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La lectura és un diàleg incessant
en què el llibre parla i l’ànima contesta.

André Maurois (1885–1967)

 A _____________________________________                      ___________
com a record d’un any fester ple de vivències que han estat el punt de 
partida d’aquest Pregó de les festes de Moros i Cristians de 2004.

      El Pregoner

      Manolo Requena Collado
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Societat de Festers 
del Santíssim Crist de l’Agonia

Ciutat d’Ontinyent
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 Magnífic Jurat en Cap de la Ciutat.
 Jurats de la vila.
 President i Junta de Govern de la Societat de Festers.
 Capitans. Ambaixadores i Bandereres . 
 Primers Trons.
 Amics i amigues 

      
      “Estime aquesta terra,

      com un amant fidel i ardent,
      aquesta terra meua
      que cada jorn m’encén i em pren,
      pell a pell ens compartim
      cos a cos ens aprenem
      i el desig ens manté vius els somnis.
      La meua terra em porta 
      camins enllà de mi mateix
      repose quan la mire
      quan en sóc lluny tot m’entristeix
      solc a solc la sent endins
      pel desig se’m fa present
      que el meu cor sense ella no batega”.
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Estos versos de l’immortal Miquel Martí i Pol expressen perfectament el 
sentiment que esta nit vull que arribe a cada racó d’Ontinyent, perquè si és que puc 
tenir algun mèrit que m’haja fet arribar a este lloc privilegiat des del qual vos parle, 
només pot ser:  primer el de participar com a fester dels Moros i Cristians, com a 
Saudita dels Aladins, des de ja fa vint anys, i segon el d’estimar per damunt de 
moltes altres coses la meua ciutat i la seua gent. Perquè jo no puc dir que sóc fester 
de soca-rel, ni que vinga de família de tradició festera, ni tant sols que haja tingut 
càrrecs de responsabilitat en la comparsa, si n’exceptuem que vaig representar en 
la Junta la meua esquadra en alguna ocasió, i que l’any 1997 vaig arribar a ser el 
loter, un loter que no va dur fortuna i que encara no ha pogut superar que ni tant 
sols ens tornaren els diners . 

 Però des de ben xicotet he tingut al meu voltant persones com els meus pares, 
Rosario i Manolo, que sense haver nascut en esta terra han sabut transmetre’m 
un respecte i una estima immensos pel lloc que els va acollir, ja fa més de quaranta 
anys, i en el que han vist nàixer i créixer la seua família. També la meua dona 
Consuelo i els meus fills, Jordi i Sara, que sempre m’han fet viure estes festes 
molt intensament, són els responsables del que jo sent per esta ciutat. A vosaltres, 
a tota la meua família, vull dedicar-vos les meues primeres paraules i podeu estar 
segurs que em feu sentir-me orgullós de ser d’Ontinyent i l’acte d’esta nit n’és la 
millor prova. 
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I per això molt gustosament vaig acceptar l’encàrrec, que allà pel mes de 

gener, em feia el president Vicent Palop i alguns membres de la Junta. Sincerament, 
estic molt agraït perquè han pensat en mi i perquè m’han donat la possibilitat 
d’escriure un pregó que vol ser, sobretot, expressió d’homenatge a la ciutat, a la 
seua gent i a les seues festes. Un homenatge sentit que aconseguira que la nit en què 
comença la Setmana Gran dels Moros i Cristians  de 2004  fóra una nit plena de 
goig i d’il·lusió per a totes i per a tots, com és ben evident que ja ho és per a mi.

Estic ací per Pregonar i això significa anunciar alguna cosa en veu alta 
perquè tot el món la sàpia. És comunicar-li a un poble allò que li interessa i li afecta 
perquè en prenga consciència que un fet, al qual està vinculada la seua vida, està 
a punt d’arribar. I això és el que està passant a Ontinyent des d’ara mateix: La 
Festa comença a fer-se realitat una altra vegada  i tot el poble està expectant perquè 
cada any, i ja en van cent quaranta-quatre, l’efemèride morocristiana es renova 
perquè som molts qui l’estimem, la cuidem, la mimem i la fem seguir endavant. 
Especialment hem d’agrair el treball i la dedicació de la Junta de Govern de la 
Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia i dels càrrecs d’enguany, i no 
vull deixar de recordar a qui va ser president de la Junta gestora entre les darreries 
de 1988 i el Mig Any de 1989, Roberto Conejero Coll. Vosaltres i els vostres 
antecessors sou els protagonistes d’un fet extraordinari que anualment es fa realitat 
a les darreries d’agost: els nostres Moros i Cristians.
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Una festa que no són tant sols els actes dels quals ja estem gaudint, sinó que 
és molt més: un element integrador i vertebrado de la nostra comunitat,  una manera 
de sentir, de viure i de ser, o el que és el mateix, una part de la nostra identitat . Ser 
moro, cristià o espectador significa en moltes ocasions compartir, riure, trencar la 
vida quotidiana i per què no, fins i tot, plorar o sofrir. Ja que tot és necessari quan 
alguna cosa és veritablement important.

 Jo, almenys, així ho pense des de menut, quan per l’estiu contemplava 
cada acte assegut en primera fila a ma casa del carrer del Dos de Maig, a la 
porta del taller de cadires del senyor “Gerardo”, enfront d’aquell edifici que a mi em 
semblava un palau de conte, l’Ereta, que, dissortadament, poc després va passar 
a ser simplement una fotografia en blanc i negre que hui només trobem als llibres; 
allí va ser on per primera vegada vaig començar a entendre tot allò que compartien  
festers i mirons . 

I també més tard, quan els meus amics de l’esquadra Aladí , allà per l’any 
84 , em van fer un lloguet als Saudites perquè participara de les festes d’una altra 
manera. Sols t’has de fixar un poc en aquells que habitualment t’acompanyen per tal 
d’entendre que no hi ha una única manera de viure la festa; la saviesa popular ho diu 
més clarament: “cada u és un món”, i  puc assegurar-vos que en la meua esquadra en 
tinc de tots els colors: els meus primers amics des de la infantesa- Enrique Martí i 
Roberto Sanz -, els músics-Daniel el Sifonero i Marcos Gandía-, un ander-
José Juan Revert-, els seriosos  representants a les juntes–Ángel Soriano, 
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Paco Martínez-, un primer tro dels que diem fester, fester-José Vicente Gil- i 
també els que simplement s’ho passen d’allò més bé -Pepe Semper i Fernando 
Fuster-. Tots i cadascun de vosaltres sou un dels motius principals perquè cada 
any em pose una altra vegada de gala, de “xilaba”, una disfressa d’Alardos o un 
vestit de negre i puga assaborir moments únics que sols pots compartir amb els teus. 
I si em demanareu una paraula que definira els  nostres Moros i Cristians, sense 
dubtar-ho vos diria AMISTAT (amb majúscules) i per això, des d’esta tribuna tan 
especial que tinc enguany, a vosaltres, els meus amics i les meues amigues, també 
vull dir-vos:  Gràcies.

 Però imagine que ja toca parlar de festes perquè per això m´heu fet el vostre 
pregoner d’enguany i he de confessar-vos que, com reconeixien alguns dels il·lustres 
predecessors que he tingut en el càrrec, i vull també recordar ara el meu amic Juanjo 
Bas Portero en l’any 1997, el més difícil de tot és trobar el tema o, com ací bé 
diem, el fil. Van ser moltes les possibilitats que vaig analitzar i vos assegure que 
hi ha un moment en què arribes a pensar que de les festes, sobre les festes i per les 
festes ja s’ha dit tot i de la millor manera que s’havia pogut fer. Fas molts esquemes, 
fulls i notes, esborranys que, a poc a poc, van fent-te meditar i, de sobte, et sorprén 
alguna cosa que fa que allò comence a tenir forma i a convertir-se en les paraules 
que ara esteu escoltant. A mi la idea d’aquest discurs em va sorprendre fent allò que 
molts només fem en els dies de les festes grans: passejar pels nostres carrers, un 
costum que, desgraciadament, ha anat perdent-se perquè el ritme frenètic de la vida 
diària fa que en poques ocasions eixim de casa sense tindre una destinació fixada i 
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sense el nostre vehicle. No sabem tot allò que estem perdent i és per això que voldria 
que ara m’acompanyàreu pel que no sé si dir  que és

Un passeig per un poble fester o
un passeig fester pel nostre poble

Tant se val ja que qualsevol del llocs que veurem en este recorregut té una 
relació amb els actes i amb els protagonistes dels Moros i Cristians.I a més a més 
voldria aprofitar aquesta ocasió i que les paraules de l’escriptor Anatole France 
no arribaren mai a ser una realitat en esta Ciutat d’Ontinyent que tots tant ens 
estimem:
 
 “Admire el grau de lletjor a què pot arribar una ciutat moderna. Per tots 
els costats es destrueix tot allò que encara li queda de lliure, d’imprevist, de mesurat, 
d’humà, de tradicional; una paret blanca vella per la qual pengen unes branques 
verdes; per tots els costats se suprimeix un poc d’aire i de natura, un poc de records 
que encara quedaven; un poc dels nostres pares, un poc de nosaltres mateixos (...)”.
 
 Per això es necessari que es retrobem amb els nostres carrers, amb els seus 
indrets i racons, amb alguns dels actes i amb els seus protagonistes.

 Comencem per tant.



18



19

Un lloc d’encontre, d’arribada, d’eixida, una plaça que el nostre poble va 
voler dedicar-li a la seua patrona, la Puríssima, en complir-se setanta-cinc anys 
de la proclamació pontifícia del dogma de la Immaculada i que per això és de La 
Concepció. Ací iniciem el nostre passeig. Qui podia dir als nostres avantpassats de 
fa més d’un segle que este lloc acabaria sent  centre neuràlgic de la vida de la ciutat? 
I ho és sobretot quan arriben els dies de festes. Perquè s’heu parat a pensar que 
esta plaça és un dels llocs més relacionats amb este especial sentit festiu de la vida 
que tenim? És difícil, fora de les festes dels barris, trobar un esdeveniment important 
que no comence o transcórrega per ella. Aquell camí polsós vorejat d’arbres que 
conduïa al passeig de sant Antoni, La Glorieta, i que encara no ha complit els 
cent anys, hui,  com ja avançava Cabanilles, “és un lloc privilegiat” que ens recorda 
cada dia que Ontinyent a dalt del cel té la Mare concebuda sens pecat. Record 
que enguany s’ha fet més present amb la commemoració del cinquantenari de la seua 
Coronació Pontifícia. 
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 És ací, on quasi tots de menuts contemplàvem la basseta amb peixos de 
colors del Peixcauret, on a les darreries de juliol des de la dècada de 1984 comença 
La Publicació que anuncia que les festes de Moros i Cristians han arribat de nou. 
I és ací, a la plaça de la Concepció, on podem comprovar que este és un acte dels de 
sempre, que conserva l’espontaneïtat i l’alegria dels seus protagonistes, els festers, 
representats pel seus càrrecs i, sobretot, jo diria que pels Primers Trons. Els seus 
rostres cada any manifesten que donen per ben emprat tots els esforços i sacrificis que 
signifiquen un any ple de reunions, viatges, ocupacions... Per això vull dedicar la 
primera parada en el nostre recorregut als Primers Trons d’enguany: a Rafael 
Olcina, a Salvador Micó, a Javier Sanz, a José Bas, a Tino López, a 
Antonio Muste, a Trini Gramage, a Juan Carlos Ureña, a Mª Luisa 
Insa, a José Valls, a José A. Orquín, a Pepe Reguart, a Rafa Gandía, a 
José Enrique Bas, a Ramón Ferri, a Nacho Esplugues, a Miguel Angel 
Vidal, a Vicent Penadés, a Alejo Micó, a Francisco Mataix, a Juan 
Barber, a Ramon Azorín, a Mª Carmen Serna i al “meu cosí” Pedro 
Martínez. Només vull dir-vos una cosa: podeu estar ben segures i segurs que estes 
festes s’acompliran i es faran realitat tots i cadascun dels projectes que teniu pensats 
per a les vostres comparses i per als Moros i  Cristians de 2004, perquè tot allò 
que s’ha preparat amb la il·lusió i l’alegria que ho heu fet no pot eixir malament. 
 Enhorabona a totes i a tots.
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 Preses, corregudes. Un xiquet de pocs anys és arrossegat per son pare 
perquè no vol arribar tard. Recorde perfectament que sempre ens quedàvem en el 
cantó del Trinquet de Gomis, el nostre músic més internacional, perquè allí vivia 
ma tia. De sobte,  un tro i de seguida, un espectacle que ens deixava bocabadats: 
un concert com els d’este teatre Echegaray pel Mig Any o per Santa Cecília 
passava davant nostre. És l’altre acte que enceta els cinc dies més grans des de 
1905: l’Entrada de Bandes recorre aquell carrer amb dos noms distints que mai 
no havia aconseguit diferenciar si no l’anomenava com tots ho feien: carrer Major, 
perquè això de Mayans i Gomis és massa difícil per a un xiquet; i he dit l’acte que 
enceta perquè sense la música la festa no pot existir, no s’entén ni s’explica. Sense 
una marxa o un pasdoble cap acte és possible i per això els Moros i Cristians, 
ben mirat, són com una dansa que va desenvolupant-se a cada passa, els dansaires 
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poden canviar però ella, la música, és l’única cosa que  permaneix sempre, fins el 
punt de tenir este dia propi, sense cap altre protagonista que els músics; ells no són 
solament acompanyants d’un espectacle sinó intèrprets d’un paper importantíssim i 
esta nit, en què hem pogut ser espectadors d’excepció de la creativitat de les noves 
generacions dels músics ontinyentins, personificada en Jesús Barberà Fontana, 
vull fer un reconeixement públic a tots aquells que han sabut convertit les notes dels 
pentagrames en l’harmonia que ompli el nostre cor i ens transmet sensacions difícils 
d’expressar. I m’heu de permetre que tinga una record sentit de qui per a tots és el 
Mestre: José María Ferrero Pastor que va saber dotar a la festa de la música 
més adequada que podia tenir. Només puc dir-vos “Cristo de la Agonía”, “Apóstol 
poeta”, “Dos parelles”  o la marxa mora que esteu escoltant: “Sauditas”, la marxa 
de la meua comparsa, i tots entendreu perfectament de què estic parlant.
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Vesprada-nit d’agost en Daniel Gil, testimoni mut d’un acte molt especial. 
Esta avinguda que travessa l’antiga partida d’hortes coneguda per la Ferrera no 
podia estar dedicada a ningú més que a aquell home noble i dinàmic que des de les 
darreries del segle XIX fins a ben entrat el segle XX va estar sempre al costat de tots 
els projectes que beneficiaren la nostra Ciutat: regidor en diverses legislatures de la 
corporació municipal, president de la Societat de Festers en moltes ocasions entre 
1910 i 1950, i gran entusiasta de les nostres festes. No és una casualitat, per tant, 
que allí ens quedem uns instants.

  
Ha fet un dia valent i encara que és prompte, ja hi ha un tràfec de gent amunt i 

avall que busca un bon lloc per tal de viure de ben a prop l’acte més espectacular dels 
Moros i dels Cristians: l’Entrada. Plaer dels sentits, barroquisme, estètica, emoció, 
vitalisme , expressivitat de tot un poble. Tot això barrejat és la brillant desfilada 
que durant hores va desenvolupant-se davant dels ulls sorpresos de tots aquells que 
se senten fascinats per la irracionalitat. Un fet repetit cada any però nou i portentós. 
La raó desapareix, l’anacronisme té cabuda. I allí els nostres protagonistes que des 
de sempre havien tingut el mateix somni i que enguany l’han pogut fer realitat. Són 
els Capitans i tots els coneixeu ja. Contrabandista i Abencerraje. Tan distints 
i alhora tan semblants. En aparença seriós, responsable, comedit, això pensa el 
capità cristià del moro Antonio Morales Ferrero. Alegre, espontani, bona 
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gent diu el capità moro del cristià José Alfredo Reig Revert. I jo només puc 
afegir que són els meus amics. Ha arribat el moment de la veritat i és molt difícil 
poder expressar el que es deu sentir. Trompetes, tambors, ensenyes i estendards 
inicien la marxa i després, homes i dones, muscle amb muscle, formant vistosos i 
successius murs al compàs del pasdoble o de les marxes . L’Entrada és convertix,  
plàsticament, en l’acte més bonic de les festes perquè és transformació, transfiguració 
i culminació d’un gran esforç.

Una navaixa talla el blau d’un cel d’estiu i els Contrabandistes amb 
marsellet i pantalons curts brodats, polaines, camisa blanca, faixa i corbata roja, 
mocador vistós i montera negra inicien la seua entrada. Comparsa de tradició i 
d’història des de 1861, de Contrabando, d’Aparellaes, de Paperets i de sagues 
familiars ininterrompudes fins a hui: la família Corta, la família Serrano i enguany, 
d’una manera tan especial els Capellanos, que no tenien prou entre els seus amb dos 
capitans –José el Roch allà pels anys vint i Pepe Chafer l’any 1973–. Orgullosa 
i feliç estarà la senyora Rosario Gramage  quan este divendres de vesprada veja 
passar els seus fills i néts i alce els ulls al cel i li diga al senyor Pepe Seguí: 

“Carmelo, mira bé que ara passa la nostra Tere i la seua xiqueta Maite, i 
darrere el teu nét Aldo i el teu gendre Alfredo, que és el Capità”.  

I vidriosos es tornaran els ulls d’uns hòmens i d’unes dones que des de 
sempre han sabut fer festa pel seu patró i pel seu poble.
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 La nit arriba amb una barreja d’olors fortes i excitants, quasi embriagadores: 
puros a mig cremar, paper xafat de les serpentines i confetis de colors al terra, 
pintura dels vestits de negre... Tot açò és el perfum de l’Entrada Mora. Ara són 
els Abencerrajes, la comparsa més jove de les nostres festes, des de 1981 ; jove i 
de jóvens amb moltes ganes i molta responsabilitat de fer les coses ben fetes. 

L’escenari s’omplirà de fum, tuaregs, llancers, tambors, tendes del desert, 
torxes, ballets. Eixa és la  escorta del Capità Moro, Toni Morales, de la seua 
dona Montse i del seu fill Pablo. Des del teu cavall tindràs un lloc privilegiat per 
anar avinguda avall i poder sentir un grapat de sensacions úniques i irrepetibles. 
Disfruta-les, perquè ets el Capità i perquè tots estem pendents de tu i, quan al bell mig 
d’este espectacle penses que poques coses poden asemblar-se a este moment, recorda 
que hi ha algú de segur més orgullós i pagat que tu, aquell vell contrabandista que 
va saber transmetre a la seua família una especial estima i respecte per les nostres 
festes i tradicions, el teu iaio José Morales Borredá. 
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Obri els ulls i nota que encara està molt cansat però en una cadira té el 
vestit de mariner preparat. El coixí roig davall del braç i corrent cap amunt. Se li 
ha fet un poc tard i el rellotge del Convent dels frares ja toca tres quarts per a les 
sis. Justetet arriba a l’ermita de Santa Anna quan el  capità cristià amb el seu 
trabuc avisa a tot el poble que prompte la processó durà el patró als seus carrers 
un any més. I ben fort li responen les espingardes mores des de la Glorieta. Sempre 
el mateix però enguany tot tant diferent. Un pensament  trist envaïx el seu cor i li 
vénen al cap les paraules de son pare:

“Fill meu, quan jo ja no puga o no estiga ací, tu hauràs de fer La Baixà 
del Morenet”.

 
Els sentiments es barregen al seu interior però tot  canvia quan a la porta de 

l’església veu la imatge del Crist.

El soroll dels trabucs s’allunya i dos colps secs de pedra en la fusta donen 
l’eixida de l’ermita. La vesprada cau i l’antic camí La Moneda espera el recorregut 
silenciós d’uns hòmens que, generació rere generació, porten a muscles la imatge del 
Fill de Déu en el moment en què entrega la vida per tots nosaltres. I és per això 
perquè Ontinyent li dedica les seues Festes Majors de l’estiu al Crist de l’Agonia. 

La tradició mana i en l’instant en què la imatge s’alça per primera vegada 
per començar el seu camí, el  nostre ander ha canviat el semblant trist del record per 
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un exbós de somriure, de sentir-se partícip privilegiat d’un acte que des de 1860 fa 
que tot un poble espere el seu patró el  capvespre d’un dissabte de les darreries del 
mes d’agost. 

Els grups dispersos de gent que a les portes de les casetes o en la costera del 
convent veu passar la processó, quan arriba a la Cantereria, es convertixen en tot 
un poble que només té ulls per a la imatge citrina i plena de dolor d’un Crist clavat 
en la Creu, Símbol Suprem de l’Amor i de l’Esperança.

No hi ha cap altre soroll, sols els tabals marcant el pas i la música de les 
marxes solemnes. I mentre espera que tots els festers escorten el seu Crist, un 
altre pensament passa pel seu cap, una altra absència que es fa molt present, la 
d’aquell home a qui tots tant respectaven i que sempre tenia una paraula amable i 
un somriure per a cadascú. Tampoc no estava ja  el bisbe Teodor Úbeda que, 
quasi sense avisar, també se n’havia anat .

La pedra anuncia una altra vegada que el camí continua i un regust d’aigua 
fresqueta i de cassalla dóna força per tal d’enfilar aquell carrer vell al marge esquerre 
del riu Clariano. Havia llegit que des del segle XVII aquelles Coves de davall 
del pont o del riu avall eren una de les principals entrades i eixides del poble i els 
majors li havien contat que als primers anys de les festes allí es feia un combat fictici 
amb les barques dels Mariners i dels Moros Marins. Però tot això ja és la història 
dels Moros i Cristians .  
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De sobte, un descans al Llavador, a la Font del Crist, on tantes vegades 
s’havia acostat per beure, sobretot  amb els amics després de les corregudes davant 
del bou de la Puríssima. Tan sols quedava travessar aquell Pont Vell de pedra, 
que ja té més de cinc-cents anys, per arribar a sa casa, la Plaça de Baix, el 
carrer dels seus jocs infantils, que deien va nàixer d’un barranc i que en altre temps 
havia tingut dos fonts , la de la Barbacana i la del Rei, que venien bé als hòmens 
i a les cavalleries quan allí antigament es feia el mercat. 

 Ja no cap ni una agulla i després dels focs d’artifici que han trencat la foscor 
de la nit d’estiu pugen, a poc a poc, la costera de la plaça. Silenci, pregàries, olor 
a cera cremada i el balcó buit en la casa dels seus pares. Buit? No, darrere de la 
cortina els ulls d’una dona brillen, emoció del moment, dol per l’absència i orgull 
de mare.

 La Creu toca terra i l’esforç és màxim perquè el Morenet travesse el Porxet. 
Totes les campanes del nostre Gegant de Pedra anuncien al mateix temps que El 
Crist de l’Agonia ha arribat, un altre any, a la seua Ciutat. 
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El dia es convertix en Paraula i en Símbol. Parlaments i banderes 
omplin la Plaça Major. L’antic barranc de S. Jaume que va ser terraplenat 
durant el segle XVI perquè fóra lloc de peraires, del mercat setmanal, i de l’antiga 
fira, ara és l’escenari perfecte de l’esdeveniment del l’últim dia gran de festes: Les 
Ambaixades. 

El soroll dels arcabussos i de les espingardes anuncia el començament 
d’una lluita de pau i de concòrdia que ve repetint-se en la nostra ciutat des del  
començament de les festes, i els versos de José Cervino, de la mateixa manera que 
aquell primer dimarts 7 d’agost de 1860, ressonaran en tota la plaça. Les nostres 
protagonistes ara són dues xiquetes menudes que ploren perquè tenen por; una quan 
li mostren la fotografia d’un home a cavall i vestit de moro que no reconeix, i l’altra 
corre a amagar-se sota una de les porxades que queden a la plaça; però tot els passa 
prompte, a la primera quan reconeix perfectament al seu iaio Dionisio García 
Martínez, Ambaixador dels Mossàrabs l’any 1973 i l’altra quan els trons cessen 
i des de la placeta de l’Escurà veu aparéixer al seu iaio el Moro Espanyol Rafel 
Morales Reig. Era l’any 1988 i la mateixa escena es repetirà l’any 1992 amb 
son pare ,l’Ambaixador taifa, Manuel Morales Fernández.
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Les xiquetes ja són donés, Natalia García Espí i Sara Morales 
Collado, i la por ha deixat pas a la responsabilitat que comporta un dels actes més 
tradicionals de les festes; elles són qui  defensaran la Mitja Lluna davant de les seues 
“oponents” cristianes, mare i filla, Maica Alberca Casanova i Mónica Díaz 
Alberca, que amb valentia han arreplegat el testimoni d’una comparsa fundadora 
de les festes que els donara la suficient força perquè la Creu, com sempre, quede a 
dalt del castell la vesprada del dilluns.

  
Quatre dones que confirmen que els Moros i Cristians de 2004  caminen 

amb pas decidit cap a un futur en què la tradició no pot estar enfrontada amb la 
realitat social.

Mariners- 1860- i Taifes –1976-. Més de cent anys de diferència però la 
mateixa il·lusió de fer festa de la millor manera. I heu de convindre tots i totes amb 
mi que el blau i el blanc  enguany són els colors de les nostres Ambaixades.

Només, a les quatre, vull dir-vos una cosa: mimeu l’ acte i un text que és el 
tresor literari d’unes festes amb història, arrels, present i futur: els nostres Moros 
i Cristians. 
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Des del cantó de l’edifici de la Paduana la perspectiva és perfecta: una llarga 
avinguda tallada per un gran pont. Som al darrer recorregut que fem esta nit.

 La Pujà del Crist transcorre sense pressa per l’Avinguda de Sant 
Francesc i pel Pont Nou. Vesprada de les primeries de setembre, quasi de tardor, 
de vegades nuvolosa i amb alguna tronada. El Pont Nou va prendre, des de les 
darreries de 1976, el testimoni del Pont Vell a l`hora d’acomiadar-se del patró i ho 
fa de la millor manera que sap: amb els vint-i-quatre mocadors en què s’han convertit 
les banderes de les comparses, que onegen al pas de la Creu. I al davant hòmens i 
dones , grans i menuts, en un acte que simbolitza perfectament la continuïtat d’unes 
festes. No hi ha ja vestits especials que delaten la presència dels càrrecs perquè el 
protagonista ara és tot el poble d’Ontinyent, que enguany  compleix cent anys 
com a Ciutat, i que simplement vol fer allò que va rebre com a herència dels seus 
majors i que deixarà per a les generacions venidores. 

Amb este acte demostrem que hem comprés perfectament que La Festa, per 
damunt de moltes altres coses, és un estímul de la consciència de comunitat i, per 
això, les celebrem des de 1860 i continuarem fent-ho.

Sols em ve al cap un pensament : una vesprada com esta, exactament un 
diumenge 13 de setembre d’ara fa quaranta anys, van veure la llum els meus ulls 
per primera vegada. Entre d’altres crec que és suficient raó per a sentir-me orgullós 
com tots vosaltres de ser d’Ontinyent.



44

Cartell festes 2004 - Autor: Helios GisbertCartell festes 1960 - Autor: José Segrelles
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I ja el meu parlament acaba i ho fa amb els versos sentits que el nostre 
poeta Vicent Andrés Estellés, en l’any 1970, dedicava a la nostra Ciutat i amb 
unes imatges de les festes centenàries de 1960 que són el testimoni viu d’un passat 
que, junt al present del qual som protagonistes, asseguren un futur pròsper per als 
nostres Moros i Cristians.
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   “Ontinyent o l’alegria.
   Les festes tradicionals
   encenen totes les llums
   dia amunt i nit avall.
   Hi ha la joia dels desfiles
   dels Moros i dels Cristians.
   I més enllà de la festa,
   hi ha sempre el diari afany:
   la llarga lliçó d’un poble
   ben aplicat al treball.
   Ontinyent o l’alegria
   de viure i anar avant.
   Arriba la festa, i obri
   les portes de bat a bat.
   La festa arriba, i encén
   les músiques populars.
   Ontinyent, treball i festa,
   vida amunt i sempre avant.
   Ontinyent o l’alegria,
   l’alegria principal”.
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A tots i a totes, festers, veïns i  forasters de la nostra Vall Blanca,
sóc ací per tal de dir-vos que: 

La Ciutat d’Ontinyent està de Festa Gran!

Gràcies i Bona nit



Ciutat d’Ontinyent, agost de 2004

Text: Manolo Requena Collado
Fotografies: Juanjo Lliso Bartual, arxiu de Rafael Bernabeu Galbis, programes de Festes de Moros i Cristians d’Ontinyent

Disseny: Jaime Bernabeu Galbis i Valen Bataller Vegas
Maquetació, impressió i montatge: ENCARTE Impresión Digital - Pol Ind. IP3 La Plana  46890 AGULLENT (València) - Tel. 902 52 02 33
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