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10 Anys de Festa de Moros
i Cristians a la Paeria

Autoritats i comparses celebren l’Aniversari amb una retrospectiva

L’exposició fotogràfica organitzada per
l’Associació de la Festa de Moros i Cris-
tians de Lleida, en motiu del desè aniver-
sari de la recuperació de la Festa, fou
inaugurada el 18 de desembre a les
20.00h, al Museu de la Paeria, amb la
presència del regidor de Cultura, Xavier
Sàez i el president de l’Associació, Jaume
Aluja. També es van atansar a la inaugu-
ració festers i festeres de les diferents
comparses mores i cristianes que inte-
gren la Festa lleidatana.
Xavier Sàez va remarcar la rellevància
de la Festa i va tenir unes paraules de
reconeixement pel gran treball que

l’Associació ha fet durant aquests pri-
mers deu anys d’existència i va enco-
ratjar els assistents a seguir endavant
amb la mateixa il·lusió per continuar
complint anys.
Per altra banda, Jaume Aluja va explicar
el perquè de l’exposició, formada per
un recull de fotografies, així com també
per una mostra de diferents vestuaris
que van trobar en el Museu de la Paeria
el millor marc per al seu lluïment.
L'exposició porta per títol “Visions dels
deu anys de Moros i Cristians: Exposi-
ció del desè aniversari de la Festa de
Moros i Cristians de Lleida”.

La retrospectiva va presentar diferents
imatges que plasmaven l’evolució
d’aquesta celebració en aquest decenni.
Es podien veure fotografies des de l’nici
de la Festa, al 1996, fins a instantànies
d’aquest passat any 2006.
A més de la mostra fotogràf ica,
l’exposició va acollir una sèrie de ves-
tits que han anat lluint les capitanies
durant les deu desfilades que s’han
realitzat després de la reinstauració
de la Festa.
La mostra, inaugurada el 18 de desem-
bre, es va poder veure al Museu de la
Paeria fins al 7 de gener de 2007.

PATROCINAAMB EL SUPORT DE

EL MUSEU DE LA PAERIA ACULL LA MOSTRA FINS EL DIA 7 DE GENER. LA MOSTRA ACULL FOTOGRAFIES, VESTITS...
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Els Joves de la
festa s’organitzen

Què és el JOMIC?

Podríem definir-lo de moltes mane-
res; un grup de joves, amics que
volem passar bons moments... Però
en realitat la paraula JOMIC significa
més que els joves de Moros i Cris-
tians ja que, amb aquest grup que
hem creat, volem incitar tots els joves
de les comparses a participar més
en les activitats proposades per la

Festa; d’aquesta manera fer-la més
gran i entre tots fer més caliu.

Esperem que amb aquest escrit el
JOMIC es faci cada cop més gran i
que els joves participin en totes les
decisions i activitats que es realitzin
des d’aquest grup.

GRUP JOMIC

La Junta Directiva, les

comparses i els festers i

festeres en general de

l’Associació de la Festa de

Moros i Cristians de Lleida vol

agrair al Restaurant Alari la

seva  co l · l abo rac ió  en

l’organització del dinar de

germanor del la celebració del

Mig Any Fester.

Agraïment
al Restaurant
Alari
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UNIÓ MUSICAL DE BENICARLÓ

El propassat diumenge, 3 de desembre,
es va celebrar el concert per commemo-
rar el desè aniversari de la recuperació
de la Festa de Moros i Cristians de Llei-
da. Més de 300 persones van assistir
a l’Auditori Enric Granados per gaudir
de l’actuació de la banda Unió Musical
Ciutat de Benicarló que, amb 85 músics,
va interpretar diferents peces de marxes
mores i cristianes. La formació de
Castelló fou la guanyadora del concurs
de bandes de Moros i Cristians que va
tenir lloc el passat 14 de maig durant
la celebració del dia gran la Festa a
Lleida. Segons el jurat, integrat per
músics lleidatans, la qualitat interpre-
tativa de l’esmentada banda amb la peça
Reydas 1989 del mestre Miquel Àngel
Sarrió fou mereixedora del primer premi
del concurs.

El concert es va dividir en dues parts.
En la primera, la banda castellonenca
va interpretar sis peces : Tres marxes
mores (Marxa del Centenari, Pepe el
Moro i Cavall de foc) i tres cristianes
(Jessica, Rosabel i Als Creuats de

Penyíscola ). La segona part de l’actuació
va constar de sis peces: dues marxes
mores (Albarda i Al Primer Tro) i tres
cristianes (Reconquista, Caballeros de

Navarra i Creu Daurà). Finalment, la Unió
Musical Ciutat de Benicarló va interpre-
tar, com a cloenda del concert, l’Himne
de Moros i Cristians de Lleida.

Marxes Mores i Cristianes al
concert del Xè Aniversari

EN FINALITZAR L’ACTUACIÓ ES VA FER UNA ENTREGA D’OBSEQUIS

MÉS DE 300 PERSONES VAN ASSISTIR A L’AUDITORI PER GAUDIR DE L’ACTUACIÓ DE LA UNIÓ MUSICAL CIUTAT DE BENICARLÓ.



De terres franceses, venia
de l'Occitània llunyana.
Al servei del Comte de Foix,
el seu amo i paga.

L'espasa, forja de ferro,
als Comtes d'Urgell,
la vida prestava
Patrici de Pamiers, li deien.

Pobre de mi, demà viuré...

Amb la mirada perduda
en l'infinit del cel,
del vermell de la vesprada d'hivern.
Amb la pregària als llavis
i a la mà, l'espasa ensangonada.

Pobre de mi, demà viuré...

Terres de sarraïns
d'Àger, Balaguer i Lleida,
Lleida la musulmana.
En terraferma lluitava,
al servei sempre de l'esperança.

Pobre de mi, viuré demà...

L'espasa i la creu daurada,
sempre amb Déu el pensament.
Esperant algun dia tornar a Occitània.

Terra avall
de l'Urgell, el Segrià, la Segarra
fins a l'Ebre, fins la Mediterrània

Pobre de mi, demà tornaré a casa...
A l'Occitània de l'ànima.
Pobre de mi, demà viuré...

Manuel Zamorra Buenafuente

COL·LABORACIONS

OCCITÀNIA
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Assemblea
L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de
Lleida va celebrar la seva Assemblea General Or-
dinària el passat 15 de desembre al Centre Cívic de
l’Ereta. Junta Directiva i festers van fer balanç de
l’any i de la celebració del Xè aniversari de l’entitat.

Festers als Fanalets
de Sant Jaume
Amb l’arribada de l’hivern hem retrobat unes
imatges de l’estiu que s’havien quedat per
positivar en alguna càmera fotogràfica. Nens
i nenes de la Festa van participar en la lleida-
tana processó dels Fanalets de Sant Jaume
amb la roba de la comparsa.



IAN ASENSIO DÍAZ

TONI GARCÍA

MERCÈ ZAPATER PÉREZ
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ASSOCIACIÓ

Concurs de dibuix
de la Capitania Cristiana
El passat dia 23 de desembre,
l'Associació de Moros i Cristians
de Lleida va celebrar el cagatió,
com és habitual en aquestes
dates. Aquest any però, hi va
h a v e r  u n a  p e t i t a  n o v e t a t .
Aprofitant la participació de tots
els nens que van assistir a la
" f e s t a " ,  l a  C o m p a r s a  d e l s
Urge l lencs,  en mot iu  de la
Capitania Cristiana que ostenta
aquest any, va lliurar els premis
del I Concurs de dibuix infantil, al
qual  van part ic ipar  nens de
diferents comparses.

Els guanyadors van ser: Rafael
Fernández Antequera, amb el
primer premi i Andrea Asensio Díaz
amb el segon. Finalment, hi va
haver tres accèssits per Mercè
Zapater Pérez, Toni García i Ian
Asensio Díaz.
La Comparsa vol agrair,  des
d'aquestes línies, la col·laboració
de tots els participants i desitjar a
tothom un Fel iç  Any 2007,
esperant poder seguir fent gran la
FESTA un any més.

Comparsa dels Urgellencs

RAFAEL FERNÁNDEZ ANTEQUERA

ANDREA ASENSIO DÍAZ
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Benvolguts Festers i Festeres,

Què puc dir que no sapigueu? Sé
que és un tòpic, però és veritat, ser
capità, o capitana, és un honor que
t’omple de felicitat. Pot semblar una
bestiesa per a qui no ho és ja que
ostentar aquest càrrec no comporta
cap reconeixement a nivell social,
però a nivell fester és un somni fet
realitat, el màxim al que es pot aspi-
rar.
I no pel càrrec en sí, sinó pel suport
que es rep de part de tots els Festers
que s’apleguen sota el comanda-
ment, per dir-ho d’alguna manera,
del seu “estimat” líder. Disposats a
anar a la guerra per defensar el seu
honor.
Espero saber fer-ho, com a mínim,
la meitat de bé que els capitans que
m’han precedit fins ara i saber deixar

el llistó ben alt. Almenys, ho provaré.
Intentaré donar el màxim de mi ma-
teixa.
No sé què més puc dir, a part d’agrair
la confiança dipositada en mi i
d’encotatjar a tothom a aprofitar al
màxim la festa. Una Festa única i
irrepetible, doncs es tracta de l’any
del nostre 10è aniversari i, de ben
segur, serà recordada per tots nosal-
tres amb especial afecte.
Són els nostres primers 10 anys de
vida! 10 anys durant els quals hem
anat creixent estant sempre uns al
costat dels altres. Sense distinció
del bàndol al que pertany cadascú.
I espero que continuï creixent i que
puguem celebrar un altre aniversari
tots junts, un cop més.

Per la Festa de Moros i Cristians de
Lleida!

Mireia Puig Martínez
Capitana Cristiana

(Comparsa Urgellencs)

Hola Festers i Festeres!

Aquest any sóc la vostra Capitana
Mora! Ah! per si hi ha algú des-
pistat, sóc de la comparsa Musa,
cosa que m’enorgulleix i m’omple
d’alegria, goig, entusiasme... bé,
com qualificar-ho? No sé com po-
der transmetre el què sento o,
almenys, no sé com escriure-ho.
Sóc una festera des del inici de
la nostra Festa de Moros i Cris-
tians, i ja anem pel dotzè any!
gairebé res! I això que ningú apos-
tava per nosaltres, nomes hi havia
les ganes i la il·lusió d’un grup de
gent que volia donar a Lleida quel-
com més de la seva pròpia his-
tòria.
Recordo que aquell primer any,

jo, més que una persona, era un
manat de nervis per com sortiria
o com quedaria, després de tanta
il·lusió i ganes que tots hi havíem
posat. I ara estic com aquell pri-
mer any, un altre manat de nervis
per la responsabilitat que tinc da-
vant de vostre, per la qual cosa
espero no decebre-us i represen-
tar-vos el millor possible perquè
al final d’aquesta capitania, igual
que aquell primer any, tots pu-
guem felicitar-nos per haver-ho
passat tan bé i per haver-ho fet
tan bé, deixant la nostra Festa de
Moros i Cristians, en el l loc i a
l’alçada que es mereix.

Rebeu una abraçada de la vostra
capitana!

Antonia Vila Linares
Saïda Mora

(Comparsa Musa)

La celebració del Mig Any Fester es
va fer el propassat 19 de novembre i
va tenir com a acte central l’Acte So-
lemne de Rel leu de Capi tan ies.
L’esdeveniment es va celebrar per
onzena vegada a la Seu Vella i va
comptar amb la participació de tots
els festers i festeres de l’Associació
de Moros i Cristians de Lleida, així
com de les principals autoritats lleida-
tanes.

L’Acte Solemne del relleu de càrrecs
es va iniciar puntualment a migdia. El
Protocol va començar amb l’entrada
per la porta del claustre de la nau
central dels càrrecs sortints, seguint
l’ordre d’entrada de l’any següent. Els
càrrecs que havien de ser rellevats
es van situar al presbiteri. Mentres-
tant, els càrrecs entrants es van es-
perar a peu de creuer. Des d’aquest
moment, totes les entrades, relleus,
i sortides van estar amenitzades per
la música de la banda Unió Musical
San Diego, la cobla Tarabalda, els
Grallers de l’Almodí i els Carreters.

L’acte va continuar amb el relleu so-
lemne dels tres Penons cristians i els
tres Alams moros. El nous ostenta-
dors del càrrec de Penó són: Josep
M. Roigé Barberà (Urgellencs), Beni
Pérez Peiró (Anglesola) i Ester Bàde-
nes Romà (Pallaresos). Pel que fa als
Alams, aquest any són: Xavier Martín
Mostany (Musa), Lluís Fidel Serrat
(Banu-Hud) i Montse Martí Serrando
(Al·leridís).

A continuació es va produir el relleu
dels Barons i Baronesses cristians,
seguits dels Xeics moros. Pel que fa
al bàndol cristià, els nous càrrecs són:
Rosa M. Flores Martín (Baronessa
Urgellencs), Montse Pérez Peiró (Ba-
ronessa Anglesola) i Xavier Castillo
Prieto (Baró Pallaresos). Els nous
Xeics moros són: Montse Vives Juli-
nés (Musa), Joana Moreno Pérez (
Banu-Huds) i Josep M. Argemí Peirau
(Al·leridís). Tot seguit, va efectuar-se
el relleu dels Abanderat Cristià i Raia
Mora. El càrrec d’Abanderat va passar
a mans de Félix Villahoz Ortega (com-
parsa Urgellencs) i el de Raia a Eddy
Cámara Anadón (comparsa Musa).
Finalment, i com a gran colofó, va
arribar el relleu més esperat: el dels
líders dels bàndols. En aquesta ocasió,
i per primer cop en la història de la
recuperada festa, són dues dones qui
posseeixen els càrrecs amb un rang
més alt.



MIG ANY FESTER
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Capitanies llestes
La líder dels Cristians és Mireia Puig
Martínez. La Comtessa Cristiana per-
tany a la comparsa del Urgellencs i
substituiex en el lloc a José Antonio
Lara. Pel que fa al bàndol moro,
aquest està encapçalat per Antonia
Vila Linares. La Saïda prové de la
comparsa Musa i va agafar el testi-
moni que li ha passat Josep Lluís
Gázquez. Les dues líders van jurar
solemnement conduir cadascun dels
seus bàndols cap a la victòria en la
batalla del proper maig per aconse-

guir el domini de Marina Larida.

Després dels traspassos dels càrrecs,
la cerimònia va proseguir amb els
parlaments de les autoritats. En pri-
mer lloc es va dirigir al públic assis-
tent  Jaume Alu ja ,  president de
l’Associació de la Festa de Moros i
Cristians; després ho va fer Antoni
Llevot, delegat de Cultura de la Ge-
neralitat, a continuació el torn de
paraula fou per Isidre Gavín, president
de la Diputació de Lleida i, finalment,

Àngel Ros, Alcalde de Lleida, va pro-
nunciar unes paraules. A continuació
es va clausurar l’Acte Solemne de
traspàs de càrrecs començant amb
la sortida en comitiva dels nous cà-
rrecs; seguits pels càrrecs vells, des-
prés les bandes de música i les auto-
ritats i, finalment, tot el públic.

La celebració del Mig Any Fester va
continuar al restaurant Alari, on tots
els festers i festeres van celebrar un
dinar de germanor.

Promeses i deures
El mig any fester d'aquest any entra
dins de la cel·lebració dels deu anys
de la recuperació de la Festa de Moros
i Cristians. És una fita molt important
per a nosaltres, ja que marca una
consolidació i una continuació.
Una de les coses que s'han aconseguit,
producte de la consolidació esmentada,
és que una entitat pública de Lleida
ens financiï els vestits històrics que
lluïen els càrrecs que sortien, per en-

tregar-los als nous que dirigiran la Festa
aquest proper any. Aquest fet va ajudar
a que ens puguèssim imaginar l'antiga
Seu com si per un moment la màquina
del temps ens traslladés i es veiés la
nuesa de la Seu Vella amb gent vestida
amb roba semblant a un temps remot.
Ens van acompanyar les autoritats i
com no, una bona colla de festers, ja
que per a nosaltres és festa grossa.
Les autoritats amb els seus parlaments
van prometre unes coses, amb molt
bona voluntat de complir-les i, com a

deures, ens en van recordar unes altres,
com la lluïda continuació de la festa i
la seva difussió, la història de l'aigua
que els àrabs van saber administrar tan
bé i les noces de Ramon Berenguer IV
amb Peronella d'Aragó, que diu que es
van celebrar a Lleida, com a última
ciutat conquerida i que entrarà dins del
programa de "Lleida Capital de la Cul-
tura Catalana".

J.M.Pomés
Comparsa Musa
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Tallers infantils
organitzats per
JOMIC
El grup de joves de l’Associació de Moros
i Cristians de Lleida, JOMIC, va organitzar
uns tallers de manualitats per als infants,
que van tenir lloc el passat 16 de desembre,
al Centre Cívic del Centre Històric.

La mainada va gaudir durant una bona
estona de les diferents activitats que el
grup de joves havia preparat expressament
per a ells. Els nens i nenes van dibuixar,
pintar, retallar i, sobretot, van desenvolupar
la seva creativitat, sempre al voltant de la
temàtica nadalenca.ELS NENS VAN PINTAR, DIBUIXAR, RETALLAR...

Cagatió al
Centre Cívic
de l’Ereta
Els festers i festeres més joves
van celebrar el Nadal d’una
manera especial, al Centre Cívic
del Centre Històric de la plaça
l’Ereta, dissabte 23 de desembre,
a partir de les 18.00h.
Els infants de les sis comparses
de Moros i Cristians, familiars i
amics van cagar el Tió durant una
tarda plena de celebracions
nadalenques.
Els nens i nenes Musa, Al·leridís,
Banu-Hud, Anglesola, Pallaresos
i Urgellencs, a més de cagar el
Tió, cantaren nadales i gaudiren
d’un berenar amb coca i xocolata,
tot enmig d’un ambient familiar
i, sobretot, fester. EL TIÓ VA SER GENERÓS AMB TOTS ELS PETITS.


