


La Societat de Festers del Santíssim Crist de 
l´Agonia vos desitja que gaudim d´una bona celebració del Mig 

Any de les festes de Moros i Cristians de 2018
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Jorge Rodríguez Gramage
Alcalde de la ciutat d´Ontinyent

El Mig Any Fester és una data clau 
per als ontinyentins i ontinyentines: 
comença el compte enrere per a la 
nostra “Setmana Gran” de les fes-
tes de Moros i Cristians. En aquest 
cap de setmana, els festers i feste-
res rememoraran i compartiran les 
anècdotes vívides en les passades 
festes, a la vegada que esperen 
amb il·lusió que arriben les pròxi-
mes festes, tot açò amenitzat, sen-
se cap dubte, per les tradicionals 
marxes mores i cristianes.  

Aquest Mig Any, a més a més, serà 
excepcional per als Moros Espan-
yols, Almogàvers, Moros Marinos 
i Estudiants, les comparses amb 
càrrec. Ells viuran aquests dies 
com un impuls per a continuar 
treballant en les que seran unes 
espectaculars capitanies i am-
baixades amb les qual gaudirem 
tota la ciutadania d’Ontinyent i els 
visitants que eixos dies s’apropen 
fins ací atrets per les nostres festes 
més representatives.

També serà una data molt espe-

cial pels membres de la Junta de 
la Societat de Festers del Santís-
sim Crist de l’Agonia. Persones 
que treballen amb gran estima pels 
nostres Moros i Cristians, amb un 
impuls i una voluntat que recolzem 
i compartim des de l’Ajuntament 
d’Ontinyent, un treball conjunt que 
estem segurs que acabarà per 
permetre’ns aconseguir la desitja-
da declaració de les festes com a 
d’Interés Turístic Internacional. 

Aquest Mig Any Fester tornarà a 
sonar Chimo, l’esperit de la fes-
ta morocristiana torna a estar als 
nostres carrers i el Mercat Medie-
val, precedit de les paraules del 
pregoner Vicente Esparza, omplirà 
el barri de La Vila. Uns dies replets 
d’activitats on la festa, la cultura i 
la tradició ens recordaran que ja 
estem més a prop de la “Setmana 
Gran”. Gaudiu-los!

El vostre Alcalde,
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José Rafael Sanchis Vicedo
President de la Societat de Festers

Benvolguts amics i amigues festers; 
un any més ens preparem per a ce-
lebrar el Mig Any fester 2018 amb la 
mateixa il·lusió i optimisme que els 
passats anys. La Junta que presidisc 
i jo mateix us desitgem un Mig Any 
carregat d'optimisme, amistat i bona 
sintonia entre tots els que formem 
aquesta gran família festera, cada 
vegada més compromesa amb els 
altres, aportant eixe exemple de soli-
daritat cap a la gent que ho necessita. 
Com sempre hem transmees des 
d'aquesta Junta, el Mig Any serveix 
per millorar la convivència festera 
participant en els diferents actes que 
s´organitzen i que ens fan, si cap, 
més solidaris i companys amb el món 
fester, i que Ontinyent tant s´ha sig-
nificat en demostrar-ho sempre que 
ha tingut una oportunitat per a fer-ho. 
Gaudirem també del Mercat Medie-
val gràcies a la bona tasca que des 
de l'Ajuntament s'ha fet i que nosal-
tres també hi participem.Enguany 
el pregó del Mercat és a càrrec 
del fester Moro Marino Vicent Es-
parza i que l´obrirà oficialment . 
Abans tindrem una espectacular ba-
rreja de cultura , esports i festa, com 
són els concursos de dibuix i pintura 
per als més menuts, així com els tra-
dicionals concerts de bandes de la 

ciutat, on es presenten els Càrrecs 
d'enguany, i arrodonit amb unes emo-
cionants competicions de futbol, pàdel, 
escacs, dòmino, bac i tenis taula, no-
vetat aquest any, a més del sopar de 
gala en la Societat de Festers. Dona-
rem per complit aquest Mig Any Fester 
amb la desfilada final de totes les com-
parses, les quals un any més hauran 
passat uns dies de germanor i festa. 
Aquest Mig Any també serà molt es-
pecial perquè aprofitarem per a ce-
lebrar un acte més de l'Any Cervi-
no, inaugurant un taulell, al·legòric 
a la seua figura, que quedarà ins-
tal·lat al terra, davant de la porta del 
Casino de la Societat de Festers. 
Per finalitzar, només em resta felicitar 
als Capitans, Ambaixadors , Bande-
rers, Primers Trons, al pregoner del 
Mercat Medieval Vicent Esparza i al 
pregoner de les festes, el franciscà 
Joan Martí pels seus nomenaments 
i perquè ells seran la representa-
ció de la imatge de les festes 2018, 
les quals sense cap dubte, deixa-
ran molt alt el pavelló d'aquestes i 
seguirem gaudint-les com sempre. 
Rebeu una forta abraçada festera meua 
i de la Junta de Festes i que Déu vulga 
que tot vaja bé en pau i harmonia i que 
l'alegria siga la constant d'aquests dies. 
Visca el Santíssim Crist de l'Agonia¡
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José Rafael Sanchis Vicedo President Omeyas

Francisco Torró Párraga Vicepresident Omeyas

Vicente Pla Vaello Secretari Fontanos

José Javier Ureña Beneyto Tresorer Bucaneros

Ricardo Calabuig Gandía Vocal Moros Berberiscos

Miguel Revert Ferrero Vocal Cruzados

Enrique Galiana Martínez Vocal Chanos

Domingo Tormo Vidal Vocal Gusmans

Roberto Sanchis Sánchez Vocal Mossàrabs

Enrique Orquin Aleixandre Assessor Musical LLaurador

Juan José Portero Tortosa Assessor Religiós

Rafa Torró Ferrero Director Museu Fester Mossàrabs

José Luís Azorín Cambra Cronista de Festes Chanos

Enrique Galiana Torró Representant Soci no Fester

David Gisbert Rey Representant Almogàvers

Joan Martinez Silvestre Representant Asturs

Manuel Palomino López Representant LLauradors

Amadeo Juan Galbis Representant Cides

José Vizcaíno Borredá Representant Marineros

Juan Mira lbero Representant Bucaneros

Ricardo Enguix Ferrero Representant Estudiants

Miquel Gironés i Sanz Representant Gusmans

Juan Cucart Alfonso Representant Arquers

Ignacio Pastor Vila Representant Cruzados

Vicente Marrahí Guerrero Representant Contrabandistas

Rafael Albert Mollá Representant Fontanos

Rafa Gandía Montés Representant Moros Espanyols

Sergio Cambra Beneyto Representant Saudites

Germán Vidal Giner Representant Mudéjares

Joaquín Tormo Reig Representant Mossàrabs

Joan Sanantonio Lizandra Representant Taifas

Vicente Pastor Osca Representant Moros Berberiscos

José Enrique Mollá Sanchis Representant Moros Marinos

José Daniel Silvaje Sanchis Representant Chanos

Juan Antonio Sanantonio Salcedo Representant Omeyas

Javier Brotons Valor Representant Benimerins

José Enrique Molla Montes Representant Abencerrajes

Salvador Albuixech Garcia Representant Kábilas



|Mig Any Fester 2017|Càrrecs 2018|7|

Pablo Muste Ferrero Primer Tro Almoàvers

Valle López Vega Primer Tro Asturs

Juanlu Alcaraz Guillem Primer Tro Llauradors

Amparo Gandía Conejero Primer Tro Cides

Andrés Vicente Navalón Gómez Primer Tro Marineros

Ignacio Campos Vidal Primer Tro Bucaneros

Raquel Soriano Morales Primer Tro Estudiants

Rafa Gandia Ferrero Primer Tro Gusmans

Vicente Descals LLopis Primer Tro Arquers

Ramón Gramage Gandía Primer Tro Cruzados

Amparo Revert Penadés Primer Tro Contrabandistas

Rafael Albert Mollá Primer Tro Fontanos

Daniel Sevilla Castellanos Primer Tro Moros Espanyols

Arturo Reig PLa Primer Tro Saudites

Santiago García Bayo Primer Tro Mudéjares

Vicente Martí Donat Primer Tro Mossàrabs

Amadeo Martí Bernabeu Primer Tro Taifas

Francisco Javier Gramage Gandía Primer Tro Moros Berberiscos

Paula Soler Torró Primer Tro Moros Marinos

Natxo Úbeda Morales Primer Tro Chanos

Inma Cócera Santamaría Primer Tro Omeyas

Paco Penadés Romero Primer Tro Benimerins

Jose Penadés Bernabeu Primer Tro Abencerrajes

Juan Bautista Penadés Gutierrez Primer Tro Kábilas
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Manuel Penadés Vidal
Capità Cristià

Mig any ha transcorregut des de 
l’inici de la nostra Capitania, i en 

ell, ja he pogut comprovar la il·lusió i 
l’esforç que els Almogàvers dedica-
rem a les nostres festes i al nostre 
poble.
Mig any en què he pogut conèixer En-
rique Galbis i els càrrecs festers, amb 
qui compartiré sentiments i emocions, 
i a qui done les gràcies per transme-
tre’m l'alegria i l'orgull d'ostentar el seu 
càrrec. Amb ells la Junta de Festers, 
encapçalada per José Rafael Sanchis 
i tots aquells festers que les viuen de 
forma anònima, i que faran d'estes 
unes festes inoblidables. He de fer 
una menció especial a Pablo, com-
pany inseparable i un gran suport per 
a mi, que amb un grup d'amics units 
per les festes i sota el nom Tropel as-
sumiren aquest apassionant repte.
Vull agrair a la Comparsa Almogàvers 
l'oportunitat que m’han donat de re-
presentar-los. En ella vaig nàixer, i en 
ella, els seus components, m'han vist 
créixer com a persona i com a fester. 
Crec que sempre van saber del meu 
desig, sent sens dubte en 1988 i 1994 
els anys que marcaren el meu destí. 
Fou quan mon pare va ser Ambaixa-
dor i Capità i a qui dec la meua passió 
per la festa i en qui sempre he vist el 
Capità Almogàver que m'agradaria 
arribar a ser.

Sóc conscient dels valors que els Al-
mogàvers sempre hem volgut trans-
metre,  som una comparsa empre-
nedora, innovadora, responsable i 
orgullosa de les seues festes. És eixa 
la responsabilitat amb què vaig as-
sumir el càrrec i és esta la que està 
marcant cada dia que els represente.
Finalment, voldria agrair a la Socie-
tat de Festers l'oportunitat que m’ha 
donat de dirigir-me a tots vosaltres, i 
l’honor que suposa per a mi ostentar 
el càrrec de Capità Cristià en estes 
festes de 2018. M'agradaria convidar 
al poble d´Ontinyent a eixir al carrer 
aquests dies d'hivern, a gaudir del 
Mig Any Fester, escoltant de nou la 
música festera i enorgullint-nos del 
patrimoni que les festes representen. 
Un patrimoni cultural que estimem, 
que mimarem i que engrandirem un 
any més; però això ja serà en ple es-
tiu, quan puga complir i compartir els 
somnis d'un fester que estima i viu les 
Nostres Festes.
Gaudiu de les Festes de Moros i Cris-
tians! Ens vetiem a la Festa!
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Enrique Galbis Biosca
Capità Moro

Quan sols falta mig any perquè al 
crit de: pel nostre morenet, AVANT 

MOROS, AVANT!!! Estic convençut, 
que este projecte, no es correspon 
sols als últims mesos. Potser ha sigut 
aleshores quan el meu somni i la meua 
ambició ha pres forma. I és que no es 
tracta només del meu desig, també 
es el de tota una comparsa. Es molt 
gran l’afany que els components dels 
Moros Espanyols estan fent davant 
d´este any de càrrec. Vos agraeïsc, de 
forma infinita, el vostre recolzament, 
confiança, dedicació, treball i esforç 
econòmic. 
En el meu cas, el meu bagatge fester 
comença a l’any 1978, als Benimerins 
i de la mà del meu germà Pepe. Va ser 
aleshores, amb sols 9 anys, la meua 
primera introducció i participació en 
les festes de moros i cristians d’On-
tinyent. Però l’experiència la vaig ad-
quirir anys més tard, a partir de l’any 
1983, quan passe a ser un dels Mo-
ros Espanyols, ho feia amb els amics, 
aquells amb els quals en plena ado-
lescència compartien amb mi la fam 
per menjar-se el món. No faltàvem a 
cap acte. Per a nosaltres, les festes 
començaven i acabaven igual, igual 
que en el programa d’actes, no en fal-
tàvem a cap. A més, hi va haver uns 
anys, que per poder acudir, fèiem ús 
d’un 850 retallat i fet descapotable per 
a major comoditat. El mateix que vam 
copiar de l’antic Rallye Humorístic i en 
el qual participàvem tant en la diana 
de la Safa com es presentàvem a l’ho-
ra de la processó. 

Hi ha qui diu que: “s´ha danar en 
compte amb allò que es somia perquè 
es pot fer realitat”. Gràcies Paula, grà-
cies Carla i principalment gràcies a tu 
Mª Carmen, sense la teua empenta i 
complicitat res, res seria possible. A 
ma mare i als meus germans, Pepe i 
Maria, per entendre la meua bogeria 
de ser Capità i compartir-la amb mi.  I 
a mon pare, que a pesar del moment 
que està vivint, sempre estarà present. 
És sorprenent la gran capacitat dels 
ontinyentins a l´hora de treballar i fer 
festa. Junta de comparsa i junta de 
capitania, amb vosaltres, durant es-
tos últims mesos, he comprovat que 
al meu voltant existeix un gran nombre 
de persones que és capaç de treballar 
per la festa, que la viu, que els emocio-
na, que la duen més enllà de viure-la 
de forma particular i de transmetre´n 
els aspectes més positius d’ella, gau-
dint i compartint-la i que fan possible 
que puga en el 2018 representar a 
l’exèrcit de la mitja Lluna.  
Resulta quasi impossible creure que el 
somni d’un xiquet, que va ser membre 
de les desaparegudes penyes l’On-
ce, l’Abonat i la Pipa, estiga hui com-
plint-se i es convertisca en Táriq Ben 
Ziyad, de la penya Chupla-meló, Capi-
tà Moro 2018 de les festes de moros i 
cristians d’Ontinyent. 
Sols em resta encoratjar-vos perquè 
eixiu al carrer per a viure, gaudir i con-
tagiar de festa moro-cristiana el nostre 
voltant. 
AVANT MOROS ESPANYOLS, 
AVANT!!!
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Juan Alonso García
Ambaixador Cristià

Susana Calabuig Ferrero
Banderer Cristià

I vet aquí que ja ha arribat el 
Mig Any fester, ràpid com un 

sospir. I és que quant estàs ro-
dejat de bona gent, d’il·lusions 
i de festa, el temps s’escapa 
veloçment.
Aquest mig any tant intens que 
deixem enrere, des de el dia 
que pujàrem el nostre patró, el 
“Morenet” a la seva llar a San-
ta Ana, ha sigut molt més del 
que ens podíem imaginar. El 
treball, la complicitat i sobretot 
la gent que ens envolta ( com-
parsa, família, càrrecs, primers 
trons..) han fet créixer, més si 
cap, l’orgull de representar els 
paper que ens ocupen.
Ara ens toca celebrar que ja 
estem a l’equador del nostre 
camí, que tots els projectes 
que teníem en ment a poc a 
poc començaran a materialit-
zar-se, sabedors de la gran 
feina i paper que ens espera. 
Per sort estem agraïts de fer 
aquest camí junts, estimant la 
festa tant com ens estimem en-
tre nosaltres.
Es per això que ara, al Mig Any, 
fem una pausa per poder dis-
frutar de cada un dels actes 
com cal i es mereix la nostra 

festa.
 Volem aprofitar aquestes línies 
per a agrair el suport de les 
nostres famílies, ja que sense 
elles aquest somni, que fa ja 
any i mig que estem vivint, no 
s’haguera pogut fer realitat.
També volem agrair la complici-
tat de la nostra comparsa, que 
com cada any de càrrec, està 
treballant moltíssim i fent un 
gran esforç per tal de que el dia 
de l’entrada, quan estigem tots 
formats, amb l’emoció a flor de 
pell i escoltem allò de ¡AVANT 
ESTUDIANTS! estiga tot a punt 
i siga el punt de partida d’uns 
dies que, de ben segur seran 
especials e inoblidables per a 
tots.
Finalment sols ens queda desi-
tjar que tothom passe un feliç 
Mig Any, que el disfruten tant o 
més que nosaltres, demostrant 
que la nostra festa, els Moros 
i Cristians d’Ontinyent, un any 
més, viu i respira durant tot 
l’any.
Una forta abraçada.
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Miguel Àngel Fita López
Ambaixador Moro

Gonzalo Revert Frances
Banderer Moro

Quan fa dos anys ens pro-
posàrem seriosament la can-

didatura a ostentar els càrrecs de 
Ambaixador i Banderer del Bàndol 
Moro pels Moros Marinos, mai ha-
guérem pogut imaginar la reper-
cussió que  tindria en les nostres 
vides tal nomenament.
Hui, a sis mesos de les nostres 
Festes, encara no podem imagi-
nar-ho. Des de l’última “Pujà” hem 
tingut ocasió de viure tota una 
barreja de sentiments i emocions 
que moltes vegades costa des-
criure: Hem tingut l’oportunitat de 
conèixer gent meravellosa que en 
poques setmanes s’ha convertit 
en part del nostre dia a dia, hem 
descobert el gran engranatge de 
passions festeres que tenim a 
la nostra Societat de Festers del 
Santíssim Crist de l’Agonia i que 
aconseguix que funcione com un 
rellotge,  hem pogut comprovar, el 
compromís i l’estima d’amics, que 
s’han convertit en autèntics ger-
mans de Festa, hem sentit l’afecte 
i paciència de les nostres parelles 
i com no, hem sabut quant de bo 
devem a les nostres famílies. A 
tots ells, a totes eixes persones, 
que ben bé saben qui són, sols 
ens cap donar-los les gràcies per 
permetre’ns este deute que de se-

gur, mai podrem pagar-los. Grà-
cies de nou i molts ànims perquè 
ens queden 180 dies d’esforç i de 
treball incansable, on la paraula 
feta veu, es la que ha d’establir el 
diàleg com a element essencial 
en este projecte i on  l’ensenya 
ens ha de marcar el camí que vo-
lem seguir sempre tenint present 
els nostres orígens, sense oblidar 
d’on venim i definint amb fermesa 
el que volem ser.
Així, de manera molt humil i aprofi-
tant estes línies volem animar-vos 
i fer-vos partícips del nostre som-
ni, el somni que naix a la Compar-
sa Moros Marinos, i que compar-
tim especialment amb la nostra 
Escorta de la Penya Benarrai on 
goig, orgull i honor es barregen 
per a donar-li forma i vida a una 
meravellosa història que esperem, 
que quede reflectida a la mirada 
de tot Ontinyent als dies Grans de 
la Festa, deixant una empremta 
d’il·lusió perpètua als cors de tots 
els que estimem les nostres Fes-
tes, les millors Festes de Moros i 
Cristians del Món. 
Que el Morenet ens ajude a acon-
seguir-ho i gaudim del Mig Any 
2018!
Gràcies!
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Divendres 2 de febrer 
· A les 20.00 h Presentació del Butlletí del Mig Any Fester en la sala d´́actes de 
la Societat de Festers. I presentació dels trofeus que es lliuraran en les diver-
ses activitats esportives.

· A les 23.00 h. Junta informativa, en la Sala d ́Actes de la Societat de Festers.
 Dissabte 3 de febrer
· A les 10.00 h. en el Casi-
no de la Societat de Festers 
XXIIIé Trofeu Infantil i J uve-
nil d´escacs del Mig Any. 
Organitza: Societat de 
Festers. Col·labora, club 
d´escacs Ontinyent.
· A les 15.00 h. les compar-
ses inscrites realitzaran les 
eliminatòries de futbol-7, 
voleibol i pàdel, en les ins-
tal·lacions esportives del 
poliesportiu Municipal. Or-
ganitza: Societat de Fes-
ters. Col·labora: Regidoria 
d´Esports de l´Ajuntament 
d´Ontinyent
· A les 20.30 h. a la Sala 
d´Actes de la Societat de 
Festers, presentació logo 
Centenari comparsa Cha-
nos i xarrada col·loqui. 

Diumenge 4 de febrer 
· A les 9.00 h. les comparses inscrites continuaran les elimiatòries de futbol-7, 
tindrà lloc la semifinal i final de voleibol i de pàdel. a les instal·lacions del poli-
esportiu municipal. Organittza: Societat de Festers.Col·labora: Regidoria d´Es-
ports de l´Ajuntament d´Ontinyent.
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Divendres 9 de febrer
· A les 20.00 h. en el Museu Fester, inauguració de l´exposició dedicada a la 
cel·lebracio del 50 aniversari de la fundacio de la comparsa Arquers.
Tot seguit inauguració de la primera fase del cuadre d´honor dels banderers.

Dissabte 10 de febrer
· A les 9.30 h. en el Casino de la Societat de Festers 
XXVé Trofeu de Bac i XVIIIé 
Trofeu de Dominó. Organitza: 
Societat de Festers 
· A les 19.00 h. en la Sala d´Actes de la Societat, 
entrega de premis als guanyadors dels con
cursos de:
XXXIé Concurs escolar de Dibuix i Pintura
XXXIé Concurs Literari Escolar
XXVé Trofeu de bac.
XVIIIé Trofeu de dominó.
Torneig de pàdel.
Torneig de voleibol.
Ier Torneig de tenis taula.
·Tot seguit, inauguració de l´exposició del XXXIé 
Concurs Escolar de Dibuix i Pintura en el Museu 
Fester

Dilluns 12, Dimarts 13, dimecres 14, di-
jous 15 i Divendres 16 de febrer
· De 15.30 h. a 17.30 h. visita dels cursos de 5é d´Educació Primària dels 
col·legis de la ciutat a la Societat de Festers . Patrocinen: Caixa Ontinyent i 
DAYB, s.l.

Dissabte 17 de febrer
· A les 22.00 h. Sopar de 
Gala en el Casino de la So-
cietat de Festers en com-
memoració del Mig Any 
Fester 2017.

Diumenge 18 de fe-
brer
· A les 10.00 h. esmorzar 
de germanor al Casino de 
la Societat de Festers
· A les 11.30 h. Concert de 



Música Festera a càrrec de l´A-
grupació Musical Ontinyent. Di-
rector titular: Juan Daniel Jover 
Piqueras.
Organitza: Societat de Festers.
Col·laboren: Ajuntament d´On-
tinyent i banda de música Agru-
pació Musical Ontinyent.
Cicle de concerts Mig Any 2018
.
Dilluns, Dimarts 20, dimecres 21 i dijous 22 de febrer
· De 15.30 h. a 17.30 h. visita dels cursos de 5é d´Educació Primària dels 
col·legis de la ciutat a la Societat de Festers. Patrocinen: Caixa Ontinyent i 
DAYB, s.l.

Divendres 23 de febrer 
· A les 19.30 h. Cer-
cavila i inauguració 
del Mercat Medieval. 
· A les 20.00 h. Pre-
gó a càrrec del fester 
Moro Marino Vicen-
te Eugenio Esparza 
Molla des del bal-
có de la Societat de 
Festers a la plaça de Baix.

Dissabte 24 de febrer
· A les 10.30 h. tercer i quart puesto, en finalitzar final del campionat de 
futbol-7 del Mig Any Fester en l´Estadi Municipal “El Clariano”. En finalit-
zar els partits es farà el 
lliurament de trofeus als 
equips guanyadors.

· A les 18.30h. Desfilada 
del Mig Any Fester, des del 
carrer Alcalde Paco Mon-
tés, fins a la Plaza Major, 
encapçalada per l´exèrcit 
cristià, seguit de l´exèrcit 
moro. L´acte estarà en-
capçalat pels estenda de 

|14|Programa d´Actes|Mig any Fester 2018|



|Mig Any Fester 2018|Programa d´Actes|15|

la Societat de Festers i seguirà l´or-
dre següent: Almogàvers (Capitania), 
Asturs, Llauradors, Cides, Marineros 
, Bucaneros, Estudiants (Ambaixada), 
Gusmans, Arquers , Cruzados, Contra-
bandistas  i Fontanos; Moros Espan-
yols (Capitania), Saudites, Mudejares, 
Mossàrabs, Taifas, Moros Berberiscos, 
Moros Marinos (ambaixada), Chanos, 
Omeyas, Benimerins, Abencerrajes i 
Kábilas

Diumenge 25 de febrer
· A les 8.30 h. s´iniciaràn les corresponents salves d´ordenança.
· A les 9.00 h. missa per tots els festers difunts, en l, ermita de Santa Anna, als 
peus del Santíssim Crist de l´Agonia.
· A le 10.00 h. esmorzar de germanor al Casino de la Societat de Festers.
· A les 11.30 h. Concert de música festera al Teatre Echegaray, a càrrec de la 
Societat Unió Artística Musical d´Ontinyent. Director titular: Jesús Barbera i Fon-
tana. 
Després del concert es presentaran a la Ciutat els càrrecs de les Festes de Mo-
ros i Cristians de 2018.
Organitza: Societat de Festers.
Col·laboren: Ajuntament d´Ontin-
yent i 
banda de música Societat Unió Ar-
tística 
Musical d´Ontinyent.
Cicle de concerts Mig Any 2017
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Agrupació Musical Ontinyent
Diumenge 18 de febrer de 2018 - 11.30 h. Teatre ECHEGARAY   

PRIMERA PART

SEGONA PART

Agrupats
        pasdoble 2010 Enrique Alborch Tarrasó

Ses Bayrak
         marxa mora  2015 Enrique Alborch Tarrasó

Sir Driu
         marxa cristiana  2016 Enrique Alborch Tarrasó
Alikh-Gasbà
          marxa mora 2011 Enrique Alborch Tarrasó
Terra Nostra
          marxa cristiana 1999 Enrique Alborch Tarrasó

Semitas Propius
        pasdoble  2009 José Fco. Molina Pérez

La Llegenda....”
         marxa cristiana  2017 Jose A. Boluda Ponce

Santiago Capità Abencerraje
         marxa mora  2009 Saül Gómez Soler
Lanceam
          pas doble 2018 Francisco Valor Llorens
Madina Bilyana
          marxa mora 2017 Jesús Gandia

 20 Anys d´Agrupació
         pas doble 2016 Juan D. Jover Piqueres

Director: Juan D. Jover Piqueras

Director convidat: Enrique Alborch Tarrasó
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Societat Unió Artística Musical d´Ontinyent
Diumenge 25 de febrer de 2018 - 11.30 h. Teatre ECHEGARAY   

SEGONA PART

PRIMERA PART

Càrrecs del Cid
        pasdoble 2015 J.Jesús Barberà i Fontana

Maboral
         marxa mora  1990 Marcos Gandía Conejero

Cristi de Templo
         marxa cristiana  2014 Miguel Ángel Más Mataix
La nostra Festa
          pasdoble 2018 Rubén Penadés Silvestre
Paco El Chollat
          marxa mora 1992 Daniel Ferrero Silvaje 
Leonardo
           marxa cristiana 2018 José Mª Ferrero de la Asunción 

Chano
        pasdoble 1902 Julio Laporta Hellín

L´Entrà de la Kàbila “Ben Kurda”
         marxa mora  1919 Camilo Pérez Monllor

Almogàver Contestà
         marxa cristiana  1995 José Vicente Egea Insa
Sauditas
          marxa mora 1968 José Mª Ferrero Pastor
El Cant dels Almogàvers
          marxa cristiana 2017 Bernardo Adam Ferrero

Director: J.Jesús Barberà i Fontana



El dia 24 de juny,el dia de Sant Joan, quan recient nascut l’estiu i la calor 
ens acompanyava, va tenir lloc un esdeveniment molt important.
Els pobles d’Ontinyent i La Font de la Figuera es van unir baix un cel 
lluminós, per rendir-li honors a un home il·lustre que va deixar una signi-
ficativa empremta en el món de la Llei i de la literatura.
A les 12:00 h ens vam reunir en el cementeri de La Font de la Figuera, 
on descansen els restes mortals de JJCervino, autoritats, les comitives 
festeres dels dos pobles, una vintena de descendent de l’il·lustre vinguts 
fonamentalment de Madrid i nombrosos veïns de les poblacions. Allí es 
vam emocionar escoltant al nostre al-
calde Vicent Muñoz quan va destacar 
la lliçó de convivència que havíem de-
mostrat tots junts. També vam escoltar 
a José Joaquim Cervino, que amb la 
seua emotiva intervenció agraint a tots 
l’interés que havien demostrat per recu-
perar la figura del seu avantpassat, tot 
açò amb la placa commemorativa en 
les mans, que li havia fet entrega l’al-

Article publicat en la revista Infofesta, editada per la UNDEF, ,en commemora-
ció del 200 aniversari del naixement de Joaquin Jose Cervino Ferrero en Juliol 
de 2017 

Color, Passió i Nostàlgia
200 anys del naixement de JJ Cervino

Encarna Gómez  Sanch i s
Cronista i assessora de les festes de Moros, Cristians i Contrabandistes de 

Font de la Figuera
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calde d’Ontin-
yent, en la que 
es declara fill 
adoptiu d’On-
tinyent a JJ 
Cervino, del 
qual celebrem 
200 aniversari 
del seu naixe-
ment.
Després es 
vam desplaçar  
fins a l’Església Parroquial de La Font de la Figuera, on de la mà i la 
sàvia paraula del retor D. Lisardo Castelló Moltó, vam fer un extens re-
corregut pel Retaule de Joan de Joanes, el gran pintor del Renaixement, 
considerat el fundador de l’escola històrica valenciana i pictòrica espan-
yola.
Ja teníem satisfeta la fam de cultura i vam emprendre el camí fins al 
Restaurant Colon, allí passarem una es-
tona menjant i conversant dels temes que 
sorgien.
Cadascú amb el seu mig de transport, 
que incloïa un autobús, anàrem camí de 
la grandiosa heretat la Casa el Àngel, que 
va pertànyer a JJ Cervino i familia, ara és 
propietat de D. José i Antonio
Ens reben amb molta cortesia i agraïment 
i allí gaudirem d’un assaig de les Ambaixa-
des d’Ontinyent, amb el text original que 
escrigué JJ Cervino.
Els Ambaixadors este any 2017 Natxo Gi-
rones i Àngela Montés, ens van fer sentir 
les paraules que va escriure l’il·lustre com 
si estenguérem en aquella època.
En La Casa El Àngel vam gaudir, vam con-
versar, vam riure i es vam emocionar. Vam 
sentir la calor de justícia, la passió dels Am-
baixadors i en els ulls dels descendents de 
JJ Cervino vam apreciar la nostàlgia d’un 
temps passat.
Acabarem el dia com el vam començar, 
amb dos pobles units per un ésser humà.
JJ Cervino mai t’hem d’oblidar. 
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50 Aniversari de la Comparsa Arquers
La Comparsa Arquers, va presentar el logotip del 50 aniversari de la 
seua fundació, així com les diferents celebracions programades per fes-

tejar els 50 anys de la Comparsa.
El logotip va ser elegit per la Comissió 
del 50 aniversari de la pròpia compar-
sa i ha esta dissenyat pel fester arquer 
Rafael Sanchis Belda.
El logotip conserva les proporcions i 
els elements principals de la imatge 
original de la comparsa, que fan re-
ferència als arquers, i es genera així 
un vincle d’unió entre els dos.
És curiós que la seua silueta recorda 
una mica a un cor. Aquesta idea d’un 
cor que batega, és la que li dóna l’ar-

gument al logotip. Que utilitza recursos gràfics com els colors super-
posats i l’expansió o contracció del número 50 la cual cosa recrea els 
moviments dels batecs d’un cor; representa, a més, a tots els que fa 50 
anys van fer possible el naixement d’aquesta bonica història i que entre 
tots farem possible que aquest cor seguisca bategant per a celebrar el 
seu 100 aniversari.
L’acte de presentació va tindre lloc al Salo d’Actes de la Societat de Fes-
ters per Valen Bataller, el President de la Comparsa José Ramón Fran-
cés i el Primer Tro Vicente Descals Llopis, i va comptar amb la presència 
del President de la Societat de Festers i membres de la Junta de Go-
vern, així com dels Aquers, amics dels Arquers i festers que van voler 
ser partícips de la primera celebració del 50 Aniversari d’esta comparsa.

Ambaixades Il·lustrades
La presentació d’un conte sobre les am-
baixades de Moros i Cristians reprenia 
aquest dissabte 23 de setembre les ac-
tivitats de “l´Any Cervino” a Ontinyent. 
Es tracta d’una nova activitat dins del 
programa organitzat per la Societat de 
Festers amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de la ciutat per commemorar el 
200 aniversari del naixement de l’autor 
de les ambaixades, en aquesta ocasió 
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amb un conte inclòs en la col·lecció d’històries infantils “Cadireta de 
Boga” de l’Obra Social de Caixa Ontinyent.
El conte “les Ambaixades Il·lustrades”, dirigit a públic infantil, es va pre-
sentar a les 20.30h al Centre Cultural Caixa Ontinyent, i es va comp-
tar amb l’animació de l’equip educatiu de l’Escoleta del Llombo. En el 
conte es representen, a través de diverses il·lustracions, els versos 
que Joaquín José Cervino va escriure per a les Ambaixades que es de-
clamen  durant les Festes de Moros i Cristians. L’assistència va estar 
lliure i gratuïta.

Recuperació vestits Moros Marinos
La Junta de Govern de la So-
cietat de Festers ha recuperat 
dos vestits de la Comparsa Mo-
ros Marinos d’Ontinyent datats 
de principis del segle XX. Es-
tos vestits es trobaven a l’arxiu 
de la Associació de Festes de 
Moros i Cristians de la Mare de 
Déu dels Desemparats de Muro 
d’Alcoi.
Segons arrepleguen les cròni-
ques de la Festa de Muro d’Al-

coi, estes peces anaven acompanyades d’altres objectes en una dona-
ció que va realitzar, fa molts anys, una família procedent d’Ontinyent i 
posteriorment traslladada a Muro.
La donació que rep el Museu Fester d’Ontinyent consta de dos bombat-
xos blaus, dos bruses roges amb marinera primorosament brodada, cal-
ces i barret de Fes roig amb l’estrella i la mitja lluna, principals elements 
del tradicional vestit d’aire otomà d’una comparsa de les més antigues 
de les nostres festes, nascuda en 1865.
Aparentment l’estat que presenten és bo, no estan molt castigats per 
la manipulació i el pas del temps a causa de les condicions en què han 
estat dipositats. Des del Museu Fester es durà a terme tot el procés de 
recuperació i es treballarà amb els teixits mitjançant un procés de neteja 
en profunditat, a mans de personal especialitzat, que torne tota la inten-
sitat als colors originals, abans de ser exposats en les instal·lacions.
Des d’ara estos vestits passen a formar part del fons del Museu Fester 
d’Ontinyent, que té com a principal finalitat recuperar i conservar el nos-
tre patrimoni fester.
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Actes en honor a la Puríssima Concepció
Fidel a la cita amb la nostra Patrona, 
la Societat de Festers, encapçalada 
pel seu president no ha volgut faltar 
als actes que se celebren a la Purís-
sima Concepció. 
El diumenge dia 3 de desembre el 
president de la societat i els càrrecs 
Festers del 2018, acompanyats per 
24 xiquets i xiquetes abillats amb els 
trages de gala de cada una de les 24 
comparses van assistir a l’ofrena de 
flors en honor de la nostra a la nos-
tra Patrona.
El dissabte 9 de desembre el casi-
no de la Societat de Festers s’inun-
dà de tendresa amb les delicades 
veus dels Angelets. En aquest any 
especial en què l´acte del aguinal-
do complix 350 anys, com marca la 
tradició, a la pregunta de Cançons 
o responsos, el president contestà: 
“Responsos pels festers difunts i 
cançons per a l´alegria de la festa”
Per a acabar amb els actes en ho-
nor a la Puríssima, 
la Junta de Festes 
i càrrecs de 2018 i 
l’associació de fes-
tes de la Puríssima 
van participar en la 
solemne missa de 
dobla i posterior-
ment en la proces-
só de pujada de la 
Mare de Déu a la 
seua reial Capella.
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Pinta amb Nosaltres

El president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de 
l’Agonia i el Capità Cristià Manuel Penadés, han participat en 
l’activitat “Pinta amb Nosaltres”, organitzada pel Centre Ocupa-
cional José Antonio Bodoque d’Ontinyent per tal de commemorar 
el día internacional de les persones amb diversitat funcional i rei-
vindicar la seua presència en la vida social de la ciutat. Els usua-
ris i usuàries del Centre ocupacional van ser els encarregats de 
realitzar el Cartell anunciador de les Festes de 2016. Enhorabona 
als organitzadors per la magnífica activitat.

Inauguració de la seu 
de la Comparsa Estu-
diants
El passat 25 de novembre, 
va tindre lloc la inauguració 
de la nova seu social de la 
comparsa Estudiants, com-
parsa que enguany ostenta 
els càrrecs d’Ambaixada i 
Bandera de l’exercit cristià.
Les instal·lacions es troben 

situades a la plaça del Mercat i compten amb una marcada decora-
ció pròpia de la comparsa, com escarapel·les amb les cintes multi-
colors, forquetes i culleres, tota la iconografia pròpia de la comparsa 
Estudiants i una informació gràfica de la seua història.



Moros i Cristians d’El Salvador saluden a Ontinyent
Ricardo Olmedo Baratta, estu-
diós del folklore del seu país, El 
Salvador, està organitzant una 
festa de Moros i Cristians, en 
què Ontinyent li ha servit de re-
ferència, ja que va visitar la nos-
tra ciutat les passades festes de 
Moros i Cristians.
Durant la seua estada a Ontin-
yent es va reunir amb el presi-
dent de la Societat de Festers 
d’Ontinyent qui li va fer entrega 

de diversos llibres de Festes.
La seua passió per aquestes festes, ajudat per les investigacions 
que dècades enrere va realitzar la seua àvia, l’ha portat a organitzar 
aquesta festa, fet que constitueix un rescat cultural.
 La seua finca, on està creant un museu relacionat amb la festa porta 
el nom de “Moros i Cristians”. En un dels llibres escrits per la seua 
àvia, Maria Baratta, a principis del segle XX, s’esmenta que en 1731 
ja hi ha documentació de Moros i Cristians a El Salvador, en referèn-
cia a la proclamació de Carles III com a rei d’Espanya.
Una festa en la qual no falten les referències indígenes. Ara es troben 
immersos en el seu principal acte, una desfilada en què han partici-
pat grups teatrals d’El Salvador, banda de música, cavalls, etc … i 
també personatges mítics de les llegendes populars locals, des d’El 
Salvador, Ricardo Olmedo i tot els participants envien una salutació 
als Moros i Cristians d’Ontinyent, dels quals guarden un bon record.

Càrrecs Solidaris 2018
Les comparses que enguany ostenten càrrec: Almogàvers, Moros 
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A l’acte, que va comptar amb una nodrida representació de mem-
bres de la comparsa, va acudir el secretari de la Societat de Festers 
del Santíssim Crist de l’Agonia d’Ontinyent, Vicent Pla, que arenga-
va els festers Estudiants a continuar treballant per la Festa, a més 
de desitjar-los que gaudisquen de la nova seu per molts anys.
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Espanyols, Estudiants i 
Moros Marinos, van ce-
lebrar una nova edició 
de Càrrecs Solidaris i 
van omplir d´activitats 
la placeta Latonda i el 
Casino de la Societat 
de Festers per a ce-
lebrar el ja tradicional 
acte de recollida d’ali-

ments i joguines per als més desfavorits, amb la inestimable col·la-
boració de Creu Roja. En finalitzar vam rebre la visita de l’emissari 
dels Reis de l´Orient qui arreplegà les cartes dels més menuts. 
Després tots junts celebràrem el tràdicional sopar de Nadal.

Presentació revista Almaig
El divendres 15 de desembre, a 
les 20.00 h. en la Sala d’Actes de 
la Societat de Festers va tindre lloc 
la presentació del número XXXIII 
de la revista Almaig, Estudis i Do-
cuments, a càrrec del fester Juan 
Antonio Alcaraz Argente. La pre-
sentació s’inclou dins dels actes 
commemoratius de l’Any Cervino, 
que, promogut per la Societat de 
Festers, va ser declarat pel nostre 
Ajuntament per tal de commemorar 
el 200 aniversari del naixement de 
Joaquín José Cervino i Ferrero, i la 
revista li ha dedicat a més de la por-
tada, diversos articles.
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Memòria d´activitats Any Cervino
El 16 de febrer, a les 19.30h. va tindre lloc el Ple ordinari de l’Excel·len-
tíssim Ajuntament d’Ontinyent, on es va aprovar, a proposta de la Socie-
tat de Festers, la Declaració de l’Any Cervino en les dates compreses 
entre el 18 de maig 2017 i el 17 de maig de 2018. La proposta la va 
defendre el regidor  de Cultura, Àlex Borrell, que en la seua intervenció 
en el Ple destacava que la trajectòria de Joaquín José Cervino Ferrero 
mereix un reconeixement especial per destacar com a jurista i literat, i 
també, pel que fa als nostres actes festius més importants, com a autor 
del text de les ambaixades de Moros i Cristians. L’alcalde donava les 
gràcies a Festers per la proposta i va avançar que serà un any en qué 
recordarem a Cervino amb moltes activitats per donar a conèixer la seua 
importància en la història de la ciutat. Al Ple va acudir el president de la 
Societat de Festers, acompanyat pel vicepresident i secretari. Al final de 
la sessió,el president va demanar la paraula per agrair en nom de la So-
cietat de Festers, l’acollida a la proposta que va comptar amb el suport 
unànime de tots els grups.

El 18 de maig, al pati del Palau de 
la Vila va tindre lloc el Ple de l’Ajun-
tament d’Ontinyent que en sessió 
extraordinària i solemne va nome-
nar, a proposta de la Societat de 
Festers, Fill Adoptiu a títol pòstum 
a Joaquín José Cervino i Ferrero, 
autor de les nostres ambaixades.
L’acte va comptar amb la presència 
de desenes de representants d’asso-



ciacions locals i particulars, també intervingueren el regidor de Cultura, 
Àlex Borrell; els portaveus dels diferents grups municipals, Rebeca To-
rró (PSPV-PSOE); Mecerdes Pastor (PP); Silvia Urenya (Compromís); 
Paula García (EUPV) i Juan Revert (Ciudadanos), així com el cronista 
oficial d’Ontinyent, Alfred Bernabeu; el vicepresident de Festers, Fran-
cisco Torró; i el Secretari de l’entitat, Vicent Pla.
Després de la sessió, les autoritats es desplaçaren fins al carrer Cervi-
no, recentment urbanitzat on s’ha procedit a pintar un mural de grans 
dimensions dedicat a l’autor de les ambaixades.

El 26 de maig, a les 20.30h. en la Sala d’Actes de la Societat de Festers, 

va tindre lloc la conferència Cervino: la terreta, la família, els amics... 
a càrrec del Fester Benimerí Juan Antonio Alcaraz Argente. Un acte en 
qué els assistents van poder conèixer el Cervino més proper, així com 
documents inèdits sobre la seua relació amb Ontinyent.

El 24 de juny, es reprenien els actes de 
l’Any Cervino amb un acte a La Font 
de la Figuera, on descansen les restes 
de l’autor de les ambaixades. L’alcalde 
d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, procedia 
a descobrir la placa juntament a l’alcal-
de de La Font de la Figuera, Vicent Mu-
ñoz i el President de la Societat de Fes-
ters, en un acte al qual assistien a més 
de les corporacions municipals d’Ontin-
yent i la Font de la Figuera, els càrrecs 
de 2017, familiars del magistrat, la junta 
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de festes, la Confraria De Santa Bàrbara i els seus càrrecs i públic en 
general.
En el transcurs de l’acte es va fer entrega d’una placa amb el nomena-
ment de fill adoptiu a títol pòstum, als familiars descendents de Joaquin 
José Cervino.
A més a més, en la jornada es va visitar l’Església i el seu retaule obra 
de Juan de Juanes, i ja de vesprada es van declamar les ambaixades 
escrites per Cervino a la Casa l’Àngel, habitatge on va viure el magistrat. 

El 21 de juliol, va tindre lloc la inaugu-
ració de l’exposició en commemora-
ció del 200 aniversari del naixement 
de Joaquin Jose Cervino.  Una exten-
sa mostra dedicada a Cervino amb 15 
panells on s’explica la seua infantesa, 
la seua vida a Madrid, el seu llegat li-
terari i també un arbre genealògic de 
la seua família, a més d’unes vitrines 
amb diversos elements com poemes 
inèdits, llibres escrits per ell i en què 
ha participat, cartes personals o els 
seus expedients acadèmics. L’exposició, que va romandre oberta fins 
al 9 de setembre, era in-
augurada comptant amb 
la presència d’Antonio i 
German Tormo Garrido, 
besnéts de Cervino i néts 
del matrimoni format per 
l’albaidí Elias Tormo i Lola 
Cervino, filla de l’autor.
Els descendents de Cer-
vino, que han donat a la 
Societat de Festers un 
retrat original de l’època 
que  també es va mostrar en l’exposició, van procedir a la lectura d’uns 
textos sobre la mort de Cervino escrits per Elias Tormo, expressant la 
seua satisfacció pel treball que s’està fent per recuperar la figura del seu 
avantpassat.
En l’acte, que va donar inici a les 20:30 hores a la Casa de Cultura d’On-
tinyent es va comptar també amb la intervenció del regidor de Cultura 
Àlex Borrell, qui va destacar el treball de la Societat de Festers per posar 
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en valor el llegat d’aquest personatge il·lustre. 

El 22 de juliol, es donava inici a l’activitat de teatre de carrer dedicada a 
Cervino i de la mà de l’associació Sa-
ber i Contar amb dues sessions que es 
van realitzar a les 10 i 20.15h amb un 
total de 140 espectadors. Esta activitat 
es va rependre els dies 19 i 21 d’agost 
de manera gratuïta, tot i que calia re-
servar ja que les places de cada funció 
eren limitades. La ruta teatralitzada va 
apropar d’una manera amena i diverti-
da la figura de J.J. Cervino als assis-
tents.

El 23 de setembre, es repre-
nien les activitats de l´Any 
Cervino amb la presentació 
d’un conte sobre les ambaixa-
des de Moros i Cristians. Es 
tracta d’una nova activitat dins 
del programa organitzat per 
la Societat de Festers amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de la ciutat per comme-
morar el 200 aniversari del 
naixement de l’autor de les 
ambaixades, en aquesta oca-
sió amb un conte inclòs en 
la col·lecció d’històries infantils “Cadireta de Boga” de l’Obra Social de 
Caixa Ontinyent.
El conte sobre “les Ambaixades Il·lustrades”, dirigit a públic infantil, es 
va presentar a les 20.30h al Centre Cultural Caixa Ontinyent, i es va 
comptar amb l’animació de l’equip educatiu de l’Escoleta del Llombo. 
En el conte es narra a través de diverses il·lustracions, dels versos que 
Joaquín José Cervino va escriure per a les Ambaixades que es repre-
senten durant les Festes de Moros i Cristians. L’assistència va ser lliure 
i gratuïta i en finalitzar es va repartir un exemplar a cada un dels menuts 
assistents a l´acte.



Vicente Eugenio Esparza Mollá
Pregoner Mercat Medieval

Victor Gilabert Montava
Autor del vídeo Promocional 2018

Naix a Ontinyent el 13 de juliol de 1955, a la plaça de Baix 
número 17, en el cor d’una família festera. 
El primer contacte amb l’escola és al col·legi La Milagrosa. En 
1961 comença el curs a l’acadèmia Almi on completats els es-
tudis primaris i el batxillerat, s’examina a l’Institut d’Albaida. 
Continua els estudis d’oficial instal·lador a San Juan Bosco i 
acaba els de tècnic especialista en electricitat i electrònica a 
Villena.
Als quinze anys treballa a l’empresa familiar del seu pare, al 
Batanet. Als setze entra a treballar en l’empresa Soviber, fins 
l’any 1986. Des del 7 de gener de 1987 forma part de la plan-
tilla municipal, on actualment ocupa la plaça d’encarregat 

d’enllumenat.
Entre les seues aficions destaca el teatre tant és així que  des dels 16 anys ha interpre-
tat diversos papers en el Betlem de Nicolau a la “Niñez” i al Centre Parroquial Santa 
María. Va pertànyer al grup de teatre “Arte y Recreo”, sota la direcció de Josep María 
Ortolá. Tambe a sigut llumener de Sant Antoni, fester major l´any 2010 i pregoner de 
la festa dos anys després; Associació on segueix sent col·laborador.
L’any 2013 va ser pregoner de la Setmana Santa Ontinyentina. Hui segueix sent confra-
re del Sant Sepulcre, on participarà enguany en la preparació de l’XI Trobada del Sant 
Sepulcre.
La festa de Moros i Cristians és una altra de les seues passions. Comença a eixir en 
companyia de son pare en els Contrabandistes, fins als 17 anys, en què s’integrarà amb 
els seus amics en la comparsa Moros Marinos, en la qual ha tingut diversos càrrecs. 
L’any 1982 forma part de la junta gestora del Santíssim Crist de l’Agonia Forma part dos 
vegades en l’adaptació dels Estatuts de la Societat de Festers aprovats en 1985 i en l’any 
2000. Fou l’adalil en la rememoració de la Nit del Riu els anys 2010 i 2011.

Victor  naix a Ontinyent en 1988. Als 17 anys fa els pri-
mers passos al món audiovisual de forma professional, 
començant a col·laborar amb FotoVideo9. Segueix els 
seus estudis, sempre relacionals amb la fotografia i vídeo 
a Mastermedia, a València, amb un constant aprenen-
tatge. I finalment realitza el màster de direcció de cine 
a l’escola de cine de València Nucine. Actualment és co-
creador de l’estudi audiovisual 2Clicks a Ontinyent, on 
es realitza fotografia i vídeo social, corporatiu  són els 
fotògrafs oficials de les festes de Moros i Cristians, la Pu-
ríssima i Sant Antoni.
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L’Ajuntament d’Ontinyent, a proposta de la Societat 
de Festers, ha procedit a encarregar el cartell de les 
Festes de Moros i Cristians de 2018 al dissenyador 
local Rafa Torró.
El fester Mossàrab, Rafa Torró Ferrero, naix a On-
tinyent el 20 d´octubre de 1962. En l’actualitat tre-
balla al departament de disseny d’una empresa tèxtil 
d´Albaida. És Moro Marino des del seu naixement, 
ja que el seu pare pertanyia a aquesta comparsa. En 
1971, amb 9 anys, s’inscriu amb son pare a la com-
parsa Mossàrabs, a la qual pertany actualment.. A 
més, des de l’any 2015, forma part de la Junta de la 

Societat de Festers del Santíssim Crist de    l’Agonia com a Director del Museu 
Fester.
En aquests anys, Rafa participa en concursos de 
cartells, sobretot de temàtica festera i ha aconse-
guit diversos premis en diferents localitats. N´enu-
merem alguns dels primers classificats: L’Olleria 
en 1990,1991,1992 i 1997; Albaida en 1989 i 1992; 
Agullent en 2006 i 2008; Alfarrassí en 2008, etc. 
L’any 2008 és seleccionat per a l´exposició Los cien 
mejores carteles de San Fermín 2008 entre més de 
540 participants.
A Ontinyent guanya els concursos de cartells en 
1984 i 1996, cartells presents en la Societat de Fes-
ters. Es dedica també a la pintura i l’escultura majo-
ritàriament en relació amb la festa. Algunes d’eixes 
obres figuren tant en la Societat de Festers com en 
el Museu Fester, en companyia d’altres del seu pare 
Rafael Torró Abad. A més a més, ha dissenyat ves-
timenta i boatos per a diversos càrrecs.
L’any 2010 realitzà una sèrie numerada i limitada 
de l’escultura oficial del 150 aniversari de la festa 
de Moros i Cristians d’Ontinyent. També elaborà 
l’escultura oficial del Primer Congreso de Embaja-
das y Embajadores de la Fiesta de Moros y Cris-
tianos, que es va repartir a tots els assistents arreu 
del món.

Rafa Torró Ferrero
Autor del Cartell 2018



Jorge Soler Carbó
Director de “Chimo”

Jorge Soler naix a Albaida. Estudia Oboè amb Rafael 
Soler, Jesús Fuster, Francisco Salanova i Miguel Mo-
rellà, i obté el títol de Professor Superior d’oboè. Ha 
assistit a cursos de perfeccionament amb Francisco 
Salanova, Dorin Gliga, Thomas Hindermühle, Dudu 
Carmel i Pertar Hristov. També ha assistit ha cursos 
d’interpretació de música de cambra impartits pel 
Quintet Cuesta. Diplomat en Direcció per l’escola de 
la Vall d’Albaida. Ha estudiat direcció amb José Rafael 
Pascual, i ha realitzat cursos de perfeccionament amb 
Jan Cober, Henry Adams, Eugene Corporon, José 
Maria Cervera i José R. Pascual.
Col·labora en diverses gravacions com a oboè i corn 

anglés amb les bandes: Unión Artístico Musical d’Ontinyent, la Societat Musical 
Nova d’Alcoi, Agrupación Artístico Musical “El Trabajo” de Xixona, la Societat Unió 
Musical de Muro, l’Orquestra de Vents “Filharmonia” i també amb l’Agrupació Vocal 
“Eduardo Torres” d’Albaida. També compta com a director de diferents gravacions 
amb les bandes:
Cercle Musical Primitiva d’Albaida, Banda Simfònica “Tot per la Música” d’Ontin-
yent i Unió Musical Benicadell de Castelló de Rugat. Col·labora amb l’Orquestra 
Municipal de València, l’Orquestra Ciutat de Palma, l’Orquesta Ciudad de Granada, 
l’Orquesta Sinfónica de Albacete i l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, destacant 
la seua participació en el 50 Aniversari de l’Orquestra Municipal de València i en 
el prestigiós Festival d’Orquestres de Cannes (França) amb l’Orquestra Ciutat de 
Palma.
És membre fundador de diversos grups de cambra com ara: el Quintet de vent “La 
Vall d’Albaida”, el Quintet de Vent “Amadeus” , el Duo Oboè-Guitarra, el Quintet de 
vent “ESMORZANDO”, i també pertany a l’Agrupació de Música de Cambra “TE-
TRAFONÍES” amb els que realitza nombrosos concerts per a oboè i piano. Ha estat 
invitat com a concertista d’oboè per l’Orquestra “Luis Milán” de Xàtiva , la Societat 
Artístico Musical “La Nova” de Xàtiva, l’Orquestra “Kamerata Orquestale”, i per l’Or-
questra “Camerata Gomis” de la Vall d’ Albaida. Va ser director de la banda Agrupa-
ció Musical Enovense des de Gener del 2000 fins a Març del 2001. Va ser director de 
la Coral “Al-Palombar” de Palomar durant els anys 1999 i 2000. Va ser director de la 
banda Societat Musical Beniatjarense de Beniatjar des de Març del 2001 fins al Març 
del 2005, on ha guanyat durant quatre anys consecutius el 1r Premi en l’Entrada de 
Bandes de les Festes de Moros i Cristians d’Albaida. Va Dirigir la banda jove del Cer-
cle Musical “Primitiva” d’Albaida des de Setembre de 1999 fins al Juliol de 2008. Des 
d’abril del 2005 fins a novembre de 2006 dirigeix la Banda i Orquestra del Centre 
Artístic Musical de Xàbia. Des d’octubre del 2006 fins al desembre del 2016 dirigeix 
la Banda “UNIÓ MUSICAL BENICADELL” de Castelló de Rugat, amb la qual va 
guanyar el 1r Premi en el XXII Certamen Nacional de Música de Moros y Cristianos 
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de Elda l’any 2007, el 2n Premi de la segona secció del XXXII Certamen Provincial 
de Bandes de València de l’any 2008. El 2n Premi de la segona secció del XXXVIII 
Certamen Provincial de Bandes de València de l’any 2014 i el Premi “EUTERPE” 
2016 per la gravació del CD Amadaràs. També va dirigir des de setembre de 2011 
fins a juliol de 2016 l’Orquestra “ARS NOVA” de Castelló de Rugat.
Fou professor d’oboè en les Escoles de Música Ateneu Musical i Unió Musical de 
Cocentaina, “Amancio Amorós” d’Agullent, Unión Artístico Musical d’Ontinyent, 
Cercle Musical “Primitiva” d’Albaida, Aula de Música “Ritmus” de Xàtiva, “La Nova” 
de Xàtiva,. Professor d’oboè i conjunt instrumental a l’Escola de Música “Ad Líbi-
tum” d’Ontinyent, professor d’oboè i cap d’estudis de l’Escola Municipal d’Albaida; i 
professor d’oboè als Conservatoris “Melchor Gomis” d’Ontinyent i “Arturo Soria” de 
Madrid. Fou professor d’Estètica, Història de l’Art, Música de Cambra i Orquestra en 
el Conservatori Professional “Luis Milán” de Xàtiva. També fou professor assistent 
de Miguel Morellà en els cursos de perfeccionament d’oboè organitzats per l’Ajunta-
ment d’Albaida.
En l’actualitat és professor d’oboè a les Escoles de Música “Da Capo” d’Albaida, Aielo 
de Malferit i Castelló de Rugat. Professor d’oboè i orquestra del Conservatori Profes-
sional “Luis Milán” de Xàtiva així com professor d’oboè, música de cambra, orques-
tra i també director del Conservatori Professional Municipal d’Albaida. És professor 
d’oboè i conjunt instrumental de la Colònia d’estiu, cursos organitzats per l’Escola de 
Música “Ad Libitum” d’Ontinyent. És membre de l’Orquestra de Vents “Filharmonia” 
i col·labora amb la “Orquesta Sinfónica Caixa Ontinyent” d’Ontinyent i amb la “Se-
dajazz Clàssic Orchestra” . Des d’octubre del 2002 dirigeix la Banda Simfònica d’On-
tinyent amb la qual va guanyar el 1r Premi en la tercera secció del XXXV Certamen 
Provincial de Bandes de València de l’any 2011 i des de juny de 2012 l’Orquestra de 
Cambra d’Albaida “da capo”, orquestra invitada per participar al Certamen Provin-
cial de Bandes de València en l’any 2013. Des de setembre del 2012 és el director del 
Grup de percussió i dolçaines “La Colla” d’Ontinyent, amb els quals va guanyar el 
1r premi al I Certamen Ciutat de Castalla per a Gran Colla de Dolçaines i Percussió 
de l’any 2015. Des de gener de 2017 dirigeix la banda Societat Musical Beniatjarense 
de Beniatjar.

Naix a Ontinyent en el si d´una  família  de tradició fes-
tera, son pare, “Mariner i Afonao”, ja el duia pels carrers 
per participar de la festa, amb el vestit que sa mare li 
havia preparat .
L’esperit fester de la família és molt popular: parti-
cipa a les festes de Moros i Cristians, a les de Sant 
Antoni, Setmana Santa, excursions que organitza 
l’Ordre franciscà Seglar, i accions solidàries amb la le-
proseria de Fontilles,... una família que havia de acur-

Juan Martí Gandía
Pregoner 2018



tar-se la corretja per mantenir el nivell de vida. Les seues vacacions eren festes.
Comença amb la colla d’amics a viure les festes en la comparsa Mariners i formen la 
penya Cocoliso, formada per amics del carrer i altres familiars de components de la 
comparsa, on  vivien la festa amb intensitat, tant al carrer Sant Antoni, com al xalet de 
Danielet Gil o als baixos d’Arturo.
Per ser component de la comparsa Mariners, en les processons sempre duia la muleta 
al costat del Crist. Recorda que, quan passava pels carrers de la vila i tenia que anar 
baix les andes per que no cabien. Fins i tot un any, un dels “anderos” era tan major 
que no podia carregar i els altres companys, com que Martí ja era un poc grandet, li 
digueren: “canvia la muleta per la barra”, i va carregar de barra.
Els anys 75-78 cursa el BUP a Pego (Alacant). El COU a València (78-79) mentre rea-
litza el postulantat per a ingressar a l’ordre franciscà. 
L’any 79-80,  a Terol, fa el noviciat. Els anys següents cursa els estudis eclesiàstics a 
València, on també estudia mímica i treballa amb els deficients auditius. 
El curs 85-86 és destinat com a formador al Col·legi de Burbáguena (Terol), els 86-88 
estudia informàtica a Zaragoza, torna a Burbáguena i desprès al Col·legi d’Ontinyent, 
com a formador i director del Seminari franciscà,  on residirà 8 anys fins ser destinat a 
Petra (Mallorca) l’any 1997. L’any 1990 és ordenat prevere a l’església de Sant Francesc.
A Petra és el guardià durant sis anys, altres com a Vicari del Convent. Allí, a més, diri-
gia una impremta i conta que quan entrava la gent, com la faena la feia amb l'ordina-
dor, sempre estava sonant una marxa Mora o Cristiana, i li preguntaven “no et canses 
d’eixa música? ... Això és música celestial”, contestava.
Com que era Vicari de la Parròquia va tindre molt bona relació amb el Bisbe Teodoro 
Úbeda. Són anys en els quals les vacacions són sempre per festes, i que no les toquen. 
Altres moments de l’any no tenen tanta importància com poder participar de les fes-
tes. Pitjor era quant les festes eren els últims dies de mes, ja que la festa de Sant Joan, 
la celebren per Sant Joan Degollat (29 d’agost) i el Rector hi havia d´estar.
La penya, a poc a poc, desapareix, fins que només quedava ell en la festa, així, l’any 
2005, convidat pel seu amic Arturo Vidal, s'incorpora en la comparsa Asturs, i amb ell 
molts membres de la Penya Cocoliso.
 En 2013 els frares el reclamen per a altres activitats necessàries a la Província Francis-
cana de València, Aragó i Balears, nomenant-lo Administrador Provincial, Animador 
de les Missions, i Guardià del Convent de la Mare de Déu dels Àngels a València. 
Fra Joan Martí Gandia, va pronunciar el pregó de festes de la Mare de Déu dels Ànge-
ls, que se celebren a la barriada del convent que els Franciscans tenen a Petra.
L’any 2015  la família Vidal Ferri li regala la primera marxa Astur “Frare i Fester”, obra 
de Carlos Ferri “Patty”, i que estrenà l’Agrupació Musical d’Ontinyent al Parc Mestre 
Ferrero, una setmana després del decés de son pare.
Es diu que: “el frare fa de cap d’esquadra marcant els peus en terra i posant la vista al 
Cel...” i és veritat que, des de la realitat que vivim, posa la nostra esperança en el San-
tíssim Crist de l’Agonia.
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El divendres 10 de novembre. a la Sala d’Actes de la Societat de Festers plena de gom a 
gom, va tindre lloc la presentació dels logotips al·legòrics que acompanyaran a les com-
parses de càrrec 2018 al llarg d’aquest any il·lusionant que els espera. És sense dubte el 
punt d’eixida d’un calendari fester que conclourà a l’agost, durant la setmana gran de les 
nostres Festes. Una a una, les imatges que els representaran enguany es van descobrir de la 

mà dels càrrecs prèviament explicades i acompanyades 
per un audiovisual. 
El logo dels Almogàvers va estar presentat pel seu Ca-
pità, Manuel Penadés i es obra del fester almogàver Al-
berto Revert.
 El seu autor ens explicà que es tracta d´una imatge 
de caràter guerrer que s´identifica amb el tret que va a 
predominarà en tota la Capitania.
Imatge d´una “A” afegeix un element nou a les ensen-
yes Almogàvers: l´àguila i la flor de lis.
En ella apareixen elements distintius com la ploma 
l´arma almogàvar, “l´Ascona”.
La textura metàl·lica ressalta el caràcter Guerrer i el 
crit: “Desperta Ferro”
La part histórical´aporta el fons amb la quadribarra-
da de la corona d´Aragó a qui els Almogàvers rendien 
honors.
El Capità Moro Quique Galbis ens va desvelar el em-
blema que representarà a la  seua comparsa, els Mo-
ros Espanyols, aquet any que ostenten la capitania. La 
imatge està formada per un fons arenós, sobre el qual 
hi ha un escut arabesc amb gravats de mitges llunes 
de plata vella i l´ull de la mà de Fàtima envoltat per 
dos dmonis, amb l´estrela de cinc puntes que baixa del 
firmament i representa al Moro Espanyol. Baix de l´es-
trela, la mitja lluna roja; roja de sang que es desprendrà 
en la batalla i els portarà fins la victòria o la mort. Obra 
realitzada pel dissenyador alcoià Juan Climent Miró
La comparsa d´Estudiants estarà representada per 
una creacio que naix del cor de la mateixa comparsa. 
La imatge que els representarà ha estat disenyada per 
Susana Calabuig i Rafa Torró, tots dos han sintetitzat 
els elements mes caracteristics i representatius de la 
comparsa.
La tughra, firma dels emperadors otomans, ha presi-
dit en multitud d´ocasions ambaixades, documents i 
pergamins de distint gènere i índole. El logo de l´Am-
baixada dels Moros Marinos per enguany, es obra de 
Juan Manuel Angla Argente,  en ell s´aglutinen els co-
lors que visten la història de la comparsa.



Comparsa Chanos, 1918-2018
Cent anys de Festa de Moros i Cristians

En el present any de 2018 la 
Comparsa de Chanos està d'ani-
versari: Cent anys de Festa, 
Cent anys de compromís amb el 
Crist i amb la ciutat d'Ontinyent.
Per aquest motiu, s'han orga-
nitzat una sèrie d'activitats que 
iniciem amb el present Mig Any 
i continuarem fins el Diumenge 
de Festes.
Cent anys conformen ja una 
llarga història de Festa, de mú-
sica i de trages, de capitanies i 
d'ambaixades, però sobretot de 
persones. Centenars de perso-
nes que han deixat la seua em-
premta en la comparsa i han anat conformant la nostra idiosincràsia i el nostre 
tarannà.
L'origen dels Chanos es perd en els albors del segle XX. És l'única comparsa 
la qual es desconeixia el seu any exacte de fundació. El cronista en aquell mo-
ment de la Societat de Festers, Rafael Gandia Vidal, va situar el seu naixement 
en 1918.
Poques dades existixen de la història de la Comparsa en la seua primera eta-
pa. Alguns cognoms, Coll, Pla, Bernabeu, Conca, Gandia, algunes fotografies i 
alguns records que es perden com un somni amb el pas del temps.
La Comparsa va participar ininterrompudament en les festes fins a 1935. A 
mitjan de la dècada dels 50, antics components i un grup de jóvens entusiastes 
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van refundar la Comparsa. 
La Comparsa va partici-
par en les festes de 1957 
amb D. Francisco Reig 
Cambra com a Primer Tro.
Des d’aquell moment sis 
capitanies han marcat els 
punts d'inflexió de la nos-
tra història.
Va ser el nostre primer 
capità D. Vicente Molina 
en 1963. En 1970 la Com-
parsa va celebrar la seua 
segona capitania. El capi-
tà va ser Francisco Soria-
no Aleixandre. En 1989 el 
capità va ser José María 
Calabuig Soriano, el quart 
capità Chano. En 2001, Enrique García Moya va ser el quint capità Chano. I 
l'any de 2013 va ser Tudi Guillem Sanchis la Primera Capitana Mora de la com-
parsa. Amb ella vam tindre la sexta capitania dels chanos.
Importants van ser els anys d'Ambaixada. L'any 1995, va ser Paco Martín l'Am-
baixador i Paco Ferrero el Banderer Moro. L'any 2007 les encarregades de 
declamar els textos de Cervino i de portar la bandera de la
mitjana lluna van ser Natalia i Noelia Calabuig Ferri.
I l'any 2010, en el 150 aniversari de la Festa, la comparsa va inaugurar la seua 
seu social en la plaça de Baix.
Ara amb cent anys recent complits, i en portes de la nostra pròxima Ambaixa-
da, volem compartir la nostra història amb tot el món de la Festa i amb tota la 
ciutat d'Ontinyent. Esteu tots convidats.
Pel Crist, Per Ontinyent
Avant Centenari
Avant Chanos 
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La Societat de Festers del Santíssim Crist de l´Agonia
vol fer constar el seu Agraïment a les Empreses que han 

col·lborat en l´edició d´aquest butlletí del
Mig Any 2018


