, compromís ferm d’aquells
companys que en el decurs del nou any fester que comença, representaran a les seves
comparses i a la nostra associació, davant
tota la ciutat.

COMPARSES CRISTIANES

Pau Cabiscol, caid dels Musa

COMPARSES MORES

L’acte va començar amb la interpretació del
pasdoble “Morenito de Valencia” interpretat
per la Ilerband la banda de carrer de la ciutat
de Lleida.
A continuació, van fer l’entrada des del
claustre al so de la marxa cristiana “La rosa i
el drac” els càrrecs cristians sortints de les
comparses dels Pallaresos, Urgellencs i Anglesola i darrera els càrrecs de les comparses
mores dels Al·leridís, Musa i Banu-Hud al so
de la marxa mora “Alhakem” .
Després de situar-se al presbiteri, començà el
relleu dels càrrecs, en primer lloc els cristians;
i aixi el penó dels Pallaresos José Maestro
Ariza passà el relleu al nou portador Jordi
Branchadell Puerto i el seu baró Xavier Castillo Prieto, en representació del difunt Joan
Ramon Parisi Serrate al nou baró Javier Barrera Fernández.
Tot seguit el penó dels Urgellencs Emilio
Minguito Ventura li passà l’estendard al nou
portador Xavier Ramon Molins i el seu baró
Josep Fuentes Sanjuan al nou cap de comparsa i baró Aleix Mesalles Berdala.

Félix Villahoz, comte dels Urgellencs
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MIG ANY FESTER A LA SEU VELLA

Els nous càrrecs de la Festa a l’altar major de la Seu Vella
A continuació Irene Giner Miñana de la
comparsa dels Anglesola pren el penó de
mans de l’anterior portadora Mariona
Franco Alcaine i la nova baronessa Carme
Morell Lores pren el relleu de Gemma
Franco Alcaine.
Per la seva banda, xeics i alams de les
comparses mores inicien el relleu, en primer lloc l’alam dels Al·leridís, Jordi Suñé
Arbonés li passà el penó a Núria Solé
Domingo i el nou xeic Ramon Molgó
Orrit pren possessió del càrrec de mans
de Jéssica Masip Roigé.
L’alam dels Musa Albert Masagué Escoda
li passà l’ensenya de la seva comparsa a
Julio Martín Duch i la xeic Maica Artero
Fernández cedeix el càrrec a Paquita López Laguna.
Per acabar el relleu de penons i primers
trons, l’alam dels Banu-Hud, Araceli
Conesa Martínez en representació de Carmen Grota Solà, dóna el relleu a Montse
Badia Cosconera i el xeic Fernando Marqués Mancho en representació d’en Miguel Àngel Gil Sallent, cedeix el càrrec a
Jaume Vallmanya Subirada.
Com a prolegomen de l’acte més important, s’inicia amb tota solemnitat el relleu
dels abanderats, i així el portador de
l’ensenya cristiana, José Lara Serrano de la

comparsa dels Pallaresos, li passà la senyera al nou abanderat cristià, Juanjo Villahoz
Ortega dels Urgellencs; i a continuació el
raia dels Al·leridís, Josep Balagueró Bernaus dóna la senyera del bàndol moro al
nou raia dels Musa, Joan Riera Draper.
Finalment arriba el moment més important del Mig Any Fester, el ritual solemne
de traspàs dels càrrecs de comte o comtessa i de caid o saïda; i al so de la primera
marxa de cristians interpretada pel grup
de música tradicional Zobeida al Musiqi,
la comtessa de la comparsa dels Pallaresos, Judit Badenes Romà, passà la seva
espasa i el lideratge de les tropes cristianes
al comte dels Urgellencs, Félix Villahoz
Ortega.
A continuació amb els acords de les històriques notes de la marxa mora interpretada també pel grup de música tradicional
Zobeida al Musiqi, la saida i senyora de
Madina Larida, Carmina Pardo Mestre de
la comparsa dels Al·leridís, passà l’espasa
que ha honorat amb les seves gestes, al
caid Pau Cabiscol Majós, senyor de tots
els moros de la comparsa dels Musa.
Van cloure l’acte el senyor Josep Lluís
Gàzquez, president de l’Associació, i la
tinent d’alcalde i regidora de l’Ajuntament
de Lleida Sara Mestres, acompanyats pel

director del Consorci del Turó de la Seu
Vella, Joan Baigol; i tots junts, autoritats,
festers i públic assistent van sortir desfilant de la nau central de la Seu Vella al so
de la marxa mora Chimo.

Comte i caid desfilant per la nau central
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R E L L E U D E L E S C A P I TA N I E S D E L S M U S A
I DELS URGELLENCS

El caid dels Musa, Pau Cabiscol, fa el seu jurament

El comte dels Urgellencs, Félix Villahoz, pren possessió de la capitania

Joan Riera, raia dels Musa

Paquita López, xeic del Musa

Julio Martín, alam dels Musa

Juanjo Villahoz, abanderat dels Urgellencs

Alex Mesalles, baró dels Urgellencs

Xavier Ramon, penó dels Urgellencs
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PAU CABISCOL MAJOS, CAID DELS MUSA
“LI VAIG DIR: MARE, DE GRAN VULL SER MORO!
Benvolgudes festeres i festers, aquest any
tot canvia en el meu horitzó, els sentiments afloren quan et proposen ser el pròxim caid moro, no he de mentir, la decisió
sobta. Sabia que no era bufar i fer ampolles, el
pes del càrrec és molt gran i vaig sentir por
de no estar-ne a l’alçada. Però és en aquest
moment, quan la gent més pròxima
t’empeny i t’anima. Varem dir: entre tots
ho hem de tirar endavant i fer-ho de la
millor manera possible.
De vegades penso que no fa tant que formo part de la festa, sembla ahir mateix
però ja fa 12 anys que tot va començar. La
festa em va enamorar des de ben petit,
quan amb 6 o 7 anys els pares ens portaven a veure la gran desfilada de gala a Lleida. La meva mare sempre em recorda que
de seguida li vaig dir ben convençut: Mare,
de gran vull ser moro!

No sé com expressar els meus sentiments
que vaig viure el dia del mig any fester.
Només la gent que ha passat per aquests
càrrecs anteriorment m’entendran quan dic
que per uns instants vius en un núvol i de
repent tothom et comença a felicitar.
T’atures cinc segons a pensar, i te n’adones
que una rialla ben gran s’ha dibuixat al teu
rostre. La felicitat i l’honor és tant que
s’esvaeixen les paraules quan acceptes el
càrrec de dur les tropes mores a conquerir
Medina Larida.
Aprofito per felicitar especialment al meu
company i Raia Joan Riera Draper, sense el
qual no hagués estat possible aquesta capitania. També al nou capità i abanderat
cristians Félix i Juanjo Villahoz i a tots els
demés càrrecs. Ànims i endavant.
Finalment, agrair a la comparsa Musa que
sempre m’ha recolzat i hem estat capaços
d’afrontar nous reptes.
Per la festa de moros i cristians i per Lleida, SEMPRE!

La gran família de moros i cristians és acollidora i participativa, fascinant i sobretot
MÀGICA. Cohesió, companyonia,
col·laboració, compromís, solidaritat, són
alguns dels valors que ens defineixen i ens
fan empènyer junts per poder tirar endavant aquesta festa i fer-la cada cop més
amplia.

Pau Cabiscol i Majós

Pau Cabiscol, caid dels Musa

Pau Cabiscol i Joan Riera, caid i raia

Comte i caid surten desfilant

El nou caid amb la saida dels Al·leridís
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FÉLIX VILLAHOZ ORTEGA, COMTE DELS URGELLENCS
“ R E T RO S P E C T I VA D E U N F E S T E R ”
Allá por los años 90, concretamente en
1997 y en plena Fiesta Mayor, iba paseando o regresaba de ver una cursa de bicis
que organizaba una entidad, no recuerdo
bien; cuando oí redobles de tambores y
una música diferente a lo que estaba acostumbrado escuchar.
Por curiosidad me adentré en la plaza Sant
Joan y ¡allí estaban¡. Un grupo de personas
vestidas con unos trajes “llampants” y una
banda de música interpretando la melodía
que había oído anteriormente.
Entre las personas que participaban en ese
acto observé la presencia de un antiguo
amigo de la infancia y del barrio y fui a
saludarle acompañado de mi bicicleta.
Al verle le pregunté ¿y esto qué es?. Su
respuesta fue que se había apuntado a lo
de Moros y Cristianos de Lleida en una
comparsa cristiana, concretamente en “Els
Urgellencs”. Tras hablar con él, me sedujo
la idea de formar parte de aquel “sarao” y
ya veis veintiún años llevo ya como fester.
Como curiosidad, algunos de los que leen
estas líneas se acordarán de ello, en aquella
época cuando te iniciabas como miembro
de la asociación se nos reunía en el patio
del Roser a todos los noveles en una fiesta
de bienvenida y nos encasquetaban una
“L” de prácticas, que tenías que llevar colgada al cuello durante toda la celebración,
que consistía básicamente en desfilar alrededor del patio al ritmo que marcaba la
música que en aquel momento sonaba,
fuera mora o cristiana.
Durante estos años he ostentado diversos
cargos, primero baró en el año 2002, más
tarde abanderado en 2007 y recientemente
en 2015 penó, siempre en mi comparsa la
de “Els Urgellencs”. Y ya podéis ver, al
final como flamante capitán de las tropas
cristianas.
Todavía se me pone la piel de gallina cuando pienso en el acto del Mig Any Fester y
en la toma de posesión del cargo de mayor
importancia dentro de la Festa. Estaba
nervioso, no hacía otra cosa que pensar si
lo iba a hacer bien y si todo saldría perfecto, ¡Que les voy a contar a los que antes
que yo ya han pasado por esta situación!
Quiero que todo el mundo sepa que estoy
entusiasmado con el cargo que voy a ostentar durante el próximo año festero y
que la elección en mi comparsa fue ardua y
larga, hasta que alguien dijo: venga, dejaros
de tonterías, más rapidito que se nos pasa
el arroz; y fue cuando todos me miraron y
eso sí de manera democrática señalándome

le gusta ver eso, y los que interpretamos la
lucha tenemos un subidón que “Déu n'hi
dò” lo que llegamos a sacudir con las espadas; y a media batalla te das cuenta que se
ha doblado y el público lo agradece, no que
se te doble la espada, sino por el espectáculo que estás dando. No es por fanfarronear
pero la verdad es que en general todos los
luchadores lo hacemos muy bien….
Otra de las cosas que comporta el ser capitán o abanderado es que además de pasar
muchos nervios en los diferentes ensayos,
pasaremos a la historia y quedaremos retratados en la pared sur del local social “in
secula seculorum”. Es todo un detalle por
parte de la Asociación.
Puedo afirmar que desde que me incorporé
a los Moros y Cristianos, y ya llevo 21 o 22
años, todo ha sido una buena experiencia y
que espero estar otros veinte años más”.
¡Mira, vendré en coche eléctrico!
Respecto a mi homólogo, el caid moro,
sólo le pido que no sea muy fuerte la estocada, ya que sucumbo muy a mi pesar i
“desprès de tantes batalles guanyades com a
lluitador”, però no ho tindrà fàcil i tot dependrà del guió, dels nervis i del senyor
Caballol.
I per finalitzar, y espero que os suene. Per
la festa de Moros i Cristians i per Lleida
Félix Villahoz, comte dels Urgellencs
SEMPRE¡
con el dedo dijeron: Félix, ¡te ha tocado!.
Félix Villahoz Ortega
Lógicamente después de tantas horas
debatiendo fue muy difícil negarse.
En esta aventura me acompañarán mi
hermano Juanjo como abanderado y los
compañeros de la comparsa Xavi Ramón y Aleix Mesalles, penó y baró respectivamente y espero estar a la altura y
representar als “Urgellencs” como se
merecen.
La verdad es que ostentar el cargo de
capitán del bando cristiano supone mirar
todo de otra manera, pasar a ser el centro de atención del resto de “festers”,
estar nervioso en los ensayos, sobre todo
cuando tienes que interpretar los parlamentos de la batalla y estás allí en medio
de todos y de cara al público. La responsabilidad es mucha.
Y los focos de luces de colores que te
dan en los ojos, puestos de una manera
muy sutil; debe ser para que no te des
cuenta de cómo te mira el público que
está situado en la “piscina” de la plaza de
la Sardana. Y a la que te descuidas ¡zas!,
cascos rodando, plumas por el suelo,
espadas echando chispas…. Al público
Els germans Villahoz, capità i abanderat
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Félix Villahoz
COMTE

Juanjo Villahoz
ABANDERAT

Carme Morell
BARONESSA

Irene Giner
PENÓ

Pau Cabiscol
CAID

Joan Riera
RAIA

Jaume Vallmanya
XEIC

Montse Badia
ALAM

Aleix Mesalles
BARÓ

Xavier Ramón
PENÓ

Javier Barrera
BARÓ

Paquita López
XEIC

Jordi Branchadell
PENÓ

Julio Martín
ALAM

Ramon Molgó
XEIC

Núria Solé
ALAM

DINAR DE GERMANOR
COM A CLOENDA DEL MIG ANY FESTER

Comtessa i saida sortins amb els galardonats amb el pin de plata

Comte i caid tallant el pastís commemoratiu del dinar fester
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L A R E P R E S E N TA C I Ó D E L E S N O C E S R E I A L S E N I M A T G E S

Festers caracteritzats representant la recreació històrica
24/09/2018
La recreació es va iniciar amb l’obertura d’un mercat medieval i activitats com lluita d’espases, representació amb titelles de la batalla de Fraga, danses medievals, etc.
Els nuvis, van donar el seu consentiment a la nau central de la Seu Vella i una vegada més es va donar constància del fet històric
de la unió de la Corona d’Aragó amb el Comtat de Barcelona, enllaç on segons la tradició es va representar un ball de moros i
cristians considerat l’origen de la nostra Festa.

A C T E D E L L I U R A M E N T D E L S P I N S D E P L A TA D E
L ’ A S S O C I A C I Ó A L S I N Y O R P O S T U I A J O R D I P R E N A F E TA .

El sinyor “Postu” autor del text de les Ambaixades 2018

L’escrptor Jordi Prenafeta, autor del text de la batalla, rebent el pin

Butlletí MiC
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D E S F I L A D A A L A C I U TA T D E F R A G A

09/09/2018
La Festa de Moros i Cristians de Lleida va participar a la localitat de Fraga a l’acte de cloenda de la V Festa Medieval Urganda,
organitzada per l’associació La Màgia Cultural del Baix Cinca i on es recrea la capitulació dels sarraïns de Fraga i el lliurament de
les claus de la ciutat al comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV i a la seva esposa Peronella, reina d’Aragó, fet datat el 24
d’octubre de 1149.
Una cinquantena de festers, acompanyats per la banda de música l’Ilerband van desfilar pels carrers de la població encapçalats
pels penons de les comparses mores i cristianes i abillats amb el vestuari històric, imatge d’identitat de la nostra Festa.

TAL L ER DE FANALETS D E L’AS S O CIACIÓ

Com ja és tradicional, al mesos de juny i juliol l’Associació va organitzar el taller de
fanalets amb motiu de la festivitat de Sant Jaume, sota la direcció d’en Jaume Aluja.
Els fanalets es van presentar al LXXVII concurs de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes de Lleida.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Festeres i festers que van assistir a l’Assemblea

Membres de la Junta de l’Associació

29/10/2018
El dilluns 29 d’octubre es celebrà al Local Social l’assemblea general ordinària on, entre altres qüestions es va exposar la memòria
d’activitats de l’Any Fester, s’aprovaren els comptes de l’exercici 2017-2018 i el pressupost 2018-2019, així com la presentació del
projecte d’activitats festeres pel proper curs, destacant la propera cel·lebració del vinticinquè aniversari de l’Associació.

TRO BA DA D ’A M BA IX ADE S A A L BA IDA

Representats de les poblacions participants al IV Encontre d’Ambaixades

Membres de la Festa de Moros i Cristians de Lleida que van participar a la trobada

20/10/2018
Un grup de membres de la Festa
encapçalats pel president de
l’Associació, es van desplaçar a la
localitat valenciana d’ Albaida per tal
de participar en el “IV Encontre
d’Ambaixades”.
La trobada va ser organitzada per
l’Àrea I de l’UNDEF i va aplegar
representacions d’altres poblacions
com la Font de la Figuera, Aielo de
Malferit i Llutxent.
L’encontre es va iniciar amb una
recepció als festers a la plaça de
l’ajuntament, seguit d’un esmorzar de
germanor al Jardi del Palau i una
representació de les Ambaixades de
cadasquna de les localitats participants.
La trobada es va clausurar amb un
dinar i la desfilada de tots els participants abillats amb els vestits de gala.

Butlletí MiC
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L’OBE RT DE L C E NT RE H ISTÒR IC

21/09/2018
Un any més, la nostra Associació va col·laborar amb l’ajuntament de la ciutat
dins del programa de l’Obert del Centre Històric.
La participació va consistir en un sopar i comiat de solters dels “nuvis” Ramon
Berenguer IV de Barcelona i Peronella d’Aragó que es va celebrar al carrer
Panera i amb una visita guiada pel Centre Històric dins de la programació
“Cultura Viva”.

RECONEIXEMENT DEL GRUP CULTURAL GARRIGUES
27/10/2018
El passat mes d’octubre l’Associació va rebre la
medalla d’honor 2018 del Grup Cultural Garrigues a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
El Grup Cultural Garrigues és una entitat que ha
recuperat, fomentat i creat elements tradicionals,
com l’Àliga de Lleida, el seu conjunt geganter o
elements del bestiari tradicional com les festes
de Corpus a Lleida, i també organitza els premis
nacionals més importants del país en temàtica
gegantera.
El lliurament es va fer amb motiu dels 30 anys
de l’entitat i per la col·laboració rebuda per la
Festa de Moros i Cristians.

P A EL L ADA D EL S A L ·L ER ID ÍS A R UFE A
28/10/2018
Cada mes de novembre i com ja és tradicional la comparsa dels Al·leridís es reuneixen al local de l’Associació de Veïns
Arques de la Partida de Rufea per celebrar la seva tradicional paellada, en aquesta ocasió amb la col·laboració d’un nou
mestre “paellaire” el Jordi Suñé, que va
elaborar una magnífica paella de carn.
Per la seva banda els companys de la
comparsa en Josep Maria Argemí i la seva
dona la Montse Martí, van cuinar la paella tradicional de marisc, acompanyada
com no, amb el corresponent vermut, vi,
cava i postres.
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S O PA R D E N A D A L D E L S U R G E L L E N C S
07/12/2018
La comparsa dels Urgellencs per celebrar les festes
nadalenques van celebrar un sopar de germanor,
aquest any sembla ser que amb el cava de franc,
gràcies a la invitació dels flamants nous càrrecs de
la Festa, els germans Villahoz, capità i abanderat
del bàndol cristià
Veient la cara dels assistents sembla ser que se ho
van passar d’allò més bé.

Els urgellencs a punt de fer la última copa

A C T I V I TA T S D E L S P A L L A R E S O S

14/11/2018
El passat dia 14 de novembre la comparsa dels Pallaresos va fer la seva assemblea anual coincidint amb la reunió mensual. A més a
més va premiar als festers que fan deu anys que són membres de la comparsa, la Neus Brocal, el Jesús Bernaus i el Josep Cortada.
També i com a colofó de la capitania que han ostentat aquest any es va lliurar un record a la Judit Badenes i al José Lara, comtessa
i abanderat respectivament.
12/12/2018
Com ja és tradicional a la seva comparsa, aprofitant la proximitat del Nadal i tot que ja són una mica “grandets”, van fer cagar “la
soca” amb il·lusió.

EL S AL ·LER IDÍS I L’AMIC INVIS IBL E
14/12/2018
Abans de les festes de Nadal i com a comiat de l’any, els
al·leridís es van reunir per sopar en un restaurant de la ciutat i celebrar el tradicional “amic invisible”, on el més petits
van gaudir de valent.
En aquesta ocasió sembla ser que el sopar va ser molt consistent.

Foto de grup dels al·leridís

L’Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida no
s’identifica, necessàriament, amb
l’opinió que expressen els articles
signats.

ELS FESTERS MÉS PETITS COL·LABOREN
AMB L’AS S O CIACIÓ

Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida
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butlleti.miclleida@gmail.com
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15/12/18
Un any més l’Associació
davant la proximitat de les
festes nadalenques i com ja
és tradicional va organitzar
al local social el “caga tió” o
“tronc de Nadal”.
Aquest any va haver una
nombrosa assistència de
nens i nenes que amb
il·lusió van fer cagar el
tronc, rebent de “la soca”
caramels i llaminadures.
També es van donar els
regals als nens i nenes que
van participar en la creació
de la postal de Nadal de
l’Associació.
Per cloure l’acte es va oferir
una magnífica torronada per
a tothom, amb cava, polvorons i torró.
(Diuen les males llengües
que no van quedar ni les
escorrialles)

Foto de grup dels dibuixants

Alguns pares també hi van col·laborar

24/11/2018
Els festers més petits van a tornar a col·laborar amb l’Associació en la confecció de la targeta de Nadal, i així
un bon grapat de nens i nenes van aprofitar la tarda del dissabte per passar una bona estona al nostre local
social i fer els seus dibuixos de “Pintem el Nadal”.

TRONC DE NADAL I TORRONADA
AL LOCAL SOCIAL

Foto de grup dels nens i nenes

El tronc va aguantar amb un somriure

Els més petits van gaudir de valent

Els nens més grans també

AMB EL SUPORT DE:

Col·laboracions al correu
butlleti.miclleida@gmail.com

