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I ELS MINISTRERS DE LA CIUTAT DE LLEIDA 

La Festa celebra el tradicional Pregó-Concert, a I'Auditori, el diumenge 24 d'abril 

PregóConcert de la Festa i X Aniversari 
Corn ja ve essent tradici6, I'Auditori Municipal 
Enric Granados. va acollir, el diumenge 24 d'abril. 
el Preg6-Concert que els Moros i Cristians 
celebren cada any per aquestes dates.  
Xavier Saez i Bellobí. tinent d'alcalde de I'Arnbit 
de Cultura, Esports i Drets Civils. fou I'encarregat 
de fer el pregó. rnentre que els Ministrers de la 
ciutat de Lleida s'encarregaren de la vessant 
musical. 

Festers i festeres. arnics i arnigues de la Festa, 
col.laboradors i patrocinadors i nombrosos 
convidats es van poder deleitar amb la música 
tradicional d'aquest grup. 
D'altra banda. amb aquest acte. s'inicia un any en 
que I'Associaci6 de la Festa de Moros i Cristians 
esta de celebració: fem 10 anys! Aixi la Festa ha 
prograrnat tota una serie d'activitats per celebrar 
aquest esdeveniment  durant to t  I 'any. 
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L'AsSwici6 de la Festa de Moros i Cristiens 
de Lleida no s'identifim, necess8riament amb 
I'opopmib que expressen els articles signats. 
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La comissió de premsa de I'Assaciació disposa d'un recull de noticies de premsa relacionades amb la Festa en fo:et 
*I 

digital. Si esteu interessats a rebre qualsevol noticia podeu enviar-nos un correu electrbnic a la segiient adreca : > rnorosic"stians@lleida.org tot indicant. si 6s possible, I'any de publicació i data aproximada (mig any fester. concurs 
de cartells. festa del nou soci, etc.). 

ENTREVISTA AME LES AUTORITATS LLEIDATANES 

CARTELL DE LA FESTA DE MOROS I CRlSTlANS 

MIG ANY FESTER: RELLEU DE CARRECS 

E Recerca de tradicions 
La fotografia que ve:em 6s un testimoni grdfic de I'tiit'ma 
interpretac.6 del 'bll d. Moms i Crlstiam . parlem de I'any 
1 o46 .- 
El dia 30 de novembre de 2004, els germans Antoni i Pepita 
Curc6 i Silisi, aixl com I'esposa i fill del Sr. Curcó, foren 
entrevistats per Jaurne Aluja, Ramon Fontova, Pau Plana i 
Roben Querol; es va parlar de composici4 caracteristiques, 
fonna daactuar, música i vestuari, doncs el Sr Curc6 era dansaire 
en aquest ball -per llavon tenia 10 anys- tamb4 e$ va recitar 
e1 versot que li pertocava dir a ell, ia que durant molts anvs 
havia estai un ball parlat. 

\ Josep M. Pombs -Comparsa Musa- 



ACTUALITAT 

L'Associació s'entrevista amb les autoritats 
Ileidatanes amb motiu del X aniversari de la Festa 
Com 6s habitual de cada any. la junta de 
I'Associaci6 de la Festa de Moros i 
Cristians. amb Jaume Aluja al capdavant. 
es va entrevistar amb les diverses 
autoritats Ileidatanes: Angel Ros, paer en 
cap; lsidre Gavln. president de la Diputacid 
de Lleida; Xavier Saez. tinent d'alcalde de 
I'Ambit de Cultura. Espons i Drets Civils; 

i Antoni Llevot, delegat dels Serveis 
Territorials de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya a Lleida. 
CAssociació va voler comentar amb tots ells 
les inquietuds i projectes de cara al dese 
aniversari de la Festa. que se celebra des 
d'aquest mes d'abnl fins al proper any i pel 
qual hi ha programades nombrases acüvitats. 

Aixi hi haura conferencies. jornades 
Iúdiques. concurs de dibuix i de redacció 
escolars. exposicions fotogrAfiques ... I 
també es creara un vestuari propi de la 
festa lleidatana i es treballara en la 
recuperació de balls tradicionals de Moros 
i Cristians i en I'estudi de la música i 
percussió medievals. 

Nou cartel1 de la Festa 
de Moros i Cristians 
Carme Torres guanya els 600 euros de 
premi amb I'obra "Abans del combat" 
La dissenyadora de Tamarit de Llitera, Carrne Torres, ha estat 
la guanyadora del concurs de canells de la Festa aquest 2005. 
L'obra "Abans del cornbat". un primer pla colorista, rnisteriós 
i dinamic d'un moro i un &tia en aparent concbrdia, ha convencut 
el jurat. 
Torres. de 47 anys, fa nomes un any aue es dedica al dissenv 
grhfic i ja cornptaen el seu cunlculum amb premis com el cartel1 
auanvador de la Festa Maior de Lleida de I'anv oassat i el oremi 
;el brimer Certamen'~aciona1 d'Art by Miele 2004. 
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i wri IANS I ABANDERATS DURANi LA CERIMONIA DE RELLEU DE CAPlTANlES 

Anglesola i Banu-Hud es fan amb la capgitania 
El Mig Any Fester se celebra el diumenge, 21 de novernbre, a la Seu Vella 
L'Associació de la Festa de Moros i Els Anglesola i els Banu-Hud es feren defensar a mort la seva fortalesa. mentre 
Cristiansva celebrar el Mig Any Festerel amb les capitanies cristiana i mora. que els moros. encapcalats pel Caid 
21 de novembre a la Seu Vella. el segon respectivament, en un solemne i llult acte Muhammrned Ibn Lup. asseljaran la ciutat 
ecdeveniment m6s important -desprbs que va mplir la Seu Vella de gom a gom. a fi de "reconquerir-la" durant una batalla 
de la Festa de maig- perqub s'hi duu a Aixf els cristians, amb el CapitA Ramon incnienta amb un rerafons tan noble w m  
terme el relleu de capitanies. Berenguer IV al capdavant. hauran de 6s la convivbncia entre cultures. 

Antonieta Oliva 
Penó Pallaresos 

Estic amb la Festa de Moros i Cristians Espero poder wmplir aquesta tasca amb 
des de I'any 1999; des de llavors m'he tota la dignitat de !a qual la meva c~nparsa 
sentlt plenament integrada a la comparsa m'ha fet merelxedora. 
dels Pallaresos de la qual formo part des 
del mateix any. Amb I'alegria quejo sento en aquests 

moments, no puc m6s que pensar que 
En aquest Any Fester que ara comenca tots hem de lluitar perqub la nosira Festa 
tinc I'honor de ser nomenada penó de la vagi cada vegada m4s endavant. l 

meva comparsa. cosa que em fa sentir 
una gran responsabilltat pel que alxb Visca la Festa de Moros i Cristians de 
representa. Lleldal 



MIG ANY FESTER: RELLEU DE CARRECS 

Reinald Pomés Josep M. Demesa 
Caid Muhammed Ibn Lup Raia 

BANU-HUD 
Xelc: Jordi Amarillo 
Alam: Dhrina Bernaus 

AL.LERID¡S 
Xelc: Ferran Su64 
Alam: Pere Bosch 

Xelc: Teresina Lacalle 
Alam: Eddy CBmara 

Antoni Llop Josep Prior 
Comte R a m  Berenguer N Abanderat 

ANQLESOLA 
Baró: Joaquim Giner 
Penb: Emiii Sanz 

PALLARESOS 
Bar& Oriol Yuguero 
Penb: Antonieta Oliva 

URQELLENCS 
Bar& Xavier Cereza 
Pan& Qabrlel Ramon 

Oriol Yuguero 
., Bar6 Pallaresos 

AquW any ündr4 I'orgull de representar i entusiasme amb els maus companys, 
la meva wmparsa, els Pallaresos, com no nom4s de la comparsa sln6 de tota 
a Bar6. Des de que formo part de la I'Associaci6 de la Festa de Moros I 
Festa de Moros i Cristians, 4s la primera Cristians. 
vegada que ostento aquest chrrec i em 
fa molta ll~lus16 poder participar Encoratlo a tots els festers a que 
d'aquesia manera tan diferent en el dia gaudim de la Festal Tot i que els 
de la Feeta. cristians. aquest any, perdrem a la Seu 

Vella, acceptarem la derrota i 
Estlc segur que guadire de la Festa 1 intentarem que el dia de la Festa slgul 
espero poder compartir la meva alegria un dia inoblidable. 



patrocinador / 
I le r d e n t , de 
col.laborador a 

L'lnstitut Dental Ilerdent. col4aborador 
de la Festa de Moros i Cristians en 
anys anteriors. ha passat a ser 
patrocinador de la Festa i col.laborar8 
en les accions de promoció que 
I'Associació de la Festa vol fer par tots 
els barris de la ciutat. 

FecsaEndesa patrocina la Festa 
L'entitat torna a apostar per la nostra Festa i renova el conveni 

I JAUME ALUJA I ASENSlO M A ~ N E Z  BLAYA 

L'Associació de h Festa de Moros i Cristians va renovar, el 22 de novembre, el convent 
amb FecwEndesa pel qual aquesta entitat patrocina la Festa. 
Jaume Aluja, president de I'Associaci6, i Asensio Martlnez Blaya, director de la zona 
de Fewa-Endesa, signaren el contracte de patrocini que permet a les wmparses 
incrementar el pressupost de cara a organitzar una Festa de cada cop m6s Iluida. 

ACTlVlTATS DE LES COMPARSES 

Els Anglesola celebren el seu sopar anual 
Paral.lelament, han organitzat la tercera exposició de fotografies de la Festa 

La comparsa d e l ~  Anglesola ha celebrat el sopar que 
fa anualment per guardonar la persona que, a criteri de 
la junta, mereix aquesta distinció. Enguany el premi ha 
recaigut en la companya Carme Estudillos, que I'ha 
recollit molt sorpresa. Tots I'hem felicitat efusivarnent 
perqub creiem que s 'ho mereix de debb. 
La junta tarnbe ha cregut oporhi fer un present als membres 
de la comparsa que han desfilat en totes les entrades que 
s'han celebrat des de la recuperació de la Festa de Moros 
i Cristians de Lleida. 
D'altra banda. la nostra comparsa esta fent. per tercer any 
consecutiu, uns assajos extra al turó de Gardeny a fi que 
els nouvinguts s'adaptin millor a desfilar, cosa que dóna molt 
bons resultats. 
Tamb4 s'ha preparat. com ja 6s tradició de cada any, 
una exposició de fotografies al local social de Balafia 
que es pot veure entre el 15 d'abril i el 15 de maig. 



L'Associació va celebrar I'Assemblea 
General Ordinaria a I'Ereta 
La reunió va tenir lloc el 16 de desembre al local social 

participació a la 
festa de Nadal 

El 23 de desernbre. l'Associaci6 de la 
festa de Moros i Crstians va organitzar 
una Festa nadalenca al Centre Civic del 
Centre Histbric. a la Placa de I'Ereta. Més 
de 50 nens i nenes acompanyats pels 
seus pares i farniliars van poder "fer cagar 
el t i6" i degustar una xocolatada. 

Entre els temes que es tractaren durant 
la reunió. destaca I'acord tacit al qual es 
va arribar de buscar una rnajor irnplicació 
de la gent per fer créixer la Festa en tots 
els sentits. Aixi com també es volen cercar 
noves fórmules de financament i potenciar 
"els amics de la Festa", una forma de 
col-laboraci6 arnb I'Associaci6 que 
s'ofereix a persones i ent i tat  rliverses. 

I EL> ivcius v c  r c s i ~  rciui Lncixn EL i iu A L cnc IA 

Xerrada a la Sala Sunka D 

El nostre president. Jaume Aluja, va pronunciar una xerrada sobre 
la festa Ileidatana i el funcionament de la nostra Associaci6,eI pasat 

- 

17 de febrer a la Sala Sunka del carrer Bisbe Martr Ruuno. i! Es tracta d'un acte mbs per donar a conbixer la festa i renovar, u 
tambb. els Ilacos de col.laboraci6 que I'Associaci6 ha encetat amb 
Sunka, on I'any passat va fer una exposici6 fotogrbfioa. 



PROGRAMA DE LA FESTAf05 
AquestZW5 les tmpes mores de Muhammed Ibn Lup rewnqueriran la Seu al Mndol - 
cntiie encapmlat per Ramon Berenguer IV. 

Els Banu-Hud, els Al.leridls i els Musa entraran a la ciutat per fer-la seva desprbs 
d'haver estat ocupada durant un any pela Anglesoia. els Pallaresos i els Urgellencs. 

Aquesta escenificacib de les lluites entre moros i cristians Bs singular a Ueida peque 
la wctbria s'altema de manera que un any guanyen els moros i el següent els cristians. 

Des de la recuperacib d'aquesta celebració, ara fa deu anys, la Festa de Moros I 
Cnstians ha wlgut ser un exemple de respecte i mnhdincia enim cultures. uns valors. 
d'altra banda, més necessaris que mal en aquests moments tan tensos que estem 
visquent. 

Que tingwwn una festa en pau. 

11.00 HORES: 

1lW HOñES: Presentacib de les bandes 
de mfi~ica, que interpretaran la mama 

cristiana "Rosabel". 

17.00 HORES: Concentració de les 
comparses a la Porta del U d  de la Seu 
Wh. 

1740 HWES lnici de I'entrada a la Porta 
del Lle6 de la Seu. desfilada pel carrer ! 
Cavallers i Blondel fins a la Rambla de 1 
Ferran. 


