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El passat 28 d’abril el President de l’Associació,
Josep Lluís Gàzquez va
participar en el programa
emès per la web “El Raconet Fester”, on va ser
entrevistat amb motiu de
la celebració del 25è aniversari de la nostra entitat.
A la tertúlia, dirigida per
Salva Penadés, també hi
van participar Aarón
Francés des d’Albaida i
Vicent Coleto des de Barcelona.

El mateix dia 28 d’abril el
President de l’Associació,
Josep Lluís Gàzquez va
participar en el programa
“Fent Festa”, emès en
directe per la web i on es
parla del món de la festa
de moros i cristians.
Josep Lluís Gázquez va
explicar als espectadors els
trets característics de la
Festa de Moros i Cristians
de Lleida.

COMPARSES CRISTIANES

COMPARSES MORES

Participants a la tertúlia de “El Raconet Fester”

De nou, el dia 17 de maig,
al diari Segre, el President
de l’Associació va explicar
que aquest any per celebrar
la Festa i donades les actuals restriccions derivades
de la Covid-19, a les dotze
del migdia i a les sis de la
tarda del diumenge 18 tothom estava convidat a
sortir als balcons engalanats al so de la marxa mora
“Chimo”.

B u t l l et í M iC

Pàgina 2

DIÀLEGS EN LA XARXA. LES AMBAIXADES CONFINADES
Bona tarda a totes les tropes mores confinades;
sols comunicar-vos que els nostres sentinelles
situats damunt les campanes de lo nostre castell,
estan detectant moviments estranys.

Atenció tropes cristianes!
Us parla la vostra Capitana, estic intentant
quadrar horaris per anar a batalla.

Però entre els que fan running, els que treballen,
els que tenen fills i la gent gran,
em sembla que serà una mica difícil.

Restem a l'aguait!
Prepareu les vostres espases
al costat del sofà,
espero que sols sigui una falsa alarma,
seguiré informant!

A més a més, les tropes mores s'ensumen alguna
cosa perquè l'altre dia ens van interceptar
un camió de mascaretes;
però no patiu, que el castell serà nostre,
la vostra Capitana no us fallarà!
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Molt bé Capitana cristiana!
Les teves paraules veig que demanen batalla
i també demanen lo nostre castell, ni pensar-t'ho!

Això ho hauríem de parlamentar
abans d'arribar a les armes.

Mira! Et faré dues propostes, una,
serà convidar-te a tu i a la teva cort a parlamentar al
meu despatx que tinc a les sales de les victòries,
on en tot moment sereu benvinguts i respectats.

L' altra, serà oferir-te un sopar de balcons
confinats sota la llum de la lluna i així poder dialogar
tranquil·lament per arribar a una entesa
i evitar una "masacre"; ja diràs!

Caid, això que dius de dialogar,
no fa massa per a tu,
però com que veig que tens bones intencions
accepto la teva oferta.

això sí, mantenint les distàncies de seguretat.
Així doncs, tu diràs on ens trobem.

Butlletí MiC

Pàgina 4

D I À L E G S E N L A X A R X A . L A B A TA L L A C O N T R A E L V I R U S
Vilatans i vilatanes de la ciutat de Lleida,
fa ara un any que ens vèiem a la Seu Vella
en la nostra batalla per conquerir la ciutat.

Doncs bé, les tropes cristianes d’enguany
sembla que vulguin tornar
a conquerir lo nostre castell.
Benvolgut Caid, jo en tenia moltes ganes,
però em sembla que aquest any
les tropes cristianes

Així doncs,

m'han deixat més sola que la una.

no vens a buscar batalla?

La veritat és que això del Covid-19
ens ha ben fastiguejat,
em sembla que per un any
haurem de deixar això de batallar.
Doncs, ni pensar-ho!
Tu i jo tenim una batalla
pendent.

Així doncs que proposes?
Una batalla de balcó a balcó?

Sí, mira, potser seria
una bona opció.
Però que estàs dient?
Ja en tenim prou amb
Així doncs, que hem de fer?

la irresponsabilitat de la gent.

Com fem la batalla
en ple confinament?
He estat pensat i he decidit
que hem de seguir lluitant.
Però no deies
que no volies batalla?
Exacte, però sí que podem lluitar
per una altra causa.
Doncs tu diràs, perquè jo
no entenc que em faci
ballar tant el cap.
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Com tot això del coronavirus
ens afecta a molts,

que et sembla si per un any
unim les forces com a germans
i canviem les armes de la batalla de moros
i cristians per una lluita beneficiosa per a tots?

Em sembla bé la idea,
jo canviaré la meva espasa
per una mascareta.

Jo havia pensat fer el mateix
i canviar l'espasa per uns guants,
per si de cas no toquem res.

Així, aquest any, haurem de
fer una lluita tots plegats,
ni moros ni cristians.

Per aquest any
ho deixem passar,
Tots junts contra

però l'any vinent

el coronavirus

ens tornarem a trobar.

A l'atac!
A l'atac!
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LA VEU DELS CÀRRECS CONFINATS

MOROS

Sabeu que aquest any
l'enemic és invisible?

Us desitjo molts ànims a tots
els festers i festeres.
Miguel Ángel Gil Sallén
Raia dels Banu-Hud

Antoni Pomés Tosquella
Caid dels Banu-Hud

Aviat tornarem
a lluir-nos
pels carrers de Lleida.
Este año los Huds
no podemos desfilar,
pero pronto volveremos.
Araceli Martínez Conesa
Xeic dels Banu-Hud

Fernando Marqués Mancho
Alam dels Banu-Hud

No defallim, l’any que bé
la celebrarem.

Hem de cuidar-nos moltíssim
perquè ens hem de trobar aviat.
Maite Dolset Penado
Xeic dels Al·leridís

Antonieta Solé Domingo
Alam dels Al·leridís

Vindran altres mesos
de maig.

Aquest maig poc usual ens
obliga a viure de records.
Maica Artero Fernández
Xeic dels Musa

Albert Masagué Escoda
Alam dels Musa
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CRISTIANS

LA VEU DELS CÀRRECS CONFINATS
La vida et ficarà obstacles,
però els límits els marques tu.

Aquest any tenim una lluita
molt més important.
Mariona Franco Alcaine
Comtessa dels Anglesola

Chema Secaduras Lujano
Abanderat dels Anglesola

El próximo año,

Aquest any,

con más fuerza

no ha pogut ser.

y más ilusión.

Antonio Lujano Martos
Baró dels Anglesola

Aleix Lujano García
Penó dels Anglesola

Aquest any no podem
sortir pel “dichós” virus.
M’he quedat
sense paraules.

Carmen Ruiz Díez de los Ríos
Barónessa dels Pallaresos

Carlos Pitart Font
Penó dels Pallaresos

Però segur que podrem
retrobar-nos ben aviat.
L’any que be la “liarem”
ben grossa.

Javier Morilla Gómez
Baró dels Urgellencs

Julián Pino Blázquez
Penó dels Urgellencs
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L A V E U D E L E S C O M PA R S E S
Bon dia festers i festeres, sóc la Mònica Huete Feliu, festera des de l’inici de la
Festa de Moros i Cristians, és a dir, des de fa 25 anys, i de la comparsa cristiana
Els Anglesola. A casa meva, sempre ho hem viscut amb molta intensitat ja que
vam començar els meus pares i jo. Actualment continuem mon pare i jo en actiu
a la Festa.
Aquest any és especial, a més a més de celebrar el 25è aniversari tenim la capitania.
A part del confinament a casa com la majoria de gent, tinc l’afegit de la distància, dons fa més de 15 anys que visc al Vendrell (Baix Penedès), província de
Tarragona.
Gaudeixo molt del dia de la Festa i ho trobaré a faltar. Aquells nervis inicials
com el primer dia. Però d’altra banda sé que el que no puguem fer aquest any
ho farem l’any vinent.
Llàstima de no poder desplaçar-me a Lleida per estar amb la família i tots vosaltres. Aquí estic amb la samarreta commemorativa d’enguany.
Molts petons i abraçades per tots. Ens en sortirem!
Per la Festa de Moros i Cristians i per Lleida, sempre!

Chema Secaduras Lujano
Per commemorar la cel·lebració de la Festa
de Moros i Cristians, la façana del palau de la
Paeria, seu de l'ajuntament de la nostra ciutat,
va estar engalanada amb dues banderoles
amb l'estàndard de l'Associació.
Aquesta acció s’afegia a la crida que des de la
nostra entitat es va fer a tots els lleidatans i
lleidatanes a guarnir balcons, finestres i terrasses amb elements al·legòrics de la Festa.

Palau de la Paeria engalanat

Què com veig la festa des del confinament? Si fos polític o famós d'aquests
que surten per la tele et diria "m'agrada que em facis aquesta pregunta" però
sent membre de la Festa de Moros i Cristians de Lleida no ho puc dir,
aquest any 2020 no.
Aquest any ho passarem amb més pena que glòria, nosaltres els Anglesola
tenim capitania i a més a més és el 25è aniversari de la Festa, però un
“bichito” minúscul s'ha encarregat d'aigualir-nos la festa, què hi farem.
Però bé, si hem de quedar-nos sense la nostra Festa per un món millor, net i
sa ja em dono per servit.
No ho passarem bé el cap de setmana Fester, la nostra ment depenent del
moment del dia estarà en un acte o en un altre.
Jo personalment trobaré molt a faltar aquests dies les ambaixades, l'entrada
infantil amb aquest relleu generacional i per suposat l'entrada de gala, aquest
pas per la porta del Lleó tan emotiu com el primer dia i com no la música
festera, però a mesura que es va acostant el dia crec que el que més trobes a
faltar serà el clima de germanor entre festers. Aquest dia tots som amics,
tots ens fem una mica més humils i simpatitzem junts, després durant els
dies següents no tens relació amb molts d'ells, gairebé ni contacte pel motiu
que sigui, però aquest dia sí, amb això val, la Festa la fem tots.
Desitjant que tots estigueu bé de salut, guardeu-vos forces per l'any que ve
que ho anirem a petar.
Visca els Anglesola
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I M A T G E S D E L A F E S TA A L S B A L C O N S
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I M A T G E S D E L A F E S TA A L S B A L C O N S
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Festers i festeres, de ben segur que cadascú de nosaltres des de casa seva a l’escoltar el Chimo se li
ha posat la pell de gallina, com és habitual quan sentim els primers compassos de la percussió al
carrer Cavallers en aquesta hora.
I ben cert que és un any atípic i una Festa molt atípica, però us encoratjo a viure-la tan intensament com pugueu i a tornar-hi l'any que ve, que farem la Festa ben grossa. Per la Festa de Moros i
Cristians i per Lleida, sempre!
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