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TAULA DE REDACCIO.

Con este número, el "Butlletl Informatiu de l'Associaci áde la
Festa de Moros i Cristians de Lleida" inicia su andadura de forma
oficia!.

Hemos formado un equipo de redacción integrado por
voluntarios de distintas comparsas, que aunque inexpertos,
esperamos poder suplir esta inexperiencia con grandes dosis de ganas
de trabajar en pro de la Fiesta de Moros y Cristianos.

Hemos querido dar al Butlletí un formato ágil, ameno y abierto
a cualquier noticia, artículo, entrevista, sugerencia, etc. Todo lo que
se os ocurra tiene cabida en el Butlletí.
También los jóvenes tenéis vuestro propio espacio, queremos saber
vuestro punto de vista sobre la Fiesta y esperamos también vuestros
artículos y opiniones.

Aprovechamos estas lineas, para haceros una triple llamada:

1'. COLABORA uniéndote al equipo de redacción.
(aún hay comparsas que no están representadas).

2'. COLABORA como integrante de una comparsa; todas tienen su
propio espacio reservado en el Butlletí y esperamos vuestras
noticias de comparsa, artículos o lo que deseéis poner en vuestro
espacio. Es totalmente vuestro. Si vosotros no lo aprovecháis,
quedará vacío.

3'. COLABORA como simpatizante de la Fiesta de Moros y
Cristianos, esperamos tu opinión particular y tus sugerencias para
mejorar la Fiesta y/o este Butlletí Informatiu.

Queremos que el "Butlletl" sea de todos y para todos. y
precisamente por eso, dependemos de tus aportaciones. ¡Anímate!.

Un saludo.
El equipo de redacción.



UNA MICA DE TOT.

EL MIG ANY FESTER 1
ELS cÁRREcs A LA FESTA

El passat dia 14 de novembre várem celebrar el Mig
Any Fester, fins ara, aquest acte no havia tingut la
transcendencia que li correspon. Amb I'esforc de tots els
festers/es i la Junta, hem aconseguit que esdevingui un gran
acte social per a tots nosaltres i per la ciutat. Aix ó ho hem
assolit, per un costat amb una més gran difusió de l'acte, i per
I'altra amb la presencia d'altres entitats ciutadanes i la
participació de la magnífica banda de música de "Fenollet".

El Mig Any, representa I'inici d'un nou cicle
d'activitats i la festa on volem donar reconeixement a les
institucions i persones que ens han ajudat a tirar la Festa
endavant, per aixó hem instaurat les insígnies d'Or i Argent, i
I'escultura de l'Associació.

Amb la celebració del Mig Any Fester s'ha donat pas
als nous cárrecs d'enguany, aquest és el segon acte en
importancia dins les nostres activitats, no tan sois perqué ens
retrobem sinó perqué en el funcionament de l'Associació els
Capitans, Abanderats i Primers trons de les comparses tenen un
paper fonamental, tant en la representació davant les
institucions i la ciutat, com en l' organització de l' entrada i la
batalla.
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Ser capitá, o tenir qualsevol altre cárrec, per petit que
sigui, és un honor, perqué no depén del desig d'una persona,
sinó que ha de contar amb I'aprovació de la seva comparsa,és
més, no tan soIs és representar la comparsa sinó tot un bándol,
ja sigui el moro o bé el cristiá, Ostentar la capitania, és una
gran responsabilitat, per tota la comparsa, a nivel! organitzatiu,
especialment del boato, que com tots sabeu és l'única part de
l'entrada on hi ha d'haver un Iluirnent especial i on s'han de
demostrar les qualitats de les tropes.

Esperem que algun dia el públic arribi a coneixer les
diferents comparses pel boato que han organitzat a la seva
darrera capitania. Un bon boato és un gran reclam per la
promoció i captació de nous festers i festeres per la comparsa i
alhora un motiu d'unió, d'ánim i trebal! compartit.

Com a president vul! encoratjar a tots els festers,
festeres i en especial als Banu Hud i als Anglesola per a que
aquest any els actes siguin un repte i un exemple per les
capitanies d'anys vinents,

Jaume Aluja i Farré



SINCERO AGRADECIMIENTO
Vicent Micó i MiCÓ.

Otra vez, como desde 1996 en que se celebró el primer
desfile de moros y cristianos, y se instituyó la celebración del
medio año festero, se me ha invitado a la celebración del
mismo, pero debido a compromisos varios me ha sido
imposible asistir y este año, por fin, logré estar con vosotros
unas horas de verdadera fiesta.

Este es, y ha sido, un acto muy emotivo, porque en el
transcurso del mismo, se ha venido distinguiendo a aquellos
que hayan hecho algo en pro de la fiesta. Así, se han ido
entregando las insignias de Oro y Plata a personas, y esculturas
a entidades que han colaborado, año tras año, en la fiesta.

El sábado día 14 de noviembre, cuando después de una
cena magníficamente organizada comenzó el protocolo de
distinciones, presté toda mi atención e interés al mantenedor
para intentar adivinar a quien se distinguía.

Pues bien, a medida que se iba hablando de una persona
que había dedicado parte de su tiempo a la fiesta durante más
de 3 años, pero que no había sido nunca Presidente, que
tampoco había salido nunca de capitán y que la Associació de
la Festa de Moros i Cristians de Lleida quería distinguir y
agradecer, etc., etc., ... me fui sintiendo identificado y empecé a
ponerme nervioso. Cuando oí mi nombre se me nubló la mente
y me sentí muy satisfecho y agradecido a la Junta de vuestra
entidad y a su presidente. Pero además, cuando me dirigí para
que se me fuese impuesta por el Presidente la insignia d'Or de
l'Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, y
comprobé que todos los asistentes a la celebración del evento
se ponían en pié aplaudiendo, me emocioné hasta el punto de
no poder articular apenas palabra de agradecimiento.



Por eso y por esa demostración de cariño que sentí hasta el
fondo de mi corazón, es por lo que quiero públicamente, desde aquí,
agradecer a toda la Associació de la Festa de Moros i Cristians; a la
junta directiva y a su presidente, Jaume Aluja i Farré este gran detalle
que tuvisteis conmigo por la ayuda prestada a la recuperación de la
Festa de Moro-Cristiana. Lo cual siempre ha sido y será una "gozada",
que nunca en mi vida olvidaré. Contad con mi ayuda y colaboración
siempre que la necesitéis. ¡¡Gracias!!.

Un abrazo festero para todos, con mi más smcero
agradecimiento.

Vicent Micó i Micó.

Noviembre 1.998



EL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
A LA FESTA DE MOROS I CRISTIANS

Ja fa 3 anys que dins els actes de la Festa Major se celebra el que sens
dubte s'ha convertit en el més vistós de tots, "La festa de Moros i Cristians" la
qual, grácies a l' esforc i la iLlusió d'un gran nombre de persones, significa la
recuperació d'una tradició de fa segles.

El Centre Excursionista de Lleida (CEL) no ha quedat al marge
d'aquesta Festa i ja des de la primera edició, tant les comparses cristianes com
les mores, han comptat amb la presencia de socis/es.

A més d'aquesta participació individual també, a petició de
l'Associació de la Festa, coLlaborem com a entitat des del proppasat any:
membres del Grup Espeleol ógic Lleidatá tenen un paper destacat en la Batalla
que es duu a terme a la Seu Vella. L' any 97 van formar part de les tropes
mores, ajudant-les a conquerir la ciutat i aquest any 98, després de llargues
negociacions, s'han integrat al bándol cristiá amb el mateix objectiu (males
llengües diuen que ja han signat un acord per figurar sempre al bándol
guanyador).

Cal que ens alegrem d'aquesta participació tan activa, com a entitat
integrada plenament en la vida associativa de la ciutat, en un acte lúdic que
reuneix, igual que el Cel, gent de totes les edats, caracteristiques, etc.

( Cedit per Na.Carmina Pardo )

1
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INFORMACIÓ GENERAL

L'Ajuntament de L1eida, per mitj á de la Comissió de Festes,
convoca el concurs de cartells per anunciar la Festa Major de Maig.

Les bases les podeu trobar a l 'Ajuntament, tan sol ca! dir:

- EIs carte!ls han de tenir unes mides de 70 cm. de !largada per SO cm. d'amplada,
sense incloure-hi els marges blancs de 4 cm. com a mínim.

- Hi ha de figurar el logotip de l' Ajuntament de Lleida,

- Les obres han de tenir com a tema la Festa Major de Maig . El text ha de ser el
següent: FEST A MAJ OR DE MAIG-LLEIDA 1999. Del 7 a 1'11 de maigo

- S'estableix un premi únic de 300 .000 ptes .
(Per més informaci ó:Te!. 973 700 394)

INFORMACIÓ DE LA JUNTA

Excursió a Barcelona, el proper dia 7 de febrer de 1999.

- Dintre del Cicle d' Exposicions Tempora!s. Cróniques per a un mil -leni. Es fa a
Barcelona l'exposició "L'ISLAM A CATALUNYA". Per aixó el proper día 7 de
febrer, farem una excursió a Barcelona. (Informa't a la teya comparsa).

- Al mati visitarem l'exposició "L'¡SLAM A CATALUNYA" i el Museu d'História
de Catalunya.

- Despr és dinarem, i a! vespre, com el !loc és forca bonic i propici, ja pensarem
quaisevo l activitat lúdica per a tothom.

ID Concurs de carteUs i de fotografia de la Festa de Moros i Cristians,
1 Concurs de dibuix infantil.

El proper mes de febrer es donaran a conéixer les bases del concurs de carte!ls i de
fotografia de la Festa de Moros i Cristians de Lleida 1999. ~ •

. - ~m' eU"''105.
Ja podeu anar pensant. Ani '



L'ESPAI DE LES COMPARSES

CAPITANIA CRISTIANA

Quan, pe ls volts del 1996, ern van parlar d'una Fes ta de
Moros i Cristians a Llei da, em vaig preguntar...,
Festa de Moro s i Cristians a Lleida ?

La veritat és que no en tenia ni idea per q úé vo lien celebrar
aquesta festa, fms que, per casualitat, em vaig posar en contacte amb
unes persones de l'Ateneu Popular de Ponent que estaven formant
una comparsa per participar en aque lla festa de la qual un día me
n 'havien parlat i que ja la ten ia oblidada completament. Em van
explicar les arrels i el perqué ho volien fer, aleshores várem
constituir la comparsa "EIs Anglesola", i des de llavors em considero
un deIs més entu siastes de la festa .

L 'any 1999 és el 4rt. Any que es celebra aquesta festa, i em toca
gaudir d'un honor del qual em considero immerescut, comandar les
tropes cristianes enfront les tropes mores, i faré tot el que estigui en
les meves mans perqué aquest any sigu i el més llutt i el més digne ,
recolzat per la meya comparsa, "E ls Anglesola" i les altres dues
comparses cristianes, "Pallaresos" i "Urgellencs" .

Al bándol cristiá, aquest any li toca perdre durant la batalla
de focs d'artifici que fem, pero qui sempre en surt guanyant és la
festa, que havent nascut a la part hist órica de la ciutat, pertany, sense
cap dubte, als ciutadans i a la ciutat de Lle ida, i si volen, a tot el
Segriá,

Només deman o "P art icipació", participació deIs feste rs (els
cristians per la part que em pertoca), pero també participació de tots
aquells que, d'una forma activa o passiva, s 'uneixen en l'esforc,
perqué aquesta festa sigui cada"vega da més gran, i que quan es parli
de Moros i Cristians , la gent contesti,
"Ah, sí ¡Lleída!"

Josep M' Rovira
Capitá Cristiá - 1.999
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VlATGE A ALACANT

Del 5 al 8 de desembre de 1998 es va celebrar en el
recinte de FlRALICANT, la 148

• Fira Alacantina de Bens de
Consum i el 6':. Saló d'Activitats , Vestuari i Complements
Festius "EXPOFIESTA".

Quan els integrants de la comparsa "Els Anglesola" ens
vam assabentar d'aquest fet, vam decidir anar-hi per veure que
s' hi mostrava, i si alguna cosa d' alli ens podia se útil per fer que
la nostra feste fos més llurda i una mica més gran.

Onze membres de la comparsa vam agafar 3 cotxes i ens
vam preparar per fer el llarg viatge que ens duria aterres
alacantines.

Només arribar a les portes de la fira, vam comprovar que
l'esforc de matinar i el llarg viatge realitzat, no havia estat en va.
Després de donar una volta pels 1500. m2 que ocupava
"EXPOFIESTA", ens vam quedar bocabadats del que veiem. Les
possibilitats que se' ns obrien per la nostra festa eren molt graos;
des de les graos infrastructures i graos elements, [ lOS el més petit
detall , passant per toda mena de vestimentes i complements, com
calcar, cinturons, espases, etc... Tot hi era, allí, mostrant-se per a
que qualsevol festa pugui lluir els seu major esplendor i mantenir
la foguera de la il.lusió encesa per molt temps.

Quan després de més de 20 hores d' activitat , vam tomar a
casa, el cansament de tot el día havia quedat en un segon terme,
dones teníem tanta il.lusió per la nova "Batalla" que sembl ávem
nens amb sabates noves, neguitosos i sabent-nos d'un futur
esplendorós.

Josep M" Rovira .



'ALLARESOS

Per a un prora en qualsevol
materia, endinsar-se en un nou
camp és fascinant i alhora
sorprenent. Aixó ens va succeir
quan els pallaresos vam haver de
decidir sobre el penó que
encapcalaria el nostre paso Quedava
cIar que la fidelitat a la historia i a
1' heráldica era inqüestionable i,
malgrat tot, el coneixement que
teniem deIs Pallars no anava molt
m és enll á de Tremp o d'algunes
sumaries nocions d'hist ória, La
recerca comencá Ilavors en
monografies sobre blasons de la
noblesa catalana, cartes de
repob lament o, val dir-ho, allá on
van poder.

Quan la nostra colla va
poder tenir sobre la taula els tres
escuts d' armes del comtat de
Pallars , ordenats cronol ógicament,
els ulls resseguiren goluts
l' anatomia de l' au que ens havia
tocat en sort. Les opinions Ilavors
no van tenir fre, com també foren
imparables els suggeriments de

canvis de colors o la incursió d 'una
águila estrangera de la casa de
Pavia, les aJes de la qual ens
semblaven més atractives.
Segurament, un expert en la
materia s'hagu és escandalitzat de
les nostres gosades comparacions
entre l'au més antiga i un pollastre
mullat o entre la cua d'una d' elles i
el mánec d'una pinya. D 'entre el
batibu ll general en va sortir un
hfbrid que és l'escut actual.
Tanrnateix, i per tranquil-litzar
consci éncies escrupoloses, podem
afirmar que el penó resta fidel al
que, en el seu temps, fou l' original.
Només ens vam permetre la
frivolitat de canviar- li les ales.
Potser les ales hier átiques, abruptes
talment cims de muntanyes, els
estan bé als muntanyencs; a
nosa ltres, pero , ens agradaren més
les suaus línies de l' águila híbrida,
segurament perqué, en el fons, som
gent del pla i ens recorda la corba
sinuosa del nostre turó de la Seu
Vella, El resu ltat : dat i beneít;
ningú no ens va reta llar les ales i
nosaltres, contens.

Cristina Badia



LA VEU lOVE
,

FESTA DEL MIG ANY FESTER

Aquest any es va celebrar per tercera vegada la festa del
Mig Any Fester.

1 con ho vam fer ? Menjant i desfJ.1ant com sempre que
són els plaers que més ens agrada a tots. Jo m' ho vaig passar
molt bé, dones era la primera vegada que hi anava.

1 com vaig veure? Hi havia un munt de gent i "molts
cristians". En aquest sopar es van acomiadar, abanderats i
primer tro de cada comparsa. També es van fer entrega de les
insígnies d' or i plata.

La festa ja tornava a estar engegada.

y la música? La banda no parava de tocar i feia molt
goig veure com tots desfilaven al ritme de marxes Mores i
Cristianes.

Les autoritats es van quedar bocabadades en veure com
en pie sentiem la música ens ficaven tots drets, i desfJ.1aven
amb molta il.lusió.

És una festa on petits i grans ens ho passem tan b é, que
ja torno a sentir ganes de que hi arribi el gran dia.

M" Pilar Luengo Mayor.
Comparsa Al.leridis.



VOSTE DIRA ...

La batalla de Moros i Cristians a I'esplanada de la Seu
Vella, representa per I'espectador del fi de festa, una gran
incomoditat per la falta de visió directa, ja que el públic
assistent es traba en un mateix pla, sense que hagi graderies
per acollir al gran nombre de persones que van a veure
I'espectacle.

Si la festa continua aixi, I'any que ve no hi cabrem.

Paco Castillo.

Creo que el Ayuntamiento debería intentar eliminar las barreras y
los pasos estrechos que ocultan el desfile a la vista del espectador,
como ocurrió el año pasado cuando bajaban por la calle Caballeros
(toldos, andamios, etc.).

Por otro lado, pienso que la Plaza de Sant Joan, aún a pesar de
tener una capacidad considerable de personas, en los tres últimos años,
durante la llegada de los Moros i Cristianos, se ha quedado pequefia
para acoger al numeroso público que allí se concentra ya los "festers",
sería interesante estudiar la posibilidad de finalizar el desfile ante las
autoridades, en otro sitio más amplio y emblemático para la ciudad,
como puede ser la parte posterior de "La Paeria", realizando los
últimos metros por la Avda. Blondel y no por la calle Majar .

M.R.M.

Nota de la R.:
Esperem els teus suggeriments j les teves opinions per tal de
mijorar la Festa. Aquest és el teu espai. Anima't !
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