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AMB EL SUPORT DE PATROCINA

El proper 25 de juliol es farà pública la
fotografia escollida com a guanyadora
de l'onzena edició del concurs de
fotografia de la Festa de Moros i
Cristians de Lleida. El concurs, obert a
tots els afeccionats a la fotografia i
seguidors de la festa, ha acceptat totes
les instantànies que s’han presentat fins
al 15 de juny i que han retratat la Festa
de Moros i Cristians de Lleida.

Pel que fa als premis, l'autor de la
fotografia guanyadora s'endurà 180
euros i un diploma, mentre que el segon

premi tindrà una dotació de 90 euros
més diploma. Finalment, hi haurà dos
accèssits que seran obsequiats amb un
diploma.

L'Associació de la Festa de Moros i
Cristians de Lleida, com a organitzadora
del concurs, realitzarà una exposició
amb una selecció de les obres
presentades. La mostra romandrà oberta
del 25 de juliol, dia de la proclamació
dels guanyadors, fins al 19 d'agost i
tindrà com a seu la Sala d'Exposicions
de la Plaça Sant Joan de Lleida.

Onzè concurs fotogràfic per reviure
la Festa amb una exposició

La proclamació dels guanyadors es farà el 25 de juliol a la Sala de Sant Joan
LA SALA D’EXPOSICIONS DE LA PLAÇA SANT JOAN ACOLLIRÀ LA MOSTRA FOTOGRÀFICA FINS AL DIA 19 D’AGOST.

IGNASI ARQUÉ VA GUANYAR L’ANY PASSAT.
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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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Ja és  a la venda
el nou DVD de la
Festa de moros i

Cristians 2007
L’Associació de Moros i Crisitans de Lleida
ja ha tret a la venda el nou DVD de la Festa
2007 que recull imatges del mateix dia de
la festa i diferents moments de l’Any
Fester com l’Assemblea, el Relleu de
Capinanies, la festa de Benvinguda als
nous socis... Podeu adquirir el DVD per
10 euros.



Abans de traspassar el càrrec al successor
al tro de les tropes cristianes, vull agrair
a tots el suport rebut, ja que m’he sentit
molt recolzada, no només per la gent de
la meva comparsa, sinó també per la resta,
fins i tot pel bàndol moro.

Al principi no sabia com es prendria la
gent el fet que dues dones fossin les
capitanes, però ha estat molt acceptat i
hem rebut mostres d’estima per part de
tothom.

En especial vull agrair a la meva comparsa
la feina realitzada en els preparatius del
seguici per poder fer una bona capitania,
doncs les hores de treball i l’esforç són
d’agrair. Sense ells no hauria pogut fer
res, perquè un capità sense tropa no és
ningú.

A part d’això, vull també donar les gràcies
a totes les filades que mostraven el seu
afecte a mesura que anaven passant
davant la tarima i, especialment, a la
darrera filada de l’última comparsa
cristiana, que em va sorprendre molt
gratament. Des d’aquí, gràcies pel gest
que vàreu tenir!

Una altra menció també per la Saïda, que
va ser una digna rival i que, tot i sent la
meva contrincant, em va encoratjar en tot
moment.

Què més puc dir? Crec que sobren les
paraules. L’emoció que t’envaeix en un
moment així és inexplicable.

Només vull encoratjar-vos a continuar
gaudint de la Festa any rere any i dira,
també, que desitjo que la companyonia
que he viscut aquest any existeixi en
tot moment.

Ara només queda el sopar de cloenda fins
a tornar a començar l’any fester i reprendre
l’activitat frenètica dels nous preparatius
després del període de descans, ben
merescut, de les vacances d’estiu. Us
espero, doncs, el proper 8 de juny al sopar
de germanor.

Visca la Festa de Moros i Cristians!!!
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CAPITANIES

Aquest any ha estat inoblidable. He
passat per una experiència molt bonica
i diferent. Tot i que ja m’ho havien
explicat, el que m’havien dit i la realitat
no tenen res a veure. De ben segur ho
recordaré la resta de la meva vida.

Tot això ha estat possible gràcies a la
col·laboració dels membres de la meva
comparsa Musa i al recolzament de tota
la resta de comparses.

Des d’aquí, em permeto, a més, donar
les gràcies i, alhora, felicitar a la
comparsa cristiana dels Urgellencs per
haver tingut l’oportunitat de treballar,
per separat però també conjuntament,
perquè tothom pugués gaudir d’una
bonica festa.

Vull fer arribar també el meu agraïment
a totes aquelles persones que, tot i no
ser festers, han donat el seu suport i
col·laboració a la capitania.

A través d’aquestes línies convido a
tothom a participar des de dins i amb
nosaltres a la propera desfilada.

Antoni Vila, Saïda de Madina Larida

Benvolguts festers i festeres...

Mireia Puig, Arsenda de Cabrera



Les tropes mores, sota el comandament
dels Musa i liderades per la Saïda, van
conquerir la ciutat de Lleida, que fins al
dia 13 de maig de 2007 havia estat
dominada per les comparses cristianes,
abanderades aquest any pels Urgellencs,
amb Arsenda de Cabrera al capdavant.

Com ja és tradicional, la Festa de Moros
i Cristians de Lleida va reunir un nombrós
públic durant les desfilades de matí i
tarda i també durant la batalla a la Seu
Vella i és que, de fet, la festa ja s’ha
convertit en una de les propostes més
multitudinàries de la Festa Major.

La Festa va començar pel matí amb la
desfilada infantil, que tenint el Roser
com a punt de partida, va baixar pel
carrer Cavallers fins arribar, cap al migdia,
a la plaça de Sant Joan de Lleida. Cada
comparsa estava acompanyada per una
banda que, a més, participava en un
concurs que, per tercer any consecutiu,
va lliurar el premi a l’Agrupació Musical
Ciutat de Benicarló.

Quan les comparses van arribar a la
plaça Sant Joan, les bandes de música
van interpretar Rosabel, una peça
composada pel l leidatà Francesc
Escartín.

Per la tarda, els moros i els cristians
lleidatans, vestits de gala, es van
concentrar a la porta del Lleó de la Seu
Vella. Aquest va ser el punt de partida
de l’espectacular desfilada que va baixar
des del turó per culminar a l’Arc del Pont
i on els càrrecs de les comparses van
lluir els nous vestits de protocol, una
indumentària que es va presentar durant
el mig any fester.

A la desfilada de gala, les tropes
cristianes van fer un recorregut amb
tota la indumentària d’un exèrcit en
moviment amb l’objectiu d’instar la
ciutadania a defensar la ciutat. Entre
altres elements, les hosts dirigides pels
Urgellencs van mostrar un trabuquet i
una catapulta de contrapès, a més de
tots els símbols heràldics dels Anglesola,
e ls Pal laresos i  e ls Urgel lencs.
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LES FILADES DE MOROS I CRISTIANS VAN PENDRE ELS CARRERS DE LLEIDA EL DIA DE LA FESTA.

LES BANDES VAN AMENITZAR EL DINAR DE GERMANOR.

Lleida torna a ser mora després d’un any de
domini de les comparses cristianes



ELS MÉS PETITS TAMBÉ VAN DESFILAR AMB ORGULL AMB ELS VESTITS DE LES SEVES COMPARSES.   5
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CRÒNICA DE LA FESTA

LA BATALLA VA SER FORÇA TEATRAL.

En aquesta desfilada, les tropes mores
liderades pels Musa van avançar amb tots
els elements característics d’una madina
àrab, una ciutat andalusí. La festa es va
desplaçar a última hora de la tarda a la
Seu Vella, on es va celebrar la tradicional
Batalla, que en aquesta ocasió va donar
la victòria a les comparses mores.
L’escenificació de la Batalla, aquest any
a càrrec de la companyia Alea Teatre, va
comptar amb una posada en escena molt
dinàmica que va incloure nous espais,
com el pont llevadís. En principi es va
representar una ciutat en festa, que
posteriorment va ser atacada per les
comparses mores dels Musa, els Al·leridís
i els Banu-Hud. En el parlament de la
Batalla, la capitana dels Musa va proposar
a la seva homòloga cristiana decidir el
futur de la ciutat a través d’una consulta
electoral, fent referència al moment
electoral que estem vivint. Després de
barallar la idea i de sopesar els pros i els
contres van decidir deixar aquesta idea
per a properes generacions. Finalment,
va començar la batalla que va donar la
victòria als Musa, així Madina Larina viurà
un any sota el domini dels sarraïns. L’any
vinent, la lluita pel domini de la ciutat es
reviurà un altre cop. Els cristians entraran
a Lleida per reconquerir-la. De moment
però, els Musa, els Banu-Hud i els Al·leridís
tenen el privilegi de gaudir de la ciutat
durant tot un any.



L’Associació de la Festa de Moros i
Cristians va donar la benvinguda a 40
nous socis durant la nit del 23 de març,
al Centre Cívic del Centre Històric.
Durant l’acte protocolari, les capitanes
del bàndol cristià i moro (Mireia Puig
dels Urgellencs i Antònia Vila dels

Musa) van lliurar els diplomes als nous
membres mentre que els barons i xeics
de cadascuna de les comparses van
fer el lliurament de la indumentària a
cada nou soci.
La festa va iniciar-se a les 21.00 hores
quan uns dos cents festers i festeres

de les comparses lleidatanes dels
Urgellencs, Pallaresos, Anglesola,
Musa, Al·leridís i Banu Hud van donar
la benvinguda als nous festers.
Després de l’acte es va celebrar un
sopar i es va desfilar amb música
festera.
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ASSOCIACIÓ

Festa de benvinguda a 40 nous festers

Ofrena
floral a Sant
Anastassi
Com ja és habitual per les festes de maig
de la ciutat, celebrades en honor
a Sant Anastasi, l'Associació de la Festa
de Moros i Cristians de Lleida va
realitzar l'ofrena floral al patró de la ciutat.
Membres de les comparses mores i
cristianes van portar el Sant des de la
Catedral fins a la plaça Sant Joan, on es
va celebrar l'ofrena de totes les
associacions, institucions, entitats i
l le idatans i  l le idatanes que van
voler retre homenatge a Sant Anastasi,
patró de la ciutat de Lleida.

LES CAPITANIES MORA I CRISTIANA VAN DONAR LA BENVINGUDA ALS NOUS FESTERS I FESTERES.

MEMBRES DE LA FESTA VAN PARTICIPAR EN L’OFRENA A SANT ANASTASI.

L’Ereta va acolllir la trobada el 23 de març amb entrega de diplomes i vestimentes



ACTIVITATS DE LES COMPARSES

  7
mi

c B
ut

lle
tí

JU
N

Y
’0

7

Festa de Moros i Crisitans Per Rosa Maria López i Tarragó

Gegants i caps grossos,
sortiu tots al carrer,
i entreteniu les criatures
de l’últim fins al primer.

“Lo Marraco” és al capdavant
la quitxalla s’espanta,
com sempre ha anat passant
quan obra la seva bocassa...

Gegants i caps grossos,
deixeu ara de ballar
que així cristians i moros,
podran per fi desfilar.

Ara que tenim recuperades
aquestes antigues tradicions,
gaudim amb les seves filades
de banderes i penons.

Ja desfilen cristians i moros
amb lluernes tots plegats,
i amb aquells vestits preciosos,
que ens tenen bocabadats.

Desfileu cristians i moros!
Desfileu moros i cristians!
que ara, ja no tenim lluites,
que ara, som tots lleidatans.

Sopar anual
dels Anglesola
El proppassat 30 de març, la comparsa dels
Anglesola van organitzar el sopar que se celebra
anualment. Durant el sopar es va concedir un
guardó al fester o festera que, després d’una
votació secreta, es mereix aquest honor segons
els seus companys. En aquesta ocasió els
membres dels Anglesola han atorgat aquesta
distinció a Carme Cabrero. A més, es va fer el
lliurament d’uns premis als membres que han
complert 10 anys dins de la comparsa.

CARME CABRERO, DISTINGIDA PELS ANGLESOLA.

ELS AL·LERIDÍS PARTICIPEN A LES CASSOLES DE RUFEA DE FORMA HABITUAL.

Els Al·leridís, segons al Concurs
de Cassoles de Rufea
La comparsa dels Al·leridís va quedar segona al Concurs de Cassoles que
cada mes de maig organitza la partida de Rufea, coincidint amb la seva Festa
Major.  Alfons Piqué i Josep Maria Argemí van ser els responsables de cuina
dels Al·leridís en aquesta trobada del dia 27 de maig, jornada electoral.



PREGÓ - CONCERT 2007
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Les noces de Peronela i Ramon Berenguer IV,
protagonistes del pregó de la festa 2007
Xavier Eritja, president de l’Ateneu Popular de Ponent, va ser el pregoner a l’Auditori

Xavier Eritja, president de l’Ateneu
Popular de Ponent i pregoner de la
Festa de Moros i Cristians de Lleida
d’enguany, va pronunciar el passat 29
d’abril, a l’Auditori Municipal Enric
Granados, el pregó que va iniciar el
compte enrere de la Festa de Moros
i Cristians 2007.

Eritja va centrar el seu discurs en el
rellevant paper de la ciutat de Lleida
en la creació de la Corona d’Aragó, ja
que el casament entre el Comte de
Barcelona, Ramon Berenguer IV, i la
princesa aragonesa Peronella, va tenir
lloc a Lleida. El president de l’Ateneu
Popular de Ponent va fer una breu
introducció en el context històric del
moment, centrant-se en l’important
pes pol í t ic que Lleida va assol i r
després  de  ser  conquer ida  a ls
musulmans.

LA MÚSICA I LES REFERÈNCIES HISTÒRIQUES VAN SER UNA CONSTANT DE PREGÓ CONCERT.

El mateix dia del pregó i en el mateix
escenari, l’Auditori Enric Granados, els
festers i festeres que omplien la sala van
poder gaudir del concert que va oferir el
grup “Els Carreters”. El repertori va
incloure diferents peces de música
tradicional catalana, així com també
marxes mores i cristianes.

Concert de Els
Carreters

ELS CARRETERS VAN INTERPRETAR MÚSICA TRADICIONAL I FESTERA.


