
L'Assemblea General Ordinària
del'Associació, celebrada el passat
20 de gener al Centre Cívic del
Centre Històric de la Plaça de
l'Ereta, va aprovar dotar la festa
d'un fons propi de vestuari que per-
meti difondre la celebració als dife-
rents actes de promoció que es
duen a terme durant l'any. Els ves-
tits seran més aviat austers, de
caire historicista, amb la voluntat de
ser prou fidels a l'època i recuperar

part de la nostra història. 
A l'Assemblea es van tancar altres
acords en relació al desè aniversari
fester. D'una banda es va proposar
tancar la celebració amb un concert
extraordinari de bandes de música,
d'altra, organitzar una exposició
retrospectiva que refecteixi a partir
de fotografies, vestits i altres ele-
ments emblemàtics aquests deu
anys d'història de la nostra festa de
Moros i Cristians.

UNA EXPOSICIÓ REFLECTIRÀ ELS DEU ANYS DE FESTA

La Festa es dotarà d’un fons propi de
vestits historicistes de Moros i Cristians
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L’ANIVERSARI ES CLOURÀ AMB UN CONCERT

El vestuari pretén ser fidel a l’època i recuperar part de la història

 



Teresina Lacalle, membre de la comparsa
dels Musa, agraeix a tots els festers la sen-
sibilitat que van demostrar durant l'entrega
de relleus facilitant-li la mobilitat. D'aquesta
manera, Teresina Lacalle va poder fer l'en-
trega de la medalla de xeic musa a la seva
successora Montse Gallardo, sense haver
de pujar a la part alta de la Seu Vella.

AGRAÏMENT
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Membres de les capitanies i de la
Junta de l’Associació de la Festa
van visitar, del 18 al 20 de novem-
bre, la fira d'Alacant Expofiesta, fira
de referència en el terreny de les
manifestacions festeres. La novetat
d'aquesta edició va ser que l’entitat
lleidatana va participar a l'esdeveni-
ment a través de l'estand de la
UNDEF, Unión Nacional de
Entidades Festeras, al Racó del
Fester. Allí s'hi van col·locar cartells
i tríptics de la nostra festa i, fins i
tot, es van fer projeccions en DVD
de la festa. 
Durant aquestes jornades els mem-
bres de l'entitat van gaudir de les
actuacions de diferents danses,
desfilades de moros i cristans i
estands de turisme de poblacions
com Alacant, País Valencià o
Múrcia.
Participar a Expofiesta permet,
d'una banda preparar les properes
edicions de la festa ja que hi assis-

teixen un gran nombre de proveï-
dors d'elements festers (pirotècnia,
lloguers d'indumentària, bandes
musicals, etc.) i les entitats cultu-

rals poden contactar-hi fàcilment.
D'altra banda també s'ha de desta-
car la promoció exterior que s'acon-
segueix a través d'aquesta fira.

El president de l'associació de
Moros i Cristians de Lleida, Jaume
Aluja, va participar, el passat 30 de
gener, en una de les tertúlies que
organitzen els Amics de la Seu
Vella. En el marc del monument llei-
datà, Aluja va tractar alguns dels
esdeveniments de la celebració que
tenen lloc al monument, com l'inici
de la desfilada i la batalla final. 
La promoció de la festa amb altres
col·lectius de la ciutat és una de les
prioritats dels festers, ja que la coo-
peració entre els propis ciutadans
de Lleida fa la festa més gran. Per
aquest motiu, promocionar la festa
amb els Amics de la Seu Vella és de
gran importància, ja que ambdues
entitas comparteixen valors respec-
te el monument per excel·lència de
Lleida.
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A EXPOFIESTA ES VA PROJECTAR UN DVD DE LA FESTA LLEIDATANA.

LA XERRADA VA ABORDAR L’INICI DE LA DESFILADA I EL FINAL DE LA BATALLA.

PROMOCIO DE LA FESTA

Promoció de la Festa amb
els amics de la Seu Vella
Xerrada de Jaume Aluja a l’entitat lleidatana

Moros i Cristians de Lleida, a l'estand
de la UNDEF en Expofiesta



La Seu Vella va acollir, el 27 de novembre a les 12 del
migdia, la desena edició de la solemne ceremònia dels
Relleus de Capitanies en el marc del Mig Any Fester. 
L'acte, on a banda dels festers hi van participar la Banda
de la Unión Musical San Diego del Fenolle i la Cobla de
Tres Quartans Taralbada els Grallers de l'Almodí, va
començar amb un pasdoble que anunciava el traspàs de
poders de càrrecs. Un cop rellevats els Alams dels
Al·leridís, dels Benu-Hud i dels Musa, els nous Xeics de
les tres comparses mores, van prendre possessió del
càrrec. Tot seguit, penons i barons cristians van seguir el
mateix procediment. 
El Raia dels Musa, Josep Maria Demesa va cedir l'es-
tandard sarraí a Núria Solé, dels Al·leridis, i pel que fa al
bàndol cristià, Oriol Yuguero, dels Pallaresos va prendre
la badera que li cedia Ramon  Sanfeliu, dels Anglesola. 
El moment més esperat de la ceremònia, la renovació
del Caïd i del Comte, va arribar mentre sonaven les
notes de la Marxa Mora, composta per a la ocasió i inter-
pretada per la Cobla Tres Quartans Taralbada. Així, Josep
Lluís Gázquez, dels Al·leridís, prenia el comandament de
les tropes musulmanes, conduïdes a l'anterior batalla
per Reinald Pomés. D'altra banda, mentre sonava la
Primera Marxa Cristiana, José Lara Serrano, dels
Palleresos, jurava el càrrec de Comte i es comprometia
a guiar les tropes cristianes fins a la victòria.
La Marxa Mora va ser l'encarregada de posar el punt i
final a l'acte al qual van assistir centenars de festers i
autoritats lleidatanes. 

Dinar de germanor
Festers i comparses van celebrar, després de l'acte de
relleus, un dinar de germanor al Poliesportiu de La
Bordeta. Allí les sis comparses van poder gaudir de la
trobada i de la música de les bandes, que va amenitzar
la vetllada. Un dels moments més emotius del dinar va
ser quan es van pronunciar unes paraules de recolza-
ment a les famílies Romera Antequera i López Gázquez,
afectades per l'enfonsament dels pisos del carrer
Cavallers.

UN ANY MÉS, LA SEU VELLA VA SER L’ESCENARI DEL RELLEU DE CAPITANIES

La diada va estar amenitzada per
la Banda de la Unión Musical San
Diego del Fenollet, la Cobla
Taralbada i els Grallers de
l'Almodí.

RELLEU DE

CAPITANIES I

MIG ANY

FESTER
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Una dècada de relleus a les capitanies
Mig miler de persones es van donar cita a la nau central de la Seu Vella

DINAR DE GERMANOR AL POLIESPORTIU DE LA BORDETA



BÀNDOL CRISTIÀ:

COMTE: José Larra Serrano rellevà
Antoni Llop (comte Ramon
Berenguer IV)

ABANDERAT: Oriol Yuguero Torres
dels Pallaresos rellevà Josep Prior
dels urgellencs

Anglesola:
Baronessa (cap de comparsa cris-
tià): Maria Collado relleva Joaquim
Giner
Penó (el qui porta el penó de cada
comparsa cristiana): Mercè
Barrachina relleva Emmili Sanz
Pallaresos:
Baronessa: Rosa Mª Roselló relleva
Oriol Yuguero
Penó: Guiomar Masip relleva
Antonieta Oliva

Urgellencs:
Baró: Jordi Solivas relleva Xavier
Cereza 
Penó: Manuel Zamora relleva
Gabriel Ramon
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BÀNDOL MORO

CAÏD (capità moro): Josep Lluís
Gàzquez dels Al·leridís rellevà
Reinald Pomés dels Banu-Hud

RAIA (el qui porta la bandera del
bàndol moro): Núria Solé Domingo
dels Al·leridís rellevà Josep M.
Demesa dels Banu-Hud

Banu-Hud:
Xeic (cap de comparsa mora):
Jaume Martínez relleva Jordi
Amarillo 
Alam (el qui porta el penó de cada
comparsa mora): Andreu Fernández
relleva Divinia Bernaus

Al·leridís:
Xeic: Vicente Luengo relleva Ferran
Suñé 
Alam: Encarna Pach relleva Pere
Bosch

Musa:
Xeic: Montse Gallardo relleva
Teresina Lacalle 
Alam: Isabel Anadon relleva Eddy
Cámara

NOUS CÀRRECS

Els Palleresos conduiran les tropes cristianes
cap a la conquesta de la ciutat

Els Al·leridís hauran
de liderar l'exèrcit

moro
LES AUTORITATS VAN ASSISTIR AL RELLEUS DE CÀRRECS



Quatre ratlles per parlar d'uns fets i
d'un personatge entre realitat, lle-
genda o mite que en aquelles èpo-
ques de l'antigor va proliferar fins
arribar als nostres dies. Després
que els àrabs s'apoderessin ràpida-
ment de tota la península ibèrica, a
la part que ara anomenem
Catalunya, molts dels seus habi-
tants es refugiaren a l'altra banda
dels Pirineus al veure com les
seves viles i ciutats eren preses
pels serraïns. Després d'uns anys
de batalles en què els àrabs van
anar conquerint terrenys en el que
actualment és l'estat francès, es
comença una tímida reconquesta a
fi de fer fora els invassors. És aquí
on segons la llegenda sorgeix la
figura d'Otger Cataló. Ningú sap qui
era aquest home, que s'oferí a
aquella gent que morava per les
serralades de Conflent, Capcir i
Canigó, dels quals ben aviat es va
erigir en cabdill. 
Segons les cròniques, Otger Cataló
tenia una força descomunal i la
seva maça de guerra no la podia
aixecar un home sol. Va fer una

crida i se li van unir alguns nobles
que la història coneix com els nou
barons de la fama. Aquests cava-
llers eren Dapifer de Montcada,
Guerau de Pinós, Huc de
Mataplana, Guillem de Cervera,
Ramon de Cervelló, Pere
d'Alemany, Ramon d'Anglesola,
Gispert de Ribelles i Roger d'Erill.
Es va montar un nombrós exèrcit
que anà conquerint viles i pobles
per tot el territori. Segons la llegen-
da, va morir durant el setge
d'Empúries, nomenat abans de
morir el seu successor, que va ser
Dapifer de Moncada, jurant-l'hi fide-
litat la resta de cavallers.
Aquest personatge, Oteger Cataló,
les llegendes romàntiques l'han
transformat en l'heroi per excel·lèn-
cia, relacionant-lo amb l'origen del
nom de Catalunya.
Extret del llibre "Història popular de
Catalunya", d'Alfons Roure. Edició
de 1919. Comparsa Els Anglesola.

Jaume Bada i Tomàs
Comparsa Anglesola

COL·LABORACIÓ
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Qui era Otger Cataló?



7
mi
cB

ut
lle
tí

F
E

B
R

E
R

’0
6

COMPARSES

La comparsa dels Palleresos van celebrar, en motiu de
la reunió mensual, l’aniversari de la seva compaña Rosa
Maria Rosselló, que cumplia 65 anys. 
El mateix dia, la família Romera-Rodríguez va obsequiar
a tots els membres de la comparsa amb una exquisit
berenar-sopar. Aquesta era per ells la forma d’agrair als
seus companys el recolzament que els van oferir per la
pèrdua de la seva vivenda a l’esfondrament de cavallers.

Els Urgellencs van celebrar el passat 18 de
novembre un sopar en motiu de la celebració dels
10 anys de la festa i de la comparsa. Durant el
sopar es va rendir homenentge als que han estat
capitans i abanderats durant aquesta dècada: en
Pep Tort, en Francesc Gabarrell, en Fernando
Peleato, en Jordi Díaz, la Isabel Rodríguez i la
Isabel Puig, malgrat que alguns no van poder
assistir a l'acte per rebre'l.   
Aprofitant la reunió, entre tots els membres es va
escollir a l'Urgellenc de l'any, distinció que va
recaure  gairebé per unanimitat a en Jaume Aluja.
Alhora, també es va felicitar a la  Matilde Martínez
per la feina que ha anat fent a la Comparsa (i a la
Festa en general) durant tots aquests anys.
La trobada va ser, com solen ser les trobades de
la Comparsa dels urgellencs, especialment ani-
mada i sorollosa, amb una bona dosi d'humor i de
gresca.JAUME ALUJA, NOMENAT “URGELLENC DE L’ANY”.

Els Urgellencs celebren
el desè Aniversari

Els Palleresos es 
reuneixen en un 

berenar-sopar 

Els festers d'Al·leridis es van reunir el passat
6 de novembre al local social de la partida de
Rufea per celebrar un dinar de germanor.
Josep Maria Argemí va ser l'encarregat de cui-
nar una gran paella per a tots els assistents,
que a banda de gaudir-la, ja pensen en poder
seguir degustant els plats del cuiner.

Trobada dels
Al·leridis a Rufea

JOSEP MARIA ARGEMÍ VA CUINAR UNA FANTÀSTICA PAELLA.

DURANT LA REUNIÓ ES VA CELEBRAR L’ANIVERSARI DE ROSA Mª ROSSELLÓ.



Els festers més menuts de les sis
comparses de Moros i Cristians van
cebebrar el Nadal el passat 23 de
desembre al Centre Cívic del
Centre Històric de la plaça de
l'Ereta. Les Nadales i el berenar van
animar una festa, que va tenir com
a plat fort el Tió de Nadal. 
Com ja és tradició a l'entitat, dese-
nes de nens, acompanyats de pares
i avis, van passar la tarda envoltats
de llaminadures, coca, xocolata i
il·lusió, esperant el seu torn per can-
tar i donar cops de bastó al tronc de
Nadal. 

ACTIVITATS DE NADAL’05Els festers més petits viuen
d’una manera especial els actes
del programa de Nadal

8 mic Butlletí GENER’06

LES NADALES, LA XOCOLATA I LA IL·LUSIÓ DELS NENS VAN SER ELS PROTAGONISTES.

COMPARSES

La Mònica i en Miquel, membres recent
casats  dels Anglesola, van celebrar el 17
de desembre un copiós refrigeri amb la
resta de la comparsa en un local de la ciu-
tat de Lleida. La parella va obsequiar als
seus companys festers com a agraïment
per haver-los festejat el dia del seu enllaç. 
La trobada va ser molt animada i va culmi-
nar amb forts aplaudiments per part de tots
els assistents quan la comparsa va regalar
als nuvis una planta decorativa, moment
que recull la fotografia.

Els Anglesola
festegen el
casament de la
Mònica i d’en
Miquel

ELS NUVIS VAN AGRAÏR A LA COMPARSA EL FETEIG AMB UN REFRIGERI

Els nens fan
cagar el tió


