El Pregoner
Rafael Ferrero Terol

Nasqué l’any 1961 a Ontinyent amb la festa inoculada
en la sang: del braç de son pare, capità moro a 1980, adquirí l’amor pels
Moros i Cristians. La biografia festera d’un home tan amant de la festa és
polièdrica, ha treballat per la festa des de tots els vessants, des de l’aspecte
més lúdic fins al més cultural. Els seus llibres sobre les comparses de
Benimerins i Cruzados van ser pioners en l’estudi historiogràfic de les
comparses que participen en la festa ontinyentina, ha publicat altres llibres
sobre festa, patrimoni tèxtil, etnologia, fotografia antiga, costums i
col·leccionables sobre la festa de Moros i Cristians.
Fou un dels principals col·laboradors en el disseny i formació de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida
President de la Societat de Festers d’Ontinyent de 2008 a 2011, es el creador
i primer director del Museu Fester des de 2001 fins 2010, així com de
l’escenografia del Pregó de Festes des de 1995 a 2011, o la Nit del Riu a
Ontinyent. Ha segut president de la comparsa Benimerins en cinc exercicis,
així com cronista durant disset anys i primer tro. Durant tretze anys ha
codirigit el Llibre de Festes de Moros i Cristians d’Ontinyent. També ha
organitzat els Moros i Cristians a la Mar en Gandia, desfilades, seguicis o
comissariat un bon nombre d’exposicions. Va ser president del primer
congres internacional sobre la festa de Moros i Cristians organitzat a
Ontinyent en 2010.
Pregoner dels Moros i Cristians d’Ontinyent, en 1988, en l’any 2000 va
pregonar el Mercat Medieval de Moros i Cristians. Ha pronunciat nou
pregons de diverses festes tant a Ontinyent, com a València i Cocentaina.
En la actualitat es President d’Honor de la Societat de Festers d’Ontinyent,
formant part de la comparsa Mudèjars, de la que dirigí el seguici i el Projecte
Cultural de la actual Capitania Mora.
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