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DISSABTE 16 JUNY
A les 21.30 h en el  restaurant EL CÚGOL SOPAR DE 
GALA del XL ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ 
de la comparsa. Després de sopar, es presentaran la 
pàgina web www.saudites.com i la revista  Saudites 
2007.

DISSABTE 30 JUNY
A les 21.20 h SOPAR DE CARRER en la SOCIETAT 
DE FESTERS.

DISSABTE 7 JULIOL
A les 21.30 h SOPAR DE CARRER en la SOCIETAT 
DE FESTERS.

DISSABTE 14 JULIOL
A les 21.30 h SOPAR DE CARRER en la SOCIETAT 
DE FESTERS.

DIVENDRES 20 DE JULIOL
A les 20’00 h, en  la Societat de Festers,  PRESENTACIÓ 
DEL PROGRAMA-REVISTA 2007, a càrrec del 
saudita Manolo Requena.
A les 22’00 h SOPAR DE CARRER en la SOCIETAT 
DE FESTERS.

DISSABTE 28 DE JULIOL
De les 13.00 a les 14.00 h LIQUIDACIÓ i entrega de 
tiquets per arreplegar el vestit dels Alardos en el 
restaurant CASA LUIS. A continuació DINAR DE 
LA PUBLICACIÓ.
A les 19.00 h  desfilada de la Publicació de Festes.

A les 21.30 h SOPAR DE CARRER en la SOCIETAT 
DE FESTERS.

DISSABTE 4 D’AGOST
A les 21.30 h SOPAR DE CARRER en la SOCIETAT 
DE FESTERS.

DISSABTE 11 D’AGOST
A les 21.30 h SOPAR DE CARRER en la SOCIETAT 
DE FESTERS.

DISSABTE 18 D’AGOST
A les 21.30 h SOPAR DE CARRER en la SOCIETAT 
DE FESTERS.

DIUMENGE 19 D’AGOST
A les 9.00 h  se celebrarà la SANTA MISSA  en l’ermita 
de Santa Anna pels festers difunts.
A les 10.00 h, al Saló Principal de la Societat de Festers, 
se servirà l’ESMORZAR DE LA LLÀGRIMA. en el 
qual als Càrrecs i als Primers Trons, se’ls farà entrega 
de la medalla acreditativa.
En acabar l’esmorzar repartiment de la disfressa 
per a la desfilada dels Alardos en la SOCIETAT DE 
FESTERS.
A les 22.30 h, des de la Societat de Festers, eixirà la 
comitiva que formaran la Junta de Govern, Primers 
Trons, Càrrecs de Festes i Autoritats, fins al Teatre 
Echegaray on tindrà lloc la PRESENTACIÓ DE 
CÀRRECS 2007.
Després el saudita ALFRED BERNABEU i SANCHIS 
declamarà el PREGÓ DE FESTES. En acabar hi haurà 
un Final de Festa per als assistents.

DILLUNS 20 D’AGOST
A les 13.00 h VERMUT en la SOCIETAT DE 
FESTERS.

A les 21.30 h SOPAR DE CARRER en la SOCIETAT 
DE FESTERS.

A les 22.30 h, es formarà la comitiva en la Societat de 
Festers per a dirigir-se a la Plaça Major, on es realitzarà 
el XXIV CONCURS DE CAPS D’ESQUADRA 
INFANTIL, en el qual participaran un xiquet o 
xiqueta per cadascuna de les 24 comparses.

PROGRAMA D’ACTES 2007
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DIMARTS 21 D’AGOST
A les 13.00 h VERMUT en la SOCIETAT DE 
FESTERS.
A les 22.00 h REVETLA POPULAR amb DISCO 
MOBIL i CASTELL INFLABLE en l’OTK. Amb 
tiquet.

DIMECRES 22 ‘AGOST
A les 13.00 h VERMUT en la SOCIETAT DE 
FESTERS.

A les 22.15 h, en el Saló Principal de la Societat de 
Festers SOPAR DE GALA en honor dels Càrrecs, dels 
Primers Trons i de la Junta de Govern.

DIJOUS 23 D’AGOST
A les 13.00 h VERMUT en la SOCIETAT DE FESTERS.
A les 14.00 h DINAR en la SOCIETAT DE FESTERS. 
Amb tiquet.

A les 18.30 h ENTRADA DE BANDES DE MÚSICA, 
des de la Plaça de la Concepció, passant pels carrers 
de Gomis i Maians, fins a la Plaça Major. En finalitzar 
l’Entrada de Bandes, totes elles interpretaran 
conjuntament la marxa mora CHIMO sota la direcció 
d’un mestre director convidat. 

A les 21.30 h sopar en l’ OTK. Amb tiquet. 

A les 23.30 h, des de la confluència de l’avinguda 
Daniel Gil i Francisco Cerdá eixirà la DESFILADA 
DELS ALARDOS que recorrerà Daniel Gil, Gomis 
fins a la Plaça de la Concepció.

DIVENDRES 24 D’AGOST
A les 11.00 h, des de la confluència de l’avinguda 
Daniel Gil i Francisco Cerdá eixirà L’ENTRADA 
INFANTIL que recorrerà Daniel Gil, Gomis, Maians 
i Plaça Major.

ENTRADA DE L’EXERCIT CRISTIÀ
Començarà a les 17.30 h des de la confluència 
Almaig -amb Violinsta Matas. Serà encapçalada per 
la comparsa ASTURES i pel Capità Cristià de 2007 
CANDIDO SÁNCHEZ MORALEDA i recorrerà 
l’Av. Almaig, Daniel Gil i la Plaça de la Concepció.

ENTRADA DE L’EXERCIT MORO
S’iniciarà a les 22.30 h, des del mateix lloc. Al davant 
anirà la comparsa de SAUDITES que ostenta la 
Capitania Mora de 2007 i encapçalada pel seu capità 
CARLOS GIRONÉS SANCHIS.

DISSABTE 25 D’AGOST
A les 7.30 h eixirà, des de la Plaça de la Coronació, la 
DIANA, iniciant la desfilada la Comparsa de Astures 
amb l’Exèrcit Cristià i després l’Exèrcit Moro. Passarà 
pels carrers de la Plaça de la Coronació, Sant Antoni, 
dels Capellans, de les Eres, del Dos de Maig, de Sant 
Josep, Morereta, Plaça de Sant Domingo, Alcalde 
Paco Montés, Dos de Maig, Plaça de la Concepció, 
Gomis, Maians i Plaça Major.

En acabar la diana, ESMORZAR en la SOCIETAT DE 
FESTERS.

El CONTRABANDO començarà a les 11.30 h, des 
de la Plaça Concepció fins a la Plaça Major, on a les 
12.00 h tindrà lloc el parlament entre les comparses 
de Mariners i de Contrabandistes.

A les 13.30 h, inauguració del MERCAT MEDIEVAL. 
Este mercat estarà obert fins al dilluns ¡ estarà situat 
en les places de l’Església, Sant Roc i Sant Pere de 
Verona, al barri de la Vila.

A les 17.30 h, l’Exèrcit Moro eixirà des de la Glorieta 
cap a la Cantereria i al capdavant aniran el Capità, 
l’Ambaixador i el Banderer. A la mateixa hora l’Exèrcit 
Cristià començarà a davallar des de l’ermita de Santa 
Anna i a les 18.30 h, des del parc de l’Escorxador 
començarà la desfilada en processó. A la posta del Sol 
eixirà la Imatge del Santíssim Crist de l’Agonia des 
de Santa Anna. L’itinerari de la PROCESSÓ DE LA 
BAIXADA transcorrerà per la Cantereria, el Pont 
Vell, Plaça de Baix, Plaça Major i Carrer Maians fins 
a l’església de Sant Carles.

A les 10.00 h SOPAR DE LA RETRETA, després del 
qual es farà la cercavila amb banda. Amb tiquet.

A la 1.00 NIT DEL RIU i al voltant de les 2.00, Castell 
de Focs d’Artifici al Pont Vell.
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DIUMENGE 26 D’AGOST
A les 7.15 h, en la Plaça de Sant Domingo, s’oficiarà la 
MISSA DE CAMPANYA. En acabar, des dels carrers 
Sant Josep i Dos de Maig, començarà la DIANA DE 
GALA, amb l’ ARRANCÀ  la Comparsa de Saudites. 
La desfilada recorrerà el Dos de Maig, la Plaça de la 
Concepció, Gomis, Maians i Plaça Major.

En acabar, ESMORZAR en la SOCIETAT DE 
FESTERS.

A les 11.30 h, els Càrrecs de Festes, Primers Trons, 
Junta de Govern i Festers en general, eixiran des de la 
Societat de Festers cap a l’Ajuntament per recollir les 
autoritats civils i dirigir-se fins la Parròquia de Sant 
Carles on se celebrarà a les 12.00 h la MISSA MAJOR. 
En acabar l’ofici religiós, el seguici es dirigirà a 
l’Hospital de Beneficiència per homenatjar els majors 
que s’hi acullen.

A les 18.00 h, des de la plaça de Sant Domingo, les 
comparses de l’Exèrcit Moro primer i del Cristià 
després, iniciaran la SOLEMNE PROCESSÓ. A les 
20.00 h, la Imatge del Santíssim Crist de l’Agonia, en 
companyia dels Fidels, Festers amb cera, Clero, Junta 
de Govern, Autoritats i Banda de Música eixiran des 
de l’església de Sant Caries per integrar-se a la Processó. 
El recorregut serà per la plaça de Sant Domingo, 
Morereta, carrer de Sant Josep, Dos de Maig, plaça de 
la Concepció, Gomis i Maians fins l’església de Sant 
Carles.

A les 22.00 h SOPAR DE GALA en l’ OTK amb 
l’actuació de l’orquestra TEKILA. Amb tiquet.

DILLUNS 27 D’AGOST
A les 11.00 h, des del llavador de la Cantereria, les 
comparses mores dispararan espingardes, trabucs 
i arcabussos passant pel Pont Vell, Plaça de Baix i 
la Plaça Major on assetjaran el Castell. A la mateixa 
hora, les tropes cristianes des de l’inici del Pont de 
Santa Maria en l’av. Diputació baixaran pel Regall a la 
Plaça Major. A les 1200 h AMBAIXADA MORA.
A les 14.00 h DINAR en l’OTK.
A les 17.00 h seran els cristians els qui començaran la 
disparada des del llavador de la Cantereria i dirigiran 

les seues passes pel Pont Vell, Plaça de Baix i Plaça 
Major amb la intenció de recobrar la fortalesa. A 
la mateixa hora, els moros rebatran l’amenaça des 
de l’inici del Pont de Santa Maria en l’Avinguda 
Diputació. Tot seguit baixaran pel Regall a la Plaça 
Major. A les 18.00 h, AMBAIXADA CRISTIANA.

En acabar l’Ambaixada, DESFILADA FINAL  amb el 
següent ordre:
- Escortes de Capitans, Banderers i Ambaixadors.
- Banderers, Ambaixadors, Capitans i Presidència de 
la Societat de Festers.
-Comparses Mores amb les respectives bandes de 
música.
-Comparses Cristianes i les seues bandes.
A mesura que les comparses passen per la tribuna, on 
s’acomiadaran dels Capitans, Banderers, Ambaixadors, 
President de Festers i de les Festes de 2007, rebran un 
record commemoratiu.
En acabar la desfilada FI DE FESTA en l’OTK.

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE
A les 22.30 h, en el Saló Principal de la Societat de 
Festers se servirà el SOPAR DE FINAL DE FESTES. 
Durant la celebració es lliuraran els trofeus del 
Concurs de Caps d’ Esquadra i Fester Exemplar.

DIUMENGE 10 DE SETEMBRE
A les 11.00 h, des de la Societat de Festers, eixirà 
el seguici que integraran la Junta de Festes de la 
Puríssima, Junta de Festes del Santíssim Crist de 
l’Agonia, socis i festers fins a la Reial Parròquia de 
Sant Caries per assistir a la tradicional MISSA DE LA 
DOBLA.

En acabar, ASSEMBLEA GENERAL-CREUÀ en els 
local de la SOCIETAT DE FESTERS. Tot seguit, un 
vermut.

A les 19.00 h, des del mateix temple, la Imatge del 
Santíssim Crist de l’Agonia serà traslladada en la 
solemne  PROCESSÓ DE LA PUJADA pels carrers 
de Maians, Gomis, Plaça de la Concepció, av. de sant 
Francesc fins a l’ ermita de Santa Anna. En arribar la 
imatge dalt de la lloma es dispararà un Castell de Focs 
d’artifici que posarà fi a les FESTES DE 2007.
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ORDRE DE DESFILADA DE 
L’ENTRADA 2007

ESQUADRES GARY LOW 
TO MY MAST BEAST  LOW- VARIOS

ESQUADRES AL KAYD - BENICOLPET

ESQUADRA ELS + TORBATS

ESQUADRA ABDUL HALEM

ESQUADRA PERXÓ

CAPITÀ
ESCORTA CAPITÀ

ESQUADRA EL POU
ESQUADRA LA BORLA

RESTA DE DESFILADES

CAPITÀ i ESCORTA

ESQUADRA EL POU 
ESQUADRA AL-KAYD

ESQUADRA ABDUL HALEM
ESQUADRA PERXÓ

ESQUADRA LA BORLA

ESQUADRA VARIOS
ESQUADRA BENICOLPET

ESQUADRA ELS + TORBATS
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La història de la nostra comparsa, després de 
quaranta anys d’existència, ve determinada per tot un 
seguit de circumstàncies que la marcaren de manera 
especial des del seu naixement. Els fundadors van ser 
un grup d’amics de la comparsa Mossàrabs que el dia 
de la Creuà de l’any 1966 encapçalats per Rafael Re-
vert, que volia ser Primer Tro aquell any, van decidir, 
després de veure com volien fer una votació per a tri-
ar el càrrec, abandonar aquella comparsa. Allí estaven 
Emilio Reig, Eduardo Girones, José Gil, etc. i a ells 
se’ls va unir la penya El Recre -Vicent Reig, José Mª 
Ferrero, Cairols,...- i altres, com la penya Els Catalans. 
Tots van anar a Festers i van decidir fundar una nova 
comparsa, i el primer acte va ser cotitzar. I per això 
cada any ho recordem amb el primer sopar de l’estiu 
del darrer dissabte de juny.

Va ser José Montes Penadés qui va dema-
nar l’alta de la comparsa en la Societat de Festers 
l’any 1967 i es va presentar un vestit, el disseny 
del qual estava inspirat en un que ens va facilitar 
el secretari del jutjat, Manuel Esteve, de Muro, el 
germà del qual, en aquell moment, ocupava una 
plaça en l’Orquestra Simfònica de Kuwait i des 
d’allí ens va fer arribar un vestit que constava de 
bata blanca i capa negra amb dos palmeres broda-
des. Sobre eixe model es va fer una adaptació i, 
al mateix temps, es va decidir que el nom de la 
comparsa fóra Sauditas.   

Aquell primitiu vestit va ser alterat l’any 
1981 per la dificultat que comportava trobar la tela 
daurada de l’abric. També en aquell moment es va 
pensar en el disseny del  banderí,  que va ser elabo-
rat pel saudita Antonio Ubeda després de consultar 
els escuts de l’Aràbia Saudita. I només quedava el 
turbant, que es va confeccionar en un establiment 
de passamaneria de València; cinquanta grans i 
dotze xicotets que es van pressupostar en 225 ptes. 
cadascun (ara són 135 euros), com que el comerci-
ant amb aquell preu“s’havia xafat els dits”, costaren 
finalment 275 ptes., i l’any següent no en va voler 
fer més, raó per la qual va haver de buscar-se una 
dona d’Ontinyent que va estar fent-los durant molts 
anys. També el nostre vestit original portava un sa-
bre, una espasa de fusta pintada amb purpurina, que 
vam mantindre durant dos anys, però prompte es 
vam fartar d’ell i ara com ara no duem arma.

Pel que fa al local de la comparsa sempre 
hem tingut la seu a la Societat de Festers; en un 
primer moment no tinguérem cap problema a l’hora 
d’ocupar-lo perquè ningú el volia, a més estava ple 
de trastos, caixes, fins i tot hi havia gàbies de coloms 
i encara que molts es burlaven i ens deien que ens 
havíem posat en un corral, nosaltres no els férem cas 
i després que d’unes obres, el pintàrem i van aconse-
guir un lloc molt digne on la gent baixava a cotitzar, 
hi havia vermut i, sobretot,  un bon ambient per tal 

Manolo Requena Collado i Enrique J. Martí Gironés
Esquadra Aladí
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de fer la xarradeta amb els amics. Però la tertúlia, a 
poc a poc, va desaparéixer, sobretot a partir que la 
quota de la comparsa es va domiciliar. I de moment 
allí continuem.

I com no pot ser d’una altra manera quan 
parlem de Festes de Moros i Cristians, hem de re-
ferir-nos a les nostres bandes de música. El primer 
any ens va acompanyar la de Muro, que era una 
bona banda però veterana, és a dir bevien prou, 
menjaven bé i no tocaven poc. Després va ser la 
de Quatretonda, que en aquell moment no estava 
acostumada a interpretar marxes mores, i això que 
el Mestre Ferrero els va ajudar i els va dirigir en al-
guns assajos. Després la del Palomar durant set anys. 
I des de 1974, amb la capitania de Tono Sanz i Gon-
zalo Oviedo com a Primer Tro, va ser la banda de 
Llanera la que ens va acompanyar fins a l’any 2000 
quan la banda d’Otos va passar a ser la nostra banda 
oficial. 

La nostra comparsa, en els seus quaranta 
anys de vida, ha aportat el seu esforç i els seu capital 
humà a la FESTA. Quatre comparsistes ostentaren 
la màxima responsabilitat i van ser presidents de la 
Societat de Festes: Antonio Lacueva, Emilio Reig, 
Vicent Gil i Joaquín Sanz. I podem vanar-se de te-
nir la major nòmina de pregoners de les comparses 
d’Ontinyent: Jaume Bernabeu, Ricardo Cardona, 
José María Ferrero, Juanjo Bas, Manuel Requena 
i, enguany, Alfred Bernabeu han estat els saudites 
encarregats d’inaugurar, amb les seues paraules, els 

dies grans de les nostres festes i de segur que la cosa 
no queda ahí. Antonio Sanz, Ricardo Cardona, Julio 
Antolín i Carlos Gironés han estat els quatre capi-
tans que la comparsa ha donat al bàndol moro fins 
ara. Joaquín Sierra, Antonio Reig i Carlos Gironés els 
tres ambaixadors que dilluns de festes van declamar 
al nostre castell els versos de José J. Cervino i Fran-
cisco Pla, Julio Antolín Gilabert i José Luis Soler els 
saudites encarregats de custodiar la bandera mora.

I com que la veu de la nostra festa és la 
musica també en este apartat hem contribuït al seu 
engrandiment, primerament amb el Mestre José 
María Ferrero Pastor, de la mort del qual s’acompli-
xen ara vint anys i que continua sent un dels grans 
en l’àmbit de les composicions per a la nostra festa, 
però hi ha d’altres compositors saudites com són 
el seu fill Daniel Ferrero Silvaje i Marcos Gandía 
Conejero. 

La comparsa l’any 1991 celebrava el seu 25 
aniversari i ara, quan celebrem els quaranta anys, 
hem volgut editar un exemplar extraordinari de la 
nostra revista (ja en són onze) i és un bon moment 
per recordar les paraules de la presentació d’aquell 
primer exemplar de l’estiu de 1997 que no han per-
dut en absolut vigència: “Aquesta revista-programa 
vol encetar el que haurà de ser, any rere any, un 
projecte ben assumit per la nostra comparsa i la seua 
continuïtat serà, des de ja mateix, una part impres-
cindible de la nostra personalitat”. Fins ara ho hem 
aconseguit, però han de ser els futurs primers trons 



52007

i les seues juntes les que facen realitat, cada any, 
aquest llibret que, a poc a poc, està convertint-se, a 
més d’una relació d’actes de cada any, en la nostra 
memòria gràfica i en la nostra història escrita per-
què, quan els Saudites arribem als cinquanta anys, 
puguem publicar un llibre amb la nostra història. 
De tots i de totes depén.

Esperem que este breu repàs per la nostra 
història, que no ha volgut ser un estudi exhaustiu, 
ajude els més majors a recordar els bons moments 
viscuts i els més joves a conéixer millor la trajectòria 
d’un grup d’amics que, un bon dia de l’estiu de 1966, 
ara fa 40 anys, va decidir formar la nostra comparsa: 
els SAUDITES d’Ontinyent.
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Vicent Palop Llin
President de la Societat de Festers

Després que els anys 1974, 1983 i 1995 van 
ostentar el càrrec de Capità Moro D. Antonio Sanz 
Iranzo, D. Ricardo Cardona Salvador i D. Julio An-
tolín Martí, arriba la quarta capitania, el quart com-
promís que la comparsa de Saudites té amb la ciutat 
d’Ontinyent.

Vaja per davant, en primer lloc, la meua 
admiració i respecte per la comparsa de Saudites, 
comparsa exemplar i de contrastada solera festera.

I com si d’una premonició es tractara sorgix 
la figura humana i festera del nostre Capità Moro, D. 
Carlos Gironés Sanchis, fester on els hi haja. Ambai-
xador Moro de 2001, representant en la Junta de Go-
vern i, actualment, és pedra angular en l’equip del 
president de la Societat de Festers. Procedix d’una 
estirp de festers; i al fet que son pare va ser Mossà-
rab i fundador de la comparsa d’Arquers, ara unix el 
càrrec de Capità Moro de 2007.

La meua enhorabona a Carlos Gironés. Per a 
mi ha sigut un motiu d’orgull i una satisfacció haver 
compartit tantes vivències amb un gran fester.

Però a més, un fet singular ocorrerà en-
guany. la inauguració d’un monument, a proposta 
de la Societat, que recorde l’obra i la figura de José 
María Ferrero. El record de El Mestre, ha de ser un 
element més d’unió entre tots els components dels 
Saudites.

Vull felicitar també a tots els membres de 
l’escorta i a tota la comparsa de Saudites, amb el seu 
Primer Tró al front, D. Angel Soriano Micó, per tot 
el treball realitzat davant del repte de la Capitania 
Mora de 2007. Tot este treball farà que, a ben segur,  
gaudim d’unes festes inoblidables.

Bones Festes de 2007, i pel Crist i per 
Ontinyent, avant la Capitania Mora!
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La meua vida festera sempre ha estat vin-
culada al bàndol cristià participant en cada un dels 
diversos actes que constitueixen la festa de Moros i 
Cristians d’Ontinyent. Tot i que conec l’ambient  fes-
ter, no hi ha cap any en què no trobe o no descobris-
ca una nova experiència.

Des de sempre he tingut una visió directa i 
pròpia del que es viu i se sent en l’Entrada, però des de 
la perspectiva d’una comparsa del bàndol de la creu i 
desfilant amb marxa cristiana. Afortunadament, l’any 
passat, la nit del divendres 25 d’agost de 2006, en l’En-
trada Mora, vaig poder gaudir, gràcies a la comparsa 
de Saudites, d’una nova visió d’aquest acte que venia 
acompanyada i compassada per un altre pas, per una 
desfilada i per una música, que encara que coneixia, 
em van fer viure la festa d’una manera distinta.

Com he dit abans, tot açò ha sigut possible 
gràcies a les persones, als festers que formen part de 
la comparsa de Saudites i de l’esquadra que ens varen 
acollir com uns festers més i ens van fer gaudir de 
la desfilada i compartir-la . Tots feren possible que 
visquérem uns moments intensos i inoblidables.

Aquella nit, i així m’ho va manifestar el De-
legat del Govern, D. Antonio Bernabé, va viure i va 
sentir sensacions i emocions que difícilment podria 
explicar, però que amb el pas cerimoniós i el so de les 
marxes mores romandran en la memòria per sempre.

Amb estes paraules vull constatar que es van 
propiciar les circumstàncies adients perquè els que 
desconeixen la festa, puguen descobrir-la, i d’altres, 
que ja la coneixem, trobem nous racons, nous mo-
ments i nous elements festers que d’altra manera no 
haguérem assaborit.

Crec, sincerament, que amb actituds com la 
que vam viure, es poden crear bons ambaixadors de 
la festa. Vull agrair l’acollida mostrada per tots i fer-li 
extensible l’agraïment a qui va ser primer tro de 2006, 
D. Gonzalo Tolsá Gil.

És moment de felicitar tota la comparsa en 
el seu 40 aniversari i reconéixer que amb la maduresa 
que hi aconsegueix s’aporta frescor i saber fer festa. 
Amb la quarta capitania podrem gaudir d’una Entra-
da Mora de 2007 que, de ben segur, tothom recordarà 
com la capitania dels quaranta anys. A més a més, 
també és segur que en l’espai dedicat a la música en 
esta commemoració, tots recordarem el saudita, mú-
sic i compositor José María Ferrero Pastor, el Mestre,  
en el vint aniversari de la seua mort.

Només em resta, doncs, desitjar els millors 
dels èxits i esperar que tot el que heu programat i 
tot el que heu decidit quede ben reflectit en la vostra 
quarta capitania.

Manuel Reguart Penadés
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Felicitats, Saudites d’Ontinyent.

El Delegat del Govern i l’Alcalde d’Ontinyent en l’Entrada Mora de 2006
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Dicen que las estaciones climatológicas, con 
sus solsticios y equinoccios, han sido objeto de perso-
nificaciones que les atribuyen caracteres no propios, 
pero sí simbólicos:

El invierno es tiempo de tristeza, de tránsi-
to, de espera. La primavera es la estación del amor, 
de las flores, de la alegría. El otoño es la decadencia, 
la puesta del sol, el crepúsculo, el fin.

El verano, para nosotros, tiene una signifi-
cación específica; una razón de ser, pensar y actuar. 
El verano, para nosotros, significa Fiestas de Moros y 
Cristianos.

Nuestra Fiesta tiene sus luces a pleno en-
cendidas; a la luminaria contribuyen ocio y arte, ho-
rizonte abierto y cielo limpio. Es una oferta múltiple 
llena de fantasía y colorido. Y colorido es, precisa-
mente, este acto; el que señala el inicio de lo incon-
mensurable, de la fantasía, de calidades e ingenio, 
y la sorpresa constante que brinda la genialidad de 
unos Capitanes que, cuando creíamos que ya estába-
mos inmunes, siempre nos recrean con algo nuevo e 
inaudito. Y es que la Fiesta, nacida entre estas mura-
llas a base de heroísmo de soldados, rezos de ángeles 
y suspiros de princesas, está tan arraigada, tan viva 
para nosotros, que nuestra imaginación y fantasía 
nos hace superarnos año tras año. Y para compren-

derla, para vivirla, para disfrutarla, es necesario, de 
una forma u otra, integrarse en ella.

Un año más, Ontinyent se apresta a vivir 
estos días singulares de nuestra Gran Fiesta. Nuestra 
ciudad es un teatro en el mejor y más amplio senti-
do del término. La calle, el pueblo, los locales de las 
comparsas, incluso hasta el cielo, se disponen gozosos a 
vivir plenamente la fiesta de Moros y Cristianos. Unas 
fiestas cargadas de alegría, fastuosidad, música, belleza, 
arte audacia y religiosidad que derrochan, en el acto 
de la Entrada, en el que ataviados con trajes de época, 
miles de festeros conmemoran la efeméride de una 
victoria, mientras decenas de bandas de música desgra-
nan al viento las notas de alegres pasodobles, solemnes 
marcha cristianas y cadenciosas marchas moras.

Nuevamente tendremos el tronar de los arca-
buces, el olor penetrante y embriagador de la pólvora 
en nuestra inigualable Bajada del Cristo. Religiosidad 
puesta de manifiesto por toda la ciudad del Clariano, 
ante la cetrina imagen del Cristo de la Agonía a su 
paso por las calles de la población, donde miles de 
devotos le rinden su más alta veneración y adoración.

Audacia en la batalla al ser tomada la plaza, 
en la mañana del lunes, por los defensores de la me-
dia luna y audacia en el combate final al ser recupe-
rada por las huestes cristianas

Joaquín Sanz Martínez
President de 2007
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Parece que cuarenta años desde la funda-
ción de nuestra Comparsa quedan muy lejanos en 
el tiempo, pero cuando ese tiempo se convierte en 
Fiesta, nada es más reciente porque todos somos com-
pañeros de un viaje hacia esa aventura festera que se 
mide sin que tenga medida, se sigue sin que se pueda 
encontrar su final porque es un círculo infinito, y 
emociona porque es aliento nuestro, y aliento nues-
tro son los cuatro Capitanes, D. Antonio Sanz Iranzo 
(1.974), D. Ricardo Cardona Salvador (1.983), D. Julio 
Antolín Martín (1.995) y D. Carlos Gironés Sanchis 
(2.007); los tres Embajadores y Abanderados, D. Joa-
quín Sierra Soler / D. Francisco Pla Penadés (1.981), 
D. Antonio Reig alcaraz / D. Julio Antolín Gilabert 
(1.989) y D. Carlos Gironés Sanchis / D. José L. So-
ler Romero (2.001); los cuatro Presidentes que hemos 
dado a la Sociedad de Festeros del Santísimo Cristo 
de la Agonía.

El Mestre D. José María Ferrero Pastor, mis 
amigos de la escuadra Al Kayd juntos con todos los 
compañeros sauditas difuntos, a los que dedicamos 
un recuerdo muy emotivo porque alguien escribió 
que mientras se os recuerda, seguís vivos.

Y vestiremos nuestras mejores galas para 
conmemorar la gesta de la Reconquista de una for-
ma incruenta y alegre, tal como dice un viejo roman-
ce: Allí todo es pasatiempo,
Salud, contento, regalos,
Alegría, regocijos,
Placeres, gozos y aplausos.

Y en paz. Ya lo dije en nuestro Boletín del 
2.003: “Vivamos, pues, nuestras fiestas en paz, porque 
la paz, -lo señalaba San Agustín- es un bien tal, que no 
se puede desear otro mejor, ni poseer otro más útil”.

Un saludo a todos.
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Ángel Soriano Micó
Primer Tro de 2007

La meua dona sol dir: “No digas que de 
esa agua no beberás, porque beberás”. Aço és el que 
m’ha passat a mi enguany. Qui em diria que jo seria 
el primer tro en un any de Capitania? I bé, ací estic 
i ben content d’haver pres aquesta decisió.

Des que en l’esquadra ens vam adonar 
que havíem de fer-nos càrrec de la comparsa en 
un any tan singular, va haver-hi moments, en els 
quals vam debatre sobre el que s’havia de fer: uns 
deien que ens anàvem de la comparsa, altres que 
no, que  havíem d’assumir el càrrec. A la fi, el matí 
de les Ambaixades de 2005, asseguts a la plaça de la 
Coronació davant d’una taula, mentre esmorzàvem 
(és a dir com solem fer aquestes coses), i amb el 
consentiment familiar, els vaig fer saber que jo se-
ria el primer tro. Des d’aquest mateix moment vaig 
prendre la determinació que el millor que podia 
fer era participar en totes les juntes i reunions que 
es pogueren celebrar, per estar informat de tots els 
acords que es prengueren.

En aquestos dos anys, he procurat conéixer 
el funcionament de la comparsa i he pogut viure i 
experimentar de primera mà, la nostra peculiaritat, 
que en definitiva no és més que la de l’espècie hu-
mana: sols ens mirem el nostre melic, el de cadascú, i 
ens costa molt alçar el cap, mirar a altre lloc i donar-
nos a altra gent, compartir, deixar, obrir-nos i confiar 

en els altres. Davant de situacions, en què tothom vol 
obtindre el millor per a cadascú, sols ens queda una 
manera d’actuar: fer el millor per a tots. Qualsevol 
altra decisió no permet que s’avance en els assumptes 
importants, i aquest any en tenim uns quants.  Tot 
açò provoca un desgastament i augmenta la rivalitat 
interna, i això que el motiu que ens reunix a tots i  
a totes en aquest grup és fer festa i  passar-ho d’allò 
més bé, cosa que de vegades se’ns oblida.

Hem d’avançar en el camí de la festa i hem 
d’assumir els nous reptes que vinguen (un local pro-
pi, actualització dels estatuts, una pàgina web...), i 
construir cada dia una comparsa més unida i més 
cohesionada. Ganes de treballar no ens han de faltar 
i el recolzament de tothom ha de ser ferm. 

Som una comparsa modèlica en les apor-
tacions que hem fet a la festa, però ens costa fer 
aquestes aportacions cap a dins. Hem tingut presi-
dents de festes, pregoners, tant del Mercat Medie-
val com de Festes- i aprofite l’ocasió per felicitar el 
nostre amic Alfred Bernabeu que enguany ostenta 
aquest càrrec tan significatiu. Tota aquesta experi-
ència hem d’aprofitar-la i cal que sapiguem aprendre 
dels errors que hem comés en el passat, perquè no 
ens tornen a passar. Hem d’oblidar les picabaralles 
internes i com diu la dita castellana “agua pasada no 
mueve molino”, no s’han de remourer els fantasmes 



132007

del passat. El futur és el nostre temps i hem de dis-
frutar-lo.

No vull acomiadar-me sense donar les grà-
cies, en primer lloc a la comparsa, per confiar en la 
meua persona el càrrec que tan orgullosament os-
tente; als meus amics de l’esquadra Aladí, per l’ajuda 
prestada, pel suport  i per la feina que els he donat; 
i per últim a la meua família, per les hores que he 
hagut de furtar al seu temps. Si m’haguera faltat al-
guna d’aquestes tres peces, haguera sigut impossible 
aquesta bogeria festera d’enguany.

Sols em queda dir-vos que la Capitania és 
nostra, hem de confiar en el nostre Capità, Carlos 
Gironés, que ens deixarà, a ben segur, en molt bon 
lloc, hem de fer-nos amb la gent,  transmetre ale-
gria i sols ho podrem fer si realment ho passem bé, 
per això és el meu desig que disfrutem com mai 
d’aquesta festa i que la gent veja que els Saudites 
d’Ontinyent saben fer-la molt bé.

Una forta abraçada.
Avant Saudites, avant!
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Carlos Gironés Sanchis
Capità Moro de 2007

Recordant la cançó de Serrat “fa vints anys 
que tinc vint anys” he pensat que, curiosament, això 
mateix puc traslladar a la meua vida personal i tam-
bé a la de la meua comparsa: els Saudites; perquè en-
guany , el 2007, els dos complim 40 anys d’existència. 
Poc puc comentar de l’inici de la nostra comparsa ja 
que en els seus primers anys de vida jo pertanyia a 
una altra comparsa tan jove com ella: els Arquers.

Van ser les circumstàncies de la vida, o més 
bé diria d’amistat, les que em van fer saudita i, com 
tots, quan som jóvens, només es pensa a disfrutar i 
a passar-ho bé, sense el més mínim interés per assu-
mir cap altre tipus de responsabilitats.

La nostra comparsa llavors era una de les 
grans, 175 components i quota tancada amb llista 
d’espera, o tenies endoll o no entraves. Jo ho vaig 
aconseguir i vaig entrar a formar part de l’esquadra 
Volaorets, que també era gran, 14 components i amb 
perspectives d’augmentar.

La jerarquia de la comparsa, com si d’un es-
tat patriarcal es tractara, feia que, any rere any, ens 
vérem relegats a ocupar els lloc de farcit, cada Entra-
da, però no ens importava perquè el nostre afany de 
passar-ho bé i de disfrutar, així com la poca afecció 
a les responsabilitats feien que esta situació fóra un 
problema menor.

Va passar el temps i, com per a tots, també 
els anys van passar, deixem arrere estudis a Valèn-
cia, ens vam incorporar a una vida professional i, 
com no, vam assumir el nostre primer lloc de res-
ponsabilitat en la comparsa: primer tro en un any 
de capitania; un any difícil, no exempt de polèmica, 
però amb la il·lusió de fer tot el que estiguera en les 
nostres mans perquè l’èxit estiguera assegurat.

Però tota pujada té la seua baixada, i com 
va ocórrer amb la resta de comparses, una crisi vo-
cacional en el món de la festa va fer que el nombre 
de components cada vegada fóra menor, i també per 
a la meua esquadra. Ens vam unir als de Veri güel 
fandango i anys més tard ens fusionaríem en una sola 
esquadra. S’han escomés canvis importants com l’ela-
boració de l’estatuts i s’ha instaurat la roda per esqua-
dres per a assumir el comandament de la comparsa 
i el càrrec de primer tro. Amb tots, la comparsa ha 
evolucionat favorablement i hui, segons el meu punt 
de vista, som una comparsa exemplar, responsable i 
dinàmica dins de les nostres festes.

Torne la vista arrere i em pare a pensar: l’es-
quadra Volaorets fins on podríem haver arribat? Hem 
tingut tres Primers Trons, un Banderer, un Ambaixa-
dor i ara un Capità, qui ens ho anava a dir “fa vints 
anys” quan el més important era saber de què eixíem 
en els Alardos per a passar-ho el millor possible.
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En llegir el títol, molts de vosaltres hau-
reu recordat la famosa cançó de Joan Manuel Ser-
rat. Crec que els Saudites estem en esta mateixa 
conjuntura temporal: som una comparsa encara 
jove, però dotada d’una certa maduresa. Tenim 
l’empenta de la joventut i l’experiència suficient 
per haver portat endavant, amb tota solvència, 
tres capitanies... i estem a punt de culminar una 
quarta. 

No ens podem queixar, en la compar-
sa hem tingut i tenim bons festers. Els Saudites 
hem ocupat càrrecs rellevants en el món de la 
festa:  la nòmina més extensa de presidents de 
la Societat i de pregoners... poques comparses 
ens poden igualar en estos últims 40 anys. Cons-
te que intente ser imparcial perquè, si pose en 
el pes de la balança als compositors de música 
festera que són o han sigut membres de la nos-
tra comparsa, el resultat és aclaparador: el mes-
tre José María Ferrero, Daniel Ferrero, Marcos 
Gandia...  Qui ho diria! 

Des d’estes línies vull retre un sentit 
homenatge a aquells jòvens mossàrabs que en 
octubre de 1967 decidiren crear esta comparsa. 
La Junta de Govern de la Societat de Festers, en 
sessió del 6 de maig de 1967, acceptà la incorpo-
ració dels Saudites a l’exèrcit de la mitja lluna.  

És cert que tingueren molta sort, van poder ele-
gir bàndol, ser moros o cristians, perquè les dues 
següents comparses que es registraren després, 
els Bucaners –eixe mateix any- i els Arquers –en 
1968- forçosament foren obligades a desfilar en 
les hosts cristianes.  

Moltes coses han canviat en estos qua-
ranta anys: el nombre d’habitants de la població 
quasi s’ha duplicat –ara en som més de 37.000- 
i els cotxes són els amos i senyors dels carrers  
d’Ontinyent. El món de la festa també va ex-
perimentar aquest creixement:  el nombre de 
festers es va incrementar de manera imparable, 
les 14 comparses que van desfilar en l’Entrada 
de 1967 van passar a ser 24 en l’any 1984. Ens 
hem adaptat als nous temps  i les dones –abans 
relegades- participen plenament de la festa des 
de 1989.  

En els primers anys de la  comparsa, els 
Saudites  encara  desfilaven pel barri de la Vila. 
Els seus vells carrers foren testimoni del pas de 
la Diana i de la Processó del diumenge. Certa-
ment, alguns dels itineraris dels actes han can-
viat; altres, com la Retreta que es realitzava a 
continuació  de l’Entrada, s’han suprimit. Però el 
que ningú no dubta és que la festa es transforma 
i s’adapta als canvis socials de cada època.

Alfred Bernabeu Sanchis 
Pregoner de la Festa de 2007
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Quaranta anys en la història 
dels morocristians d’Ontinyent no és 
molt, per això es pot afirmar que la 
nostra comparsa és jove en una festa 
que s’acosta al cent cinquanta ani-
versari. Però estimem que és temps 
més que suficient per a realitzar una 
valoració de tot el que els Saudites 
hem viscut durant estes quatre dè-
cades. Cal continuar el camí, superar 
els obstacles i afrontar amb optimis-
me el futur. En la nostra mà està  
aconseguir-ho! 

Pregó del Mercat Medieval de 2005
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José Luís Soler Romero
Banderer Moro de 2001

Les meues vivències com a membre d’esta comparsa van 
començar l’any 86, quan no comptava ni amb un mes de vida i, 
per primera vegada,  mon pare em va traure en braços a la Baixada 
del Crist, amb una xicoteta gel·laba saudita, confeccionada per la 
meua iaia, Virtudes. No cal ni dir-ho que allò per a mon pare va 
ser un orgull i per a mi, amb el temps, també.

Més tard, vull destacar la Capitania de l’any 1995, junta-
ment amb el nostre capità Julio Antolín, de la qual guarde un bon 
record per la unió en la comparsa i, sobretot, per l’espectacle que 
en l’Entrada vam oferir els Saudites. Gràcies a eixe any i a tot el 
treball que s’hi va realitzar, vaig poder conéixer millor la gent d’es-
ta comparsa i a molta més nova de qui encara hui guarde records 
i moments inoblidables.

Després de compartir il·lusions, treball, alegries i esforços 
en un any tan especial per a mi com va ser el 2001, no podia obli-
dar-me del meu benvolgut amic i company, Carlos Gironés. No 
puc deixar passar l’ocasió de felicitar-lo pel seu càrrec de Capità  
de 2007 perquè per fi ha vist acomplit un dels seus somnis: poder 
dirigir a la gran tropa saudita i poder gaudir, amb tots els èssers 
volguts, del seu gran moment fester.

També vull aplaudir la dedicació oferida per tota la gent 
perquè enguany tots vosaltres pugueu lluir, amb gran orgull, els 
colors de la nostra comparsa i disfrutar, com mai, de la desfilada 
de l’Entrada. Per tot açò i  per molt més,

FELICITATS, Saudites d’Ontinyent!
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En septiembre del año 1994, después de cele-
brar nuestras fiestas de Moros y Cristianos, y el día 
que subíamos al Stmo. Cristo de la Agonía a su mora-
da en Santa Ana, se celebró la tradicional Creuà en la 
que nuestra Comparsa nombró al Primer Tro para las 
fiestas de 1995. Coincidió también que tenía que elegir-
se un Capitán para las siguientes fiestas, para lo cual 
se utilizó el sistema tradicional entre nosotros de que 
quien deseara optar al cargo debería echar unaa bola 
en un saquito. En un principio para mi era una Creuà 
más, a la que acudí acompañado por dos de mis hijos, 
también componentes de la Comparsa. El acto se desa-
rrolló, como siempre, en nuestro local de la Sociedad 
de Festeros. Había bastante gente y un rumor bastante 
perceptible ya que todos se hacían la misma pregunta, 
“Qui serà Capità?”

Uno de mis hijos, que estaba a mi lado me 
dijo: “Papá, no sale nadie de Capitán ¿Puedo coger una 
bola?” Yo, mirándole y comprendiendo su intención, 
asentí. En ese momento, pasaron por mi mente infini-
dad de cosas y al instante oí la voz del Presidente de la 
Comparsa que decía:” Hay una bola en la bolsa, ¿algún 
voluntario más?...” se hizo un silencio eterno y, sin más, 
volvió a decir:” bola número 13, que pertenece a Julio 
Antolín Martín, Capitán Moro de la Comparsa de Sau-
ditas de 1995”.

Ni que decir tiene que mi escuadra y el resto 
de escuadras se dedicaron, acto seguido, a buscar trajes 

para el boato. Unos, diseñando modelos; otros se dedi-
caron a contratar las bandas de música. La Comisión 
organizadora se preocupó de los detalles de ornamenta-
ción, carrozas, atavíos, ...

Era preciso cuidar con toda pulcritud todos 
los detalles y evitar extravagancias, pero al mismo 
tiempo queríamos enseñorearnos y darle a la Entrada 
el esplendor característico de nuestra comparsa. Nues-
tra mayor inquietud fue embellecer el acto de la Entra-
da sin producir ninguna dilación en el desfile ya que 
nos sentíamos comprometidos con nosotros mismos y 
con la Junta de Gobierno.

Mi inquietud era tal que reuní a mi escuadra 
para ver cómo se podía repartir el trabajo entre cada 
uno de ellos. Todos los componentes de mi escuadra 
se volcaron a la hora de repartirselo, pero tres de ellos, 
Joaquín Sanz, José Gil y Joaquín Sierra, se ofrecieron 
para desfilar en la escuadra de mi escolta. Cada uno 
tenía su tarea, pero, con todo, los nervios jugaron un 
papel muy importante en todos nosotros, sobre todo 
en mí. No se puede olvidar la preocupación en el dise-
ño de las carrozas, sobretodo la mía, elegir las bandas 
de música que tenían que acompañarnos en el desfile, 
las escuadras con trajes especiales, los ballets, ...

Y por fin llegó el día del gran desfile, el mo-
mento más deseado, y con la explosión de un carcasa 
que anunciaba la salida, empezaron a retumbar los tim-

Julio Antolín Martín
Capitán Moro de 1995
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bales, los tambores y a resonar  las trompetas, y  todo el 
boato se puso en marcha.

Heraldos, estandartes, la carroza con el guión 
de la comparsa... Todo comenzó a marchar. Después, 
una escuadra de negros, una banda de música, chi-
rimitas, humos, carrozas, un ballet, otro... ante nues-
tros ojos todo era maravilloso: más escuadras, más 
colorido, el caballo del Capitán. Llegó el momento 
de la escuadra de mi escolta y, a la vanguardia, iban 
dos briosos corceles, montados por mis hijos Julio y 
Jorge, que llevaban sendos claveles para ofrecérselos 
a su madre cuando pasaran ante la tribuna donde 
estaba. A continuación mi harén: bellísimas señoritas 
que más bien parecían ángeles y que centraban todas 
la miradas de los espectadores. Y el momento apoteó-
sico y más esperado: mi carroza, toda ella de arena 
precipitada y ornamentada con plantas y palmeras 
naturales, con una laguna con agua y custodiada por 
mis otros dos hijos: Esther y Raúl.

Los fotógrafos con sus máquinas no cesaban 
de hacer fotografías de mi persona y, ya no puedo decir 
más, solamente oía los aplausos de la gente y con mis 
brazos levantados hacia el cielo, casi sin ver a nadie por-
que mis ojos se llenaron de lágrimas por la gran emo-
ción que sentía, sólo escuchaba el tronar de los timbales 
y la banda de música interpretando mi marcha mora, 
Julio, que me había regalado mi familia con mucho 
cariño.

Para mi, todos los actos de las fiestas de aquel 
1995, de tanta ilusión, fueron maravillosos, de principio 
a fin, y sobretodo por haber tenido el apoyo incondi-
cional de mis hijos y, en especial, de mi esposa, que me  
ayudaron en todo momento a sentirme muy feliz.

Unas fiestas, aquellas de la Capitanía de 1995, 
que serán para siempre inolvidables. 
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Antonio Reig Alcaraz - Julio Antolín Gilabert
Ambaixador i Banderer de 1989
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Fragmento de la Crónica de Fiestas 1989

Rafael A. Gandía Vidal

Programa Moros y Cristianos. Ontinyent 1990
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Ricardo Cardona Salvador
Capità Moro de 1983

Me solicitan que escriba sobre los recuerdos 
de mi Capitanía y a ello me voy a ceñir. Sólo aclararé 
que nunca soñé con ella. Las Fiestas son tan plenas, 
tan abundantes en actos y reuniones y con tantas posi-
bilidades de disfrutarlas, a todos los niveles, que nunca 
concreté mis anhelos en algo nuevo o tan singular.

Influía en ello, sin duda, la suerte y la satis-
facción de pertenecer a la Escuadra de Negros de 
Revert. Con unos compañeros extraordinarios y con 
una banda de Cocentaina que hacía retumbar en 
nuestros oídos ,  y otras 
tantas piezas inolvidables, interpretadas magistral-
mente y siempre acompañadas de las imprescindi-
bles chirimitas.

Pero unos amigos “enredantes”, unos barre-
lets y un buen ambiente festero lo consiguen todo 
y, casi sin darme cuenta, me vi convertido en Capi-
tán Moro del año 1983.

Mi primer recuerdo: la cara de asombro de 
mi mujer cuando se enteró. Los siguientes se centran 
en la peña Ellos fueron quienes me anima-
ron, me ayudaron en todo, me acompañaron conti-
nuadamente y me hicieron disfrutar de la Capitanía. 
Desde los viajes preparatorios a Alcoy, Cocentaina, 
Muro, Elda y Petrer, hasta los últimos almuerzos de 
añoranza y nostalgia, pasadas ya las fiestas.

Y aquí me vienen forzosamente a la me-
moria aquellos amigos de la peña que ya nos deja-
ron: José Manuel Sanz, Rafael Revert, Perfecto Gar-
cía, Vicente Reig Torró, Rafal el Moreno y Pepe 
Sanchis. Estoy seguro de que en este aniversario, 
de una forma u otra, volverán a estar cerca de no-
sotros.

Y retornando a la capitanía, tal vez no me 
asusté por la intensidad con que había vivido la 
anterior a la mía, la de mi buen amigo Tono Sanz.

El primer acto oficial que me aflora a la 
memoria es el Pregón de Fiestas, compaginando las 
funciones de Capitán Moro y de Pregonero. Fue 
realmente emocionante e inolvidable. Y le acompa-
ña en  mi memoria el Baile en honor de la Reina, la 
encantadora Yolanda Jordá, en el agradable ambien-
te de nuestra Glorieta.

Me conmocionó profundamente, como 
era lógico, La Entrada, en la que me acompañaron 
a caballo, como Damas, mis hijas Mayte, Sabela y 
Miriam; y, como Escuadra de Honor, toda mi peña. 
Todo ello dentro de un boato mimado hasta el úl-
timo detalle por todos los sauditas. Fue increíble 
comprobar en primera línea cómo la gente siente 
las Fiestas, disfruta de ellas y te agradece tu colabo-
ración. 
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Después, la entrañable Bajada del Cristo, en la que ni 
la lluvia pudo con nosotros, al contrario, nos reforzó 
el humor y nos espoleó el deseo de que no desmere-
ciera el acto.

En fin, los recuerdos se entrecruzan unos 
con otros: las alegres Dianas con las protocolarias 
Embajadas; el feroz combate con el Capitán Cristia-
no y el efusivo abrazo de la rendición; la enternece-
dora visita al Santo Hospital de Beneficencia con el 
desenfadado Desfile Final por la Calle Mayor.

Sin duda alguna, una Capitanía te permite 
observar desde un ángulo muy especial, tal como 
ya he apuntado, la intensidad con que se viven las 
Fiestas, la forma de volcarse el público con los feste-
ros y lo profundamente arraigadas que están en los 
corazones.

Este es mi mejor recuerdo y la mayor garan-
tía de que volverá a triunfar, una vez más, la cuarta 
Capitanía Saudita de 2007.
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Francisco Pla Penadés
Banderer Moro de 1981

Un dels records més intensos de la meua 
infància és quan, en 1967, mon pare ens va contar 
que, després de la reunió que havien mantingut un 
grup d'amics en el bar El Musical, havien decidit 
crear una nova comparsa. En aquell moment em va 
suposar un gran disgust perquè en l'Entrada d'eixe 
mateix any, i després d'haver desfilat sempre amb 
gel·laba, havia d'estrenar el vestit de gala Mossàrab. 
Amb el pas dels anys, el disgust inicial es va conver-
tir en una autèntica il·lusió per les festes de cada 
any ja com a saudita.

Després va vindre el naixement de la penya 
El Pou, amb la qual vaig gaudir dels millors anys de 
la meua trajectòria festera. Recorde amb especial 
afecte l'any en què la penya es va estrenar amb un 
Primer Tro; tots érem molt jóvens i novells i a més 
va resultar ser un any de Capitania, càrrec que va 
ostentar Ricardo Cardona,  un any dur i difícil però 
ple de satisfaccions. No obstant això, comptàvem ja 
amb l'experiència que ens van donar, en l’any 1981, 
els càrrecs d'Ambaixador i Banderer Moros, que va 
recaure en la meua persona i en la del meu benvol-
gut amic Ximo Sierra, i encara que aleshores estos 
càrrecs no tenien la ressonància actual, per a mi va 
resultar una experiència inoblidable en companyia 
de l'Ambaixador i de tots els amics de la penya que 
van ser la nostra escorta. I això no va ser tot, sinó 
que mon pare va ser aquell any Primer Tro i una de 

les meues germanes, Dama d'Honor. Què més es pot 
demanar a un any fester?

Però va ser l'any 1994, quan vaig tenir el 
càrrec de Primer Tro de la comparsa Saudites, el 
que recordem, tant jo mateix com la meua família, 
amb una major intensitat festera. Vam tindre festa  
en tots els àmbits possibles: en la comparsa, en la 
penya, amb la resta de Primers Trons i Càrrecs, amb 
la meua esposa i la meua filla... de veritat va resultar 
un any inoblidable.

En 1996, i per motius diversos, vaig deixar 
d'eixir a festes, però encara hui, quan veig desfilar 
la meua comparsa i la meua penya El Pou amb la 
marxa Sauditas, sent un calfred molt difícil de des-
criure.

Enguany vull felicitar d'una manera espe-
cial a Carlos Gironés, el  Capità, a Ángel Soriano, 
el Primer Trò, a l'esquadra Aladins en el seu 25 ani-
versari i a tota la comparsa de Saudites pel seu 40 
aniversari. Vos desitge el millor i que tot vos isca 
tan bé com vos mereixeu. Un abraç.
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En la subida del Cristo a la ermita de Santa 
Ana, la Creuà del año 1967, y con tan solo 9 años, 
comienza mi andadura festera en las fiestas de On-
tinyent, en aquel momento “Onteniente”.

Recuerdo que nos dimos de alta en la com-
parsa mi querido y gran amigo Teodoro Mora, Rober-
to Tolsá y yo, entre otros. A partir de ese momento 
y sin darnos cuenta comenzó a gestarse la penya El 
Pou de la que todavía hoy sigo siendo miembro y 
con mucho orgullo. De ella han salido siete Primers 
Trons, el primer embajador y el primer abanderado de 
la Comparsa, dos Presidentes de la Comparsa, un Pre-
gonero de Fiestas y varios representantes en la Junta 
de la Sociedad de Festeros, ¡casi nada el historial!. La 
verdad es que hemos estado en todos y cada uno de 
los momentos importantes de la Comparsa. Hemos 
trabajado y dedicado muchas horas de nuestro tiempo 
libre para poder llevar a buen puerto todo nuestro 
trabajo y esfuerzo y, como siempre, bien para unos y 
mal para otros, pero esto es lo que tiene gobernar a 
un colectivo.

Desde estas líneas, quiero contaros la breve 
historia de cómo fui el primer Embajador de la Com-
parsa de Sauditas.

Todo comenzó en el mes de junio de 1981 
cuando, por motivos de la enfermedad padecida por 

Vicente Reig, “El Reige”, se hizo cargo de la compar-
sa, como Primer Tro suplente, Francisco Pla Soler 
que contó con la colaboración de José Maria Ferrero 
Pastor, y con la de mi padre, Joaquín Sierra Solá, 
entre otros componentes de la comparsa que empe-
zaron a poner en marcha la ya cercana embajada; 
pues hasta la fecha no había nada preparado y lo que 
menos quedaba era tiempo.

En esa misma fecha, mientras regresaba a 
Ontinyent de mi viaje de novios, fue cuando, sin 
esperarlo, mi padre me hizo el siguiente comentario: 
“Te he propuesto para embajador de la comparsa”. 
Bien, como podéis imaginar, mi sorpresa fue mayús-
cula. Pasados unos minutos, cuando pude reaccionar, 
mi pregunta fue: “¿quién tiene que recitar los textos 
de las Embajadas?”. Algunos os preguntaréis el por-
qué de esta cuestión y la respuesta es bien sencilla: 
hasta ese momento las Embajadas eran recitadas por 
embajadores de oficio, y mi padre me contestó que 
si no tenía que declamar yo los versos de Cervino, 
de la misma manera que me había propuesto para 
embajador, me quitaba. Lo pensé durante todo ese 
día, ya que no quedaba mucho tiempo y había que 
decidir contra reloj, y después de valorarlo junto con 
mi mujer, decidí aceptar.

Como podréis comprender, el tiempo apre-
miaba y había que aprenderse el texto de la Emba-

Joaquín Sierra Soler
Ambaixador Moro de 1981
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jada, buscar y alquilar los trajes y hacer todos los 
preparativos para realizar una Embajada digna. 

A partir de ese momento, mi mujer, Rosario 
Ferrero, y yo, cada uno con el libreto de las embaja-
das y en cualquier momento que teníamos libre, nos 
dedicábamos a leer y memorizar aquellos versos de 
los que, hasta ese momento, lo único que me sonaba 
era la frase del centinela cuando dice aquello de:”YA 
VA, YA VA. HABRÁ OTRA VEZ JARANA”.

Recuerdo a Rafael Albuixech, sin cuya cola-
boración hubiera sido imposible recitar los versos de 
Cervino, cuando subía a la casita para enseñarme a 
dar la entonación adecuada a la Embajada, cosa que 
aunque parezca fácil no lo es. Para hacerlo lo más 
real posible, se subía al piso de arriba y aparecía en el 
balcón, mientras yo, sentado en la moto, procedía a 
recitar una tras otra todas las estrofas de la Embajada 
del Moro; para la Embajada de la tarde, la del Cristia-
no, lo hacíamos a la viceversa, yo, arriba en el balcón 
y él, en la moto. También, para dar más realismo al 
ensayo, teníamos efectos sonoros, ya que mi suegro, 
Bautista Ferrero, que en la Gloria esté, con la escope-
ta entre las manos, al término de cada embajada, se 
ponía a disparar a diestro y siniestro.

Llegado el día señalado, a las 8 de la mañana 
bajé a la Glorieta, estaba solo, bueno solo no, estába-
mos mi libreto y yo. ¿Qué hacia yo a esas horas? La 
verdad es que no lo sé, lo único que hacia era leer 
y releer y volver a leer y otra vez, los nervios salían 

de cualquier parte. Llegamos a la plaza, te sientas en 
el caballo, te dan el micrófono y empiezas a sentirte 
solo; no sabes cómo ponerte, no oyes lo que te dicen 
y, lo que es peor, buscas a la persona que te apunta 
por si falla algún verso y no la ves y si la ves, no la 
oyes, ¡qué tensión! Por fin termina todo y cuando 
ves que no te han silbado, que te aplauden y empie-
zan a darte la enhorabuena, te relajas, respiras hondo 
y piensas: “vale la pena todo lo que he pasado”

En definitiva, estos pequeños, pero para 
mi grandes recuerdos, son los que me hacen estar 
orgulloso de tener el privilegio de ser el primer 
Embajador de la comparsa de Sauditas y el primer 
embajador moro, no de oficio, que recitó los versos 
de Cervino en las Fiestas de Moros y Cristianos de 
Ontinyent de 1981. Puedo afirmar que desde ese año 
y hasta la fecha, no hay ninguna comparsa que no 
presente a su embajador para que declame los textos, 
dándole al día de las Embajadas la categoría que le 
corresponde y que hasta ese día, por lo menos eso 
creo yo, nadie le había dado.

Quiero terminar dándole las gracias a Saro, 
mi mujer, por toda la paciencia que tuvo conmigo 
y por el tiempo que dedicó a que todo saliera bien. 
Gracias, Saro.
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Antonio Sanz Iranzo.
Capità  Moro de 1974

Aunque parezca un tópico, y se ha repetido millones de veces, la aspiración de todo festero es llegar 
a ser Capitán.

Yo tuve ese gran honor al ser el primer Capitán de la comparsa Sauditas, de reciente fundación 
entonces, y he sentido la emoción incomparable de entrar por el antiguo recorrido de la calle Mayor. A esto 
debo añadir el orgullo de ir acompañado por mi hijo de corta edad.

En mi recuerdo, mi escuadra de negros. Todos amigos, la mayoría ya desaparecidos, que formaban 
bajo el sable del inolvidable Rafael Revert.

Ha pasado mucho tiempo, pero nunca olvidaré momentos tan entrañables, como los que viví en esa 
primera Capitanía Saudita del año 1974.
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Sergio Cambra - Arturo Reig
Autors del logo Capitania 2007

El logo de la quarta capitania saudita, creat 
pel  Sergio Cambra, està inspirat en dos ele-
ments fonamentals i clarament identificatius de la 
comparsa: l’abric i el turbant.

Quan s’albira des de la llunyania la combi-
nació cromàtica que formen el negre i el daurat, l’es-
pectador sap que s’acosten els Saudites.

L’altre element diferenciador de la nostra 
comparsa és el tocat que cobrix el cap compost pel 
turbant i el mocador blanc, característica que no 
compartix cap altra formació mora en la nostra ciu-
tat.

És per això que els protagonistes del logotip 
són els dos elements descrits que compartixen prota-
gonisme amb  el text que plasma els quaranta anys 
d’història de la comparsa.

En relació amb això veiem com l’abric apa-
reix en doble pla; en el primer i sobre el text 2007, 
l’abric que actualment vist la comparsa. En segon pla 
el que van vestir els saudites fundadors, sobre el text 
1967.

A l’esquerra apareix el text “capitania saudi-
ta” lleugerament corbat, igual que l’abric, per a crear 
la sensació de moviment del fester. 
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PRESIDENTS
1967 - 1982 Gonzalo Oviedo Guillem
1983 - 1987 Francisco Pla Soler
1988 - 1996 Joaquín Sierra Solá
1997 - 2001 Francisco J. Micó Linares
2002 - 2004 Juaquín Sierra Solá
2005  Daniel Mora Galiana
2006  Francisco Vidal Tolsá     
2007  Joaquín Sanz Martínez

PRIMERS TRONS
1967  Rafael  Revert Nadal
1968  Perfecto García Torró
1969  José Cairols Tormo
1970  Rafael Micó Soler 
1971  Rafael Llin Biosca
1972  José Mora Martí
1973  Miguel Sanz Tormo
1974  Gonzalo Oviedo Guillem
1975  Vicente García lbáñez
1976  Roberto Martínez Galiana
1977  Julio Antolín Martín
1978  José Mora Campos
1979  Francisco Bellver Ferrero
1980  Javier Pascual Ferrer
1981  Francisco Pla Soler

1982  José  Mataix Bas
1983  Miguel C. Sanchis Jordá
1984  Miguel Sanz Gironés
1985  Antonio Muste Conejero 
1986  Joaquin Sierra Soler
1987  Daniel Mora Galiana
1988  Francisco Micó Llinares
1989  Rafael Cucart Francés
1990  Enrique Llin Biosca
1991  Jose M° Ferrero Silvaje
1992  Joaquín Sanz Martínez
1993  Teodoro Mora Gil
1994  Francisco Pla Penadés
1995  Enrique Belda Borredá
1996  Jorge Bellver Borredá
1997  José Vte. Gil Penadés
1998  Rafael Penadés Ferrero
1999  Santiago San Anselmo Fernández
2000  Ángel Torregrosa Sanchis
2001  José Enrique Juan Esplugues
2002  Rafael Párraga i Párraga
2003  Luis Saurina Carbonell
2004  Ignacio J. Juan Espluges
2005  Luis Lacueva Revert
2006  Gonzalo Tolsá Gil
2007  Àngel Soriano Micó
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President   Joaquín Sanz Martínez
Primer Tro   Angel Soriano Micó
Tresorer    Jose Vte. Gil Penadés
Secretari   Roberto Sanz Llopis
Representant en la Societat Manuel Requena Collado

   Abdul Halem   Carlos Calabuig Tortosa
   Aladí    José Juan Revert Pla 
   Al Kaid    Joaquín Sanz Martínez
   Benicolpet   Josep Antoni Francés Esteve
   El Pou    Gonzalo Tolsá Gil 
   Gary Low   Joaquín Pastor Calabuig
   La Borla    Inmaculada Tolsá Sanbonifacio 
   Més Torbats   Sergio Cambra Beneyto
   Perxó    Francisco Úbeda Morales
   Two My Must Beast Low  Salvador Sanchis Mullor
   Varios    Luis Lacueva Revert
   Volaorets   Enrique Belda Borredá
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Aquesta revista programa commemorativa
del XL aniversari dels Saudites d’Ontinyent

s’acabà d’imprimir als tallers de

ENCARTE
Impresión Digital

(Agullent)

la vespra del Corpus de 2007.






