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ACTES COMMEMORATIUS DEL 25È
ANIVER SAR I D E L’ASSO CIACIÓ
En aquell llunyà maig de 1996 un grup de persones, majoritàriament relacionades amb
l’activisme civil del Centre Històric, van culminar un llarg procés de recuperació de la Festa
de Moros i Cristians de Lleida, l’èxit va sorprendre a la pròpia organització i, tot i les lògiques reticències inicials, les institucions lleidatanes es van posar ràpidament al costat d’aquella
colla d’entusiastes en donar continuïtat a la
Festa.
Però tant o més complex és iniciar un projecte
d’aquella envergadura com de perllongar-la i
engrandir-la en el temps fins arribar a la que
serà la 25ena edició.
I és això precisament el que volem celebrar
enguany, el que va començar una tarda del diumenge de la Festa Major de maig i hem anat
consolidant amb tot un programa de més d’una
quinzena d’activitats desenvolupades al llarg de
l’any, des del Mig Any Fester, la Diada Festera,
el Pregó -concert, La Festa en sí, convertida en
el Cap de Setmana Fester, o la Recreació de les
Noces reials de Peronella d’Aragó i Ramon
Berenguer IV.
Tot això ha estat possible gràcies a la gent, com
les persones homenatjades en el primer acte de
la programació del 25è aniversari, el Mig Any
Fester, festeres i festers que han estat al peu del
canó des dels inicis de la nostra Festa i representen com ningú el nostre lema:“Per la Festa de
Moros i Cristians, Sempre”
Tot i les restriccions imposades per la retallada
pressupostària que hem sofert a darrera hora, i
amb la il·lusió i esforç de tots i cadascun de

Josep Lluís Gázquez, President de l’Associació
nosaltres, esperem poder acabar aquest any
2020 havent deixat de relleu la importància
de la nostra Festa per la ciutat, amb la mirada posada cap a un futur encoratjador.

Josep Lluís Gàzquez Pons
President de l’Associació de la
Festa de Moros i Cristians de Lleida

CONCURS LOGO 25È ANIVERSARI DE
L’AS S O CIACIÓ D E M OROS I C R IS T IANS
Amb motiu de la celebració del 25è aniversari de l’Associació
de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, es va convocar un
concurs per obtenir un anagrama distintiu d’aquest esdeveniment.
Al concurs, obert a tots els aficionats al disseny, es van presentar un total de cinc obres.
Reunit, el jurat qualificador va triar el disseny de l'artista Juan
Diego Ingelmo Benavente, de Burriana (València) que va
rebre com a premi la quantitat de 400 euros.
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Pàgina 2

MIG ANY FESTER, INICI DELS ACTES DEL 25È
ANIVER SAR I D E L’AS SO CIACIÓ

Mariona Franco Alcaine, comtessa dels Anglesola

Antoni Pomés Tosquella, caid dels Banu-Hud

Els nous càrrecs de la Festa a l’altar major de la Seu Vella

Butlletí MiC
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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 A N G L E S O L A
I DELS BANU-HUD

La comtessa dels Anglesola, Mariona Franco, fa el seu jurament

El caid dels Banu-Hud, Antoni Pomés, pren possessió de la capitania

J.Mª Secaduras, abanderat dels Anglesola

Antonio Lujano, baró dels Anglesola

Aleix Lujano, penó dels Anglesola

Miguel Àngel Gil, raia dels Banu-Hud

Araceli Conesa, xeic dels Banu-Hud

Fernando Marqués, penó dels Banu-Hud
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MARIONA FRANCO ALCAINE, COMTESSA DELS ANGLESOLA
“ L A M A R E M ’ H A T R A N S M È S L A I L · L U S I Ó P E R L A F E S TA ”
Encara recordo com si fos ahir quan era
petita i arribava el dia de la festa, el dia
abans a casa ja ho teníem tot preparat per
a que no ens faltes res, i per fi arribava el
dia, ens alçàvem ben aviat i totes vestides
cap al carrer Cavallers...quan arribàvem
veies com tothom s’anava preparant per
l’entrada infantil, i els nens i nenes jugaven
pel carrer amunt i avall, i amb quina
il·lusió es compartia la festa entre petits i
grans. Però el millor del dia era a la tarda,
la tan esperada entrada de gala. Quin goig i
quina il·lusió veure a tots i totes els festers
i festeres amb els vestits lluents, els maquillatges, els cavalls, i quin desig de sortir
amb ells i elles.
A casa meva la festa sempre l’hem viscut
molt les dones de la família i és, per a mi,
una de les coses que més m’agrada compartir amb la meva mare. Ella m’ha transmès la il·lusió per la festa, per viure la cultura i les tradicions de la meva ciutat, m’ha
ensenyat a estimar Lleida i la seva riquesa.
Ara que jo seré capitana em ve a la memòria com va ser quan ella també ho va ser.
Recordo tots els mesos de preparació a
casa, de revisar-ho tot mil vegades per a
que sortís perfecte, però el que més recordo és el dia de la festa, ella pujada a cavall i
jo pensant, és la mare més guapa i més
intel·ligent del món. Encara no m’ho crec,
aquest any em toca a mi.
El dia del mig any fester estava tan nerviosa que no parlava amb ningú, i això que jo
sóc de parlar fins i tot a sota l’aigua. Em
vaig seure a la cadira i semblava que el
temps s’aturés. Anava veient els càrrecs
passar, fins que li va tocar al meu company
de batalla, el Toni. El vaig veure tot ben
plantat, sense nervis, amb una elegància

Mariona Franco, comtessa dels Anglesola
innata, i vaig pensar en lo bonic que seria
compartir la capitania amb ell, amb un
home que ha viscut tant la festa i transmet pau, serenitat i confiança. Arriba el
moment en que puja l’abanderat, un altre
cop m’envaeix el sentiment de felicitat, el
Chema, el meu abanderat, quin plaer que
estigui al meu costat aquest any. No co-

Autoritats que van presidir el Mig Any Fester

nec persona més treballadora i amb més
ganes de fer coses que ell. Ell va ser una
de les persones que em va engrescar a ser
capitana, i em sento molt afortunada de
poder comptar amb ell com la meva mà
dreta per tirar endavant tot això, perquè
sé que amb ell tot anirà bé, treballarem de
valent però sé que riurem molt i gaudirem com mai d’aquest any fester.
Sona la música, em sento orgullosa de
veure que toca la meva germana, avanço
amb pas lent, em donen l’espasa, dic les
paraules sense equivocar-me, i veig com
la mare em mira amb una rialla i sento
que tot ha anat bé. Per fi respiro i somric.
M’envaeixen unes ganes de ballar i de
cridar ben fort, ja sóc capitana!
Quan em van dir de ser capitana no m’ho
creia, la il·lusió va ser immensa, i no vaig
pensar en tota la feina que comporta sinó
en tot l’honor que és per a mi representar
la meva comparsa. Un cop va començar a
rodar tot em vaig adonar que m’havia
posat a la boca del llop, però de bon grat.
Quina feinada organitzar una capitania...Però per sort, tinc moltes persones
que em donen suport i treballen amb mi
colze a colze per a que tot surti bé, i entre
aquestes persones, no pot faltar el suport
incondicional de la meva mare.
Comença un any ple de reptes, però en
tinc moltes ganes i ho intentaré fer el
millor possible per a que tota la comparsa
i les tropes cristianes puguin gaudir al
màxim d’aquest any fester.
Per la festa de moros i cristians i per sempre, sempre... ai no! I per Lleida, sempre!
Mariona Franco Alcaine

Butlletí MiC
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ANTONI POMÉS TOSQUELLA, CAID DELS BANU-HUD
“SULAYMAN IBN MUHAMMAND IBN HUD, EL VICTORIÒS”
Jo Antoni Pomés i Tosquella "Accepto
aquesta espasa per dur les tropes mores a
la victòria”.
Com si fos un somni vaig començar el
dia 25 de novembre fent el jurament per
portar les tropes mores a la victòria amb
el vistiplau dels Banu-Huds que varen
dipositar tota la seva confiança en la meva persona.
I qui eren als Banu-hud: La família dels
Hud, eren iemenites, és a dir, procedents
del sud de la península aràbiga i gràcies a
aquest origen purament àrab van ostentar
el títol de nobles.
Sent caid de Lleida Sulayman ibn Muhammand ibn Hud, va assentar la seva
dinastia. Doncs aquest any el caid serà
Muhaumad Ibn Abi-Amir A EL-Mansür
“El victoriòs”
I qui era aquest Caid:
Segurament si sentim parlar d'en Ibn Abi
-Amir (o també el podeu trobar com Abi
Amr o Abu-Amir) el nom no ens dirà
gran cosa, ni el sabrem identificar gaire. I
encara menys si el presentem amb el seu
nom complet, Muhàmmad ibn Abi-Amir
al-Maafirí; però de ben segur que la cosa
canvia si ens referim a ell amb el seu sobrenom, Al-Mansür (que significa "el
victoriós").
A Còrdova estant, el jove Abi-Amir va
saber moure's pels cercles propers a la
cort califal, a la qual s'anà introduint de
forma progressiva. Després d'hàbils maniobres conspiradores i difícils jocs d'aliances i intrigues califals de tots els colors,
podem afirmar que vers l'any 978 AbiAmir controlava tot l'aparell burocràtic i
administratiu del Califat.

Antoni Pomés, caid dels Banu-Hud
Sense anar més lluny, l'any 985 Al-Mansur
va decidir atacar als comtats catalans per
demostrar qui manava al nord del Llobregat, i va destruir les ciutats de Barcelona i
Manresa, i els monestirs de Sant Cugat, de
Sant Pau de Camp i de Sant Pere de les
Puelles.
De fet, l'atac d'Al-Mansur contra els comtats catalans suposà el definitiu trenca-

Els nous càrrecs desfilant pel claustre de la Seu Vella

ment del vassallatge dels comtats catalans amb els Reis francs.
D'alguna manera, a Al-Mansur va influir
de manera decisiva en la història del
nostre poble, i per bé que no podem
celebrar les seves ràtzies contra els comtats catalans, la seva petjada va ajudar la
configuració política definitiva dels comtats catalans.
Vaig continuar amb el jurament dient ...
" i per l'honor del llinatge dels BanuHud", en aquells i aquells precisos moments pel meu cap va passar com una
pel·lícula on vaig veure i recordar tots
els companys de comparsa donant-me el
seu recolzament com també van passar
totes les persones que sembla que no hi
siguin però que fan que la festa continuï
any rere any ... també vaig escoltar els
aplaudiments dels companys traspassats
des de la llunyania allà on siguin.
I el jurament contínua dient "Per la Festa de Moros i Cristians i per Lleida...." Si
per Lleida, que aquest any celebrarem els
25 anys, que omplim els carrers de d'història, colors i alegria amb la desfilada
infantil al matí i de Gala a la tarda, i com
no, amb el magnífic treball de la Batalla
per conquerir la ciutat un any els Moros
i l'altre els cristians
I el jurament acaba alçant l'espasa i dient
“Sempre! ”, ja que els que fem amb
il·lusió les coses per Lleida sempre hi
som
Antoni Pomés Tosquella
Caid Al-Mansur el victoriòs

Butlletí MiC
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Antoni Pomés
CAID

Miguel A. Gil
RAIA

Maite Dolcet
XEIC

Antonieta Solé
ALAM

Mariona Franco
COMTESSA

J.Mª Secaduras
ABANDERAT

Carmen Ruiz
BARONESSA

Carlos Picart
PENÓ

Araceli Conesa
XEIC

Fernando Marqués
ALAM

Maica Artero
XEIC

Antonio Lujano
BARÓ

Albert Masegué
ALAM

Aleix Lujano
PENÓ

Javier Morilla
BARÓ

Julián Pino
PENÓ

DINAR DE GERMANOR
COM A CLOENDA DEL MIG ANY FESTER

Comtessa i caid tallant el pastís commemoratiu del dinar fester

Tots els nous càrrecs de la Festa al dinar del Mig Any
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A CT E RE CO NE IX A ME NT A LS SO CIS F UNDA DORS

Les persones que avui celebrem 25 anys dins de la festa de Moros i Cristians, volem agrair a l’associació aquest acte. Per nosaltres
és important arribar a celebrar aquests 25 anys, perquè quan vam començar, la il·lusió tocava sostre, i avui podem dir que no l’hem
perdut, que continuem tenint-la, però amb la maduresa que complir anys ens dona.
Hi ha festeres i festers que avui celebrarien els 25 anys com nosaltres, persones que van gaudir d’aquesta gran festa, però que per
desgràcia no hi poden ser presents, un record entranyable per tots ells.
Volem agrair als companys i companyes de les comparses que s’han anat unint a aquesta celebració, és evident que entre tots i
totes fem la festa gran. Per cert ...... volem formar part de la celebració del 50 aniversari, no farem tant goig, però l’esperit fester el
tindrem igual de viu que avui !!!
Per la Festa de Moros i Cristians i per Lleida, sempre !!!!!

Jaume Aluja Farré

C O N C U R S D E F OTO G R A F I A X I M E M O R I A L X AV I E R A L U JA
Eloy Sarrat Grasa va guanyar L’ XI Memorial Xavier Aluja de fotografia amb la imatge titulada “La Celebració”. El premi estava
dotat amb 250 euros. L’ exposició de fotos presentades va romandre oberta al Cercle de Belles Arts del 5 al 29 de novembre.

“La celebració” foto guanyadora del concurs

Eloi Sarrat Grasa, recull el premi

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

Taller de fanalets al local social del carrer Panera

Lliurament del premi a l’Associació de la Festa de Moros i Cristians
Un any més el nostre local social del carrer Panera va acollir el
taller de construcció de Fanalets a càrrec del fester Jaume Aluja, i en el que van participar nens i nenes de la Festa.
Posteriorment, el 23 de juliol i a la Sala Alfred Perenya de la
regidoria de Cultura es va fer la cerimònia de lliurament dels
premis del LXXVIII del Concurs dels Fanalets de Sant Jaume.
Aquest any i com a novetat, l’Ajuntament de Lleida de la mà d’
Ignasi Amor, regidor de Joventut, Festes i Tradicions, ha entregat un guardó que s’ha adjudicat a l’Associació de la Festa
de Moros i Cristians, concretament a un fanalet creat per Tatiana Cercós que simbolitza el concepte de flama.
A l’endemà es va celebrar la tradicional romeria dels fanalets
de Sant Jaume en la que va participar un nombrós grup de
festers i festeres amb els seus fanalets.
Festers participants a la romeria de Sant Jaume

V TROBADA D’AMBAIXADES A LA FONT DE LA FIGUERA

Festers participants la V Trobada d’Ambaixades

Interpretació de les Ambaixades

El dissabte 7 de desembre una representació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida es va desplaçar al poble alacantí de la Font
de la Figuera per participar en la "V Trobada d'Ambaixades", organitzada per l’Àrea I de l’UNDEF.
Està previst que la VI Trobada es celebri al mes d'octubre de 2020 a la ciutat de Lleida, tot coincidint amb els actes del 25è aniversari de la creació de la nostra Associació.

Butlletí MiC
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RECREACIÓ DE LES NOCES DEL COMTE DE BARCELONA
I LA PRINCESA PERONELLA D’ARAGÓ

Any 1137, capitulacions matrimonials a Barbastre

Any 1150, casament de Ramon Berenguer i Peronella a Lleida

22/09/2019
La Festa de Moros i Cristians de Lleida participa d’una herència antiga i comuna, occidental i mediterrània, que a l’edat mitjana va
formular diferents exemples de representacions simulades de batalles i justes.
La seva celebració vol reivindicar i rememorar la història de la ciutat, afavorir el seu coneixement i promoure l’arrelament i la
consciència ciutadana de pertinença, així com el respecte a un important patrimoni material i immaterial que ens ha estat llegat. Es
podria datar el seu origen en la representació festiva d’un combat entre moros i cristians que va acompanyar la celebració a Lleida
del casament del comte Ramon Berenguer IV de Barcelona amb Peronella princesa d’Aragó i filla del Rei Ramir .
L’agost de 1150 tingué lloc a Lleida un fet singular que va tenir una gran transcendència històrica: l’enllaç matrimonial entre el
comte Ramon Berenguer IV i la princesa Peronella d’Aragó. Un enllaç que no només confirmava la voluntat política expressada a
Barbastre l’any 1137 d’unió del Casal de Barcelona i el Regne d’Aragó, sinó que marcava un abans i un després, es tancava un període convuls d’inestabilitat política i enfrontaments entre els diversos poders feudals i musulmans que actuaven en aquest sector i
s’endegava un nou projecte polític amb el naixement de la Corona d’Aragó.
Per commemorar aquest fet històric, l’Associació de la Festa de Moros i Cristians organitza cada any al mes de setembre la recreació de les Noces Reials, amb la inestimable col·laboració i implicació de molts membres de la Festa.

Butlletí MiC
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A C T I V I TA T S D E L S A L · L E R I D Í S
01/06/2019
Els Al·leridís van anar de casament al mes de juny a la
Seu Vella de Lleida amb motiu de l’enllaç de la seva
companya Montse Merola amb en Josu Fernández.
Els nuvis van quedar sorpresos quan se’n van adonar
que una nodrida representació dels membres de la
comparsa estaven preparats per fer-los un passadís
d’espases.

Foto de grup dels nuvis amb els membres de la comparsa
17/11/2019
Un any més els festers i festeres de la comparsa
dels Al·leridís van celebrar la seva tradicional
“paellada” al local social de l’Associació de Veïns
de la partida de Rufea.
Com ja és habitual Josep Maria Argemí i Montse
Martí van cuinar una paella espectacular per més
de seixanta persones.
Els assistents també van aprofitar l’avinentesa per
celebrar l’aniversari de la companya Maria Cucurull.
Foto de grup dels Al·leridís amb la paella
13/12/2019
Seguint la tradició en apropar-se les festes de Nadal, els Al·leridís celebren l’amic invisible amb un
sopar de germanor i com sempre amb força assistència de membres de la comparsa.
Havent sopat es fa ver entrega dels regals dels
amics invisibles, tot desitjant unes bones festes de
Nadal.

L’Amic invisible dels Al·leridís

F I D E U À D E L S P A L L A R E S O S A G UA L D A
20/10/2019
Els membres de la comparsa dels Pallaresos, com ja va
sent habitual, van celebrar un any més una trobada de
germanor al local social de la partida de Gualda.
En aquesta ocasió van poder gaudir d`’una magnífica
fideuà.

Foto de grup dels Pallaresos al local social de Gualda
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B O D A I S O PA R D E N A DA L D E L S U R G E L L E N C S

El 26 d’octubre els Urgellencs van anar de casament, ja que els
festers Roser i Javier es van casar el dia 21 de setembre a Blanes i van voler celebrar la post boda a la Seu Vella.

El passat 14 de desembre i com és habitual per Nadal, els
membres dels Urgellencs es van reunir per celebrar un sopar
de germanor.

A S S E M B L E A A N UA L D E L S A N G L E S O L A
15/09/2019
Els membres de la comparsa dels
Anglesola van celebrar la seva assemblea anual a les instal·lacions de la
granja escola “La Saira” amb dinar
inclòs.
Van aprofitar la reunió per preparar la
capitania del bàndol cristià que ostentaran el proper any fester.

Foto de grup del dinar de l’Assemblea Anual dels Anglesola a la Saira

NECROLÒGICA

F E S T E R S A C O C E N TA I N A
El passat 10 d’agost, un grup de festers i festeres de l’Associació van viatjar a la localitat de Cocentaina per gaudir de la
“entrada” de la festa de moros i cristians que es celebra en
honor de Sant Hipòlit, patró de la vila des de l’any 1.600.
Aquesta festa està declarada d'interès turístic.

Juan Martínez al sopar del Mig Any Fester de 1999
El passat dia 7 de setembre ens va deixar a l'edat de 78 anys
el Sr. Juan Martínez Ferri, membre de la Festa de Moros i
Cristians d’Ontinyent i fester que va participar molt activament a la recuperació de la nostra Festa, tot organitzant la
primera sortida que es va fer per la porta del Lleó a l'any
1996
Membre de la comparsa dels Mariners, de la que va ser capità, era un apassionat de les festes de moros i cristians.

Foto de grup dels festers que van viatjar a Cocentaina

L’Associació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida no
s’identifica, necessàriament, amb
l’opinió que expressen els articles
signats.
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A C T I V I TA T S D E L’ A S S O C I A C I Ó
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Nens i nenes que van dibuixar la targeta de Nadal

Col·labora en la impressió

Foto de grup dels nens i nenes que van fer “cagar el tió”

21/12/2019
Els festers més petits van a tornar a
col·laborar amb l’Associació en la elaboració de la targeta de Nadal i dies després van
participar fent cagar el tió i gaudint amb els
seus familiars de la torronada de celebració
de les festes nadalenques .

A S S E M B L E A G E N E R A L I V I S I TA A L P A E R E N C A P

Festers assistents a l’Assemblea General Ordinària

Reunió amb l’alcalde de la ciutat

El 30 d’octubre, al local social, es va celebrar l’Assemblea
Anual Ordinària de l’Associació. Es van aprovar l ’acta de
l’assemblea anterior, la memòria-balanç i l’estat de comptes de
l’any fester 2018-2019, així com també, sense cap esmena, el
pressupost i el programa d’activitats pel curs 2019-2020

El 7 d’octubre l’alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo i el regidor
de Joventut, Festes i Tradicions, Ignasi Amor van rebre una
representació de la Junta de l’Associació encapçalada pel seu
president Josep Lluís Gázquez. Li varen ser presentades les
activitats de celebració del 25è aniversari de l'Associació.
Col·laboracions al correu butlleti.miclleida@gmail.com

AMB EL SUPORT DE:

