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Un any més hem arribat a l’oasi. 
Com sempre, per estes dates, 
amb el Mig Any Fester, els festers 

i festeres d’Ontinyent poden fer una pausa 
a la llarga “travessia del desert” cap a les 
festes i gaudir d’un moment que sempre 
és molt especial. 

Totes i tots fent boca ja per a l’apoteosi 
festera que arribarà en agost, i molt 
especialment les comparses amb càrrec en 
2016 i els Primers Tro: Contrabandistes, 
Mariners, Abencerrajes i Taifas, van a 
viure els actes d’estos dies de manera més 
intensa i especial si cap.

També serà el primer Mig Any per a 
la Junta de la Societat de Festers que, 
encapçalada per José Rafael Sanchis, van a 
fer a bon segur tots els esforços perquè les 
festes de 2016 siguen les millors possibles. 
Des de l’Ajuntament d’Ontinyent farem tot 
allò que estiga a la nostra mà amb aquest 
mateix objectiu, el de posar en valor com 
pertoca un dels més importants símbols 
de la nostra ciutat. 
  
Ja queda menys per davant del que hem 
deixat arrere al camí cap a les festes. És 
moment de tornar a sentir música festera, 

de retrobar-se i sopar tots junts, de passar-
ho bé amb les competicions i activitats, i 
sobretot de desfilar emocionats al compàs 
de Chimo. Aprofitem que hem parat 
en aquest oasi fester, que és el Mig Any, 
per recarregar eixa energia festera, eixe 
sentiment que esclatarà plenament a  
l´agost, però que durant uns dies torna a 
estar a flor de pell per a ser gaudit sempre 
amb alegria i il·lusió.

Agafeu forces, ja queda menys per a les 
festes! 
 
El vostre Alcalde,

Jorge Rodríguez Gramage

Jorge Rodríguez Gramage
Alcalde de la Ciutat d´Ontinyent
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mença un nou exercici fester i de 
nou encetem noves il·lusions i nous 

objectius  a  complir en este any 2016. Es 
presentaran en societat els protagonistes 
d’estes festes i  a més aprofitarem per assis-
tir als actes que la Societat organitza cada 
any.
En uns temps tan complicats com els que 
estem vivim, vull transmetre un missatge 
d’esperança i confiança en les nostres in-
tencions renovades per treballar conjun-
tament en aquest projecte comú que és la 
nostra festa de Moros i Cristians , manifes-
tació cívica, festera i cultural que ens apro-
pa a tots i a totes i ens agermana i  contagia 
eixa alegria que desprén la gent quan es 
veiem i coincidim en qualsevol acte que es 
realitza durant el Mig Any.
La Junta agraeix moltíssim la col·labora-
ció i el recolzament que hem trobat en el 
fester, a través de les Comparses en allò 
que hem pogut necessitar i de veritat,  
ens sentim molt, molt orgullosos de tots 
els festers i festeres d’Ontinyent. Això ens 
dóna més força i ganes per continuar esta 
tasca tan important i gratificant, com és 
vetlar, gestionar i organitzar les nostres 
benvolgudes festes, en honor del San-
tíssim Crist  de l’Agonia al qual esperem  

prompte de retornament a la seva ermita 
de Santa Anna, on una vegada haja fina-
litzat la seua restauració, podrem veure’l 
i pregar-li.
Només em resta felicitar els càrrecs d’en-
guany: Vicent Marrahí i José Galiana, 
capitans; Jose Vizcaino i Francisco Micó 
ambaixadors; Mª Carmen Martínez i Jor-
ge Martí, banderers; i a tots els Primers 
Tro; així com a la pregonera d’enguany, 
Isabel Penadés; al centre ocupacional, que 
s’encarregarà d’elaborar el nostre cartell 
de Festes, al Director de la marxa Chimo, 
Jesús Barberà; al director de la música del 
pregó, Francesc Nadal; i al pregoner del 
Mercat Medieval i de Moros i Cristians, 
Sergio Pomar; tots ells protagonistes d’es-
tes festes de què ja estem gaudint amb les 
competicions lúdiques i esportives que 
per estes dates ja s’hauran iniciat. Moltes 
felicitats i una forta abraçada a tots i a to-
tes. Que passeu un bon Mig Any carregat 
de festa i concòrdia entre els festers.

José Rafael Sanchis Vicedo
President de la Societat de Festers
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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

Roberto Sanchis Sánchez Vocal Mossàrabs

Pilar Coll Calabuig Vocal Bucaneros

Enrique Orquín Aleixandre Assessor Musical Llauradors

Juan José Portero Tortosa Assessor Religiós

Rafa Torro Ferrero Director Museu Fester Mossàrabs

José Luis Azorín Cambra Cronista de Festes Chanos

Enrique Galiana Torró Representant Soci no Fester

Natxo Tortosa Sánchez Representant Contrabandistas

Rafael Albert Mollá Representant Fontanos

Josefa Tortosa Coll Representant Almogàvers

Joan Martínez Silvestre Representant Asturs

Manuel Palomino López Representant Llauradors

Amadeo Juan Galbis Representant Cides

Susi Cambra Bataller Representant Marineros

Juan Mira Albero Representant Bucaneros

Inma Torró Bas Representant Estudiants

Jordi Vidal Cambra Representant Gusmans

Juan Cucart Alfonso Representant Arquers

Ignacio Pastor Vila Representant Cruzados

José Enrique Reig Gramage Representant Abencerrajes

Salvador Albuixech García Representant Kábilas

Daniel Sevilla Castellanos Representant Moros Espanyols

Manuel Requena Collado Representant Saudites

Germán Vidal Giner Representant Mudéjares

Rosana Ferrero Úbeda Representant Mossàrabs

Noelia Gómez Rodríguez Representant Taifas

Ximo Penadés Tomás Representant Moros Berberiscos

José Enrique Mollá Sanchis Representant Moros Marinos

José Daniel Silvaje Sanchis Representant Chanos

María Insa Úbeda Representant Omeyas

Juan A. Alcaraz González Representant Benimerins
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Primers tro
Estefanía  Martínez Cortés Contrabandistes

Lola Parras Ortuño Fontanos

José Manuel Reig Valls Almogàvers

Cecilia Calabuig González LLauradors

Gonzalo Barberá Gandía Cides

Gemma Montés Colomer Marineros

Sergio Mollá Navalón Bucaneros

Elena García Micó Gusmans

Pepa Doria LLopis Arquers

Pedro López SAnchis Cruzados

Javier Soriano Morales Abencerrajes

Javier Cabedo Sanchis Kábilas

Rafael Sais Morales Moros Espanyols

Roberto Sanz Llopis Saudites

Antonio Revert Gandía Mudéjares

Francisco Salmerón Martínez Mossàrabs

José Ramón Revert Gramage Taifas

Vicente Pastor Osca Moros Berberiscos

Oscar Bellver Pérez Moros Marinos

Jordi Todolí Morant Chanos

Mª José García Galiana Omeyas

Javier Revert Ferrero Benimerins 
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Vicente Marrahí Guerrero
Capità Cristià

Después de tanto tiempo de espera, 
ya las veo llegar, empiezo a sentir 
la alegría en las calles, la música, 

el ambiente festero y, como no, la ilusión 
de una comparsa: los Contrabandistas.

Tan solo nos queda la mitad de camino, 
ese que nos llevará a sentir la emoción de 
nuestra Entrada. Recuerdo una frase que 
me comentó una vez mi amigo Sergio, 
una que me ayuda mucho en los momen-
tos duros, que dice “No te dije que el ca-
mino sea fácil, pero sí que valdrá la pena”, 
esas son las palabras que me motivan y 
me hacen subir esa ilusión que llevo den-
tro para representar con orgullo a nues-
tras fiestas de Moros y Cristiano en un 
año tan especial para  nuestra comparsa.

A lo lejos, hace 6 años, empezó un sueño 
que nunca imaginé que se pudiese reali-
zar: una noche, una cena, unos amigos, 
una Embajada, la de les “Carmens”, fue el 
detonante de todo. Fue una cena de fin 
de fiesta en la Embajada del 2010, como 
no, llegué el último, ahí empezó a cocerse 
todo, los amigos empezaron a hablar de 
la posibilidad de presentase para Capitán  
el 2016, les comenté que para mí sería un 
sueño, pero que estaba muy complicado. 
Ese día, consiguieron encender la chispa 
de la ilusión que tengo, y vi en ese mo-
mento, que con el apoyo de mis amigos 
y de mi escuadra el CONTRABANDO, 

podría realizarse. Solo había un pero, fal-
taba el apoyo más importante y a la vez 
el más difícil y el más complicado, el de 
mi mujer Estefanía; costó lo suyo, pero 
como siempre, agradecido a mis amigos 
porque lo consiguieron, tal es el empe-
ño que pusieron, que la motivaron aun 
más para acompañarme como cargo y así 
presentarse como Primer Tro de la com-
parsa, con la ayuda de las Bandoleras y 
el apoyo de su escuadra el Tempranillo.
El tiempo y el destino han trazado mi 
camino como festero, siempre he teni-
do, donde he estado, el espíritu Con-
trabandista, mi padre ya lo era, yo lo 
fui y lo soy y mi hermano lo fue. Gra-
cias “Chinchi” por esa oportunidad que 
me diste de conocer  nuestra escuadra 
el Contrabando y así tener el placer de 
disfrutar, después de muchos años, de 
volver a estar en una entrada Contra-
bandista los tres juntos, ahora ya no es 
un sueño, empieza a ser una realidad.
No podía olvidarme del que ha sido y será 
“Mi Capitan”, Alfredo Reig; agradecido 
por el  apoyo, consejos e ilusión que me 
transmites; es un honor y un placer el reci-
bir de tus manos el testigo como Capitán.
Después de contaros como he llegado 
hasta este cargo quiero deciros que ya 
siento, deseo y espero con impacien-
cia, y al mismo tiempo con nerviosis-
mo, las fiestas de agosto, ese viernes 26, 
en el que disfrutaremos en las calles de 
Ontinyent de todo el trabajo, esfuerzo, 
sacrificio y responsabilidad de una com-
parsa, la nuestra, para que ontinyentins y 
visitantes disfruten también de nuestra 
alegría y pasodobles en la Entrada de las 
mejores fiestas de Moros y Cristianos.
Envuelto en tanta ilusión y sentimiento, 
quiero agradecer de todo corazón a todas 
las personas que me han dado su apoyo, su 
tiempo y su complicidad para que nuestra 
Capitanía Contrabandista esté a la altura 
de nuestras fiestas de Moros y Cristianos.
Arranquemos nuestro Mig Any tan espe-
cial como sabemos,

Avant, festers i festeres d´Ontinyent!

Avant, Contrabandistes!!!
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José Galiana Borreda
Capità Moro

Una vez pasadas las fiestas na-
videñas, en las cuales afloran 
sentimientos, y donde reforza-

mos las relaciones y buscamos el aná-
lisis y conclusiones de un año vivido, 
también llegan los momentos cuando, 
bien acomodado en el calor hogare-
ño, cierras los ojos y te quedas medi-
tando, es decir dormido y soñando.

Empiezas a verte en la plaça de Baix, 
en plenos meses estivales al atarde-
cer, sentado junto a tus amigos de LA 
GAMBA y en el centro de la mesa los 
aperitivos. En el momento ideal, apa-
rece el PORRONET, siempre con ím-
petu alegre y desbordante. Tambien 
tenemos a los más veteranos del lugar, 
no por edad, sino por convicción, que 
empiezan a mover el SABLE. Los más 
maduros, por sapiencia de la fiesta, 
saben respetarla y buscan en el arma-
rio su TURBAN y su ESPINDARGA. 
El atardecer se hace oscuro y miras al 
cielo y es azul, puro, vivo y en la men-
te te imaginas a los hombres y mujeres 
TUAREGS que no paran de moverse. 
Con la oscuridad, tenemos la suerte de 
que existe MITJA LLUNA, que sigue 
resplandeciente con su alegría y cons-
tante juventud. Y como decía el cantan-
te: nos dan las nueve y las diez y llega la 
ONCE, con su chispa y apetito de risas 

inigualable, como otros muchos más, 
bien encaminados y guiados por haber 
sido hábiles marineros como el REM.

Muchas conversaciones de actos feste-
ros : recuerdos sobre el maestro Cer-
vino y las ultimas embajadas y, como 
no, el siempre gracioso regocijo de la 
expresión del centinela con su arcabuz 
MATAMOROS, cuyas únicas armas 
utilizadas son las palabras, lo que nos 
lleva a todos al respeto por el arte en 
mayúsculas de este acto. Como no po-
día ser de otra forma, al finalizar los bo-
cadillos, siempre se oye el mismo grito 
al servicio: SARA-MATA de timonet y 
herberet, lo que denota alegría conti-
nuada y, finalizada la cena, los más jó-
venes ya pierden el temor y dicen a sus 
progenitores siempre la misma can-
ción: DUS-MAMA-DUS., y no parece 
MALA MANERA de reclamar algo que 
todos hemos hecho en alguna ocasión.

Pero la alegría brota de inmediato, 
cuando despiertas del sueño. Estamos 
en el Mig Any: la fiesta empieza ya .

Tenemos un nuevo reto en el seno de la 
FAMILIA ABENCERRAJE, que debe-
mos asumir con responsabilidad. Cada 
uno de nosotros aportaremos traba-
jo, ilusiones y, en gran medida, senti-
mientos y sensaciones que se comple-
tarán con un gran nivel de exigencia 
colectiva para que, una vez más nues-
tra fiesta mora-cristiana seá un éxito.

Por ello, ABENCERRAJES, debe-
mos  CREER para crear. CREAR fe-
licidad que no se puede comprar, 
FELICIDAD que únicamente se pue-
de COMPARTIR Y DISFRUTAR.

DISFRUTA, ONTINYENT, que es-
tas fiestas tienen todos los ingredien-
tes: entusiasmo, emociones, ilusión, 
calor y un publico muy especial.

Disfrutemos del MIG ANY y contagie-
mos a todos de lo que está a punto de 
llegar. 
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Ja ha arribat el mes de febrer i així, quasi sen-
se adonar nos-en, hem aplegat a la meitat 
del camí. Ja fa sis mesos que el Morenet va 
tornar a l’ermita de Santa Anna, marcant el 
final d’un any fester i el començament d’un 
altre, d’un any que per a nosaltres i per a 
la nostra comparsa està sent molt especial.
Pareix l’altre dia que vam prendre la de-
cisió d’unir la nostra família amb la nos-
tra tradició festera per a convertir-nos 
en els portadors de la paraula i l’ensenya 
dels cristians i representar la nostra com-
parsa, els Mariners, en les festes de 2016.
Durant aquests mesos, ens hem submergit 
en un món que per a nosaltres era desco-
negut, però que ens ha captivat. Hem cone-
gut la festa des d’una perspectiva diferent 
i hem passat a formar part d’un grup de 
càrrecs que, en un tres i no res, s’ha conver-
tit en una xicoteta família, en la qual tots 
posem el millor de nosaltres amb un sol 
objectiu; fer festa i que el nostre any fester 
siga inoblidable. Des d’ací, volem agrair-
vos a tots la vostra acollida i el vostre afecte.
I, com no, ens hem submergit també en 
la preparació d’un projecte de compar-
sa elaborat des de la il·lusió i les ganes. 
Han sigut mesos de reunions, idees, tre-
ball i actes per tal de preparar les fes-
tes de 2016 i per a aconseguir que, a 
finals d’agost, desfile pels carrers d’On-
tinyent una ambaixada marinera digna 
de les nostres festes i que els versos de 
Cervino, recitats a la Plaça de l’Ajunta-
ment, ens òmpliguen a tots d’emoció.
El temps va corrent i l’arribada del Mig 
Any ens fa pensar que, així com ja han 

passat sis mesos, sols ens queden sis me-
sos més perquè la màgia de les nostres 
festes torne a envair un poble que des-
cansa tranquil de les presses de l’hivern. 
Estem convençuts que seran sis mesos 
molt intensos en els quals els prepara-
tius del que serà la nostra ambaixada 
centraran gran part de les nostres vides.
Però ara toca fer una xicoteta parada i dis-
frutar del Mig Any. Ontinyent s’omplirà 
per uns dies de festa: competicions espor-
tives, concursos infantils, concerts, dinars 
i sopars de germanor, desfilades al so de les 
marxes cristianes, les marxes mores i els 
pasdobles. És temps d’oblidar-nos de la ru-
tina i recordar al nostre poble que ja queda 
menys perquè la festa dels Moros i Cris-
tians torne als nostres carrers ja que les fes-
tes de 2016 estan cada vegada més a prop.
No volem acabar sense donar-vos les grà-
cies a tots els que heu estat, esteu i, de se-
gur, estareu al nostre costat ajudant-nos, 
aconsellant-nos i recolzant-nos. A la 
comparsa Mariners, que ha dipositat en 
nosaltres la seua confiança; a l’esquadra
Arrere i Avant, de la qual ens sentim orgu-
llosos de formar part, i, com no, a la nos-
tra família. Sense vosaltres res d’açò seria 
possible.
Esperem que aquest Mig Any siga el pre-
ludi d’unes festes especials que perduren 
per sempre en la memòria de tots. Per a 
nosaltres de segur que ho seran.
Avant, Mariners! Avant, Ambaixada Cris-
tiana 2016!

José Vizcaíno Borredá
Ambaixador Cristià

MªCarmen Martínez Vidal
Banderer Cristià
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Comença el compte enrrere d’un any 
ple d’emocions i sentiments. Recor-
dem molt gratament el dia que vam 
dir, tant a les nostres famílies com a 
l’esquadra la decisió de presentar-nos 
com a ambaixador i banderer i vam 
obtindre el recolzament instantani per 
part de tots ells. També volem recal-
car l’afecte de tota la comparsa Taifes 
y  l´ajuda que ens estan donant con-
tínuament. Queden 6 mesos per tal 
de viure el que seran, a títol personal, 
unes festes especials tan per a nosal-
tres, com per a la nostra estimada es-
quadra la Tajha, de la qual ens sentim 
plenament orgullosos de formar part 
. Ens agradaria destacar l´ambient 
de germanor que hi ha entre tots els 
càrrecs de les festes de 2016,  que fa 
que aquest any siga més especial si 
cap. Estem treballant de valent per 
tal de complir amb tots el objectius 
marcats i estem segurs que els com-
plirem. Ens agradaria convidar a tot el 
poble d’Ontinyent a compartir la fes-
ta del Mig Any amb nosaltres i agrair 
de nou, tant a la comparsa Taifes com 

a la nostra esquadra la Tajha, tot el 
suport y l’ajuda que estem obtenint 
contínuament. Sabeu que sense vosal-
tres aquest any no tindria cap sentit.
Avant, Taifes!
Avant, la Tajha! 
Avant, Ambaixada 2016!

Francisco Micó Beneyto
Ambaixador Moro

Jorge Martí Ferrero
Banderer Moro
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Divendres 5 de febrer 
· A les 20.30 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 diverses activitats 
esportives.
· A les 23.00 h. Junta informativa en la Sala d´Actes de la Societat de Festers.

Dissabte 6 de febrer
· A les 15.00 h. les Comparses inscrites realitzaran les eliminatòries de fùtbol-7, 
voleibol i padel, en les instal.lacions esportives del Poliesportiu Municipal.
Organitza: Societat de Festers . Col.labora: Regidoria d´Esports de l´Ajunta-
ment d´Ontinyent.
· A les 20.00 h. Inauguració de l´Exposició del Grup Fotogràfic Pou Clar. Sala 
d´Exposicions del centre comercial “El Teler”. 

Diumenge 7 de febrer
· A les 9.00 h. les comparses inscrites continuaran les eliminatòries de fútbol-7, 
tindrà lloc la semifinal i final de voleibol i de padel a les instalacions del Poli-
esportiu Municipal. Organitza: Societat de Festers. Col.labora: Regidoria d´Es-
ports de l´Ajuntament d´Ontinyent.

Divendres 12 de febrer
· A les 20.00 h. conferència “El Bandolerismo Andaluz” a la  Sala d´Actes de la 
Societat de Festers.
· Tot seguit inauguració de l´exposició comparsa Contrabandistes en la Sala 
d´exposicions del Museu Fester.  
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Dissabte 13 de febrer
· A les 9.00 h. en el Casino de la Societat XXIIé Trofeu Infantil i Juvenil d´escacs 
del Mig Any. Organitza: Societat de Festers. Col·labora: club d´escacs Ontinyent
· A les 9.30 h. en el Casino de la Societat de Festers XXIIIé trofeu de Bac i XVIé 
trofeu de Dominó. Organitza: Societat de Festers. 
A les 19.00 h. a la Sala d´Actes de la Societat, entrega de premis als guanyadors 
dels concursos de:
 XXIXé Concurs escolar de Dibuix i Pintura 
 XXIXé Concurs Literari Escolar
· Tot seguit, inauguració de l´exposició del XXIXé Concurs Escolar de Dibuix i 
Pintura en la casa dels Barons de Santa Bàrbara.
· A les 20.45 h. inauguració de l´exposició “Els Cartells de Festes”.

Dimarts 16, dimecres 17 i dijous 18 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 19 de febrer
· A les 20.00 h. conferència  “Aproximació històrica i literària al text de les 
Ambaixades de J.J. Cervino “ a càrrec d´Alfred Bernabeu, cronista de la ciutat 
d´Ontinyent.

Dissabte 20 de febrer
· A les 22.00 h. Sopar de Gala en el casino de la Societat de Festers en conmemo-
ració del Mig Any Fester 2016.
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Divendres 27 de febrer
· A les 19.30 h. Cercavila i inauguració del Mercat Medieval i de Moros i Cris-
tians.
· A les 20.00 h.  Pregó  a càrrec del fester abencerraje Segio Pomar Montahud des 
del balcó de la Societat de Festers a la plaça de Baix. 

Dimarts 23, dimecres 24 i dijous 25 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.

Diumenge 21 de febrer
· 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´Agrupació Musical On-
tinyent. Director titular: Juan Daniel Jover Piqueras.
Organitza: Societat de Festers.
Col.laboren: Ajuntament d´Ontinyent  i banda de música Agrupació Musical 
Ontinyent.
Cicle de concerts Mig Any 2016.

Dissabte 27 de febrer
· A les 11.00 h. i 12.30 h.  Semifinal i final del Campionat de Futbol-7 del Mig 
Any Fester en l´Estadi Municipal “El  Clariano”. En finalitzar els partits, es farà 
el lliurament de trofeus als equips guanyadors.
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· 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 encapçalat pels estendards de la Societat de Festers  i seguirà 
l´ordre següent: Contrabandistas (Capitania), Fontanos, Almogàvers, Asturs, 
Llauradors, Cides, Marineros (Ambaixada), Bucaneros, Estudiants, Gusmans, 
Arquers i Cruzados; Abencerrajes (Capitania), Kábilas, Moros Espanyols, Sau-
dites, Mudéjares, Mossàrabs, Taifas (Ambaixada), Moros Berberiscos, Moros 
Marinos, Chanos, Omeyas i Benimerins 

Diumenge 28 de Febrer
· A les 8.30 h. s´iniciaran les corres-
ponents Salves d´ordenaça.
· A les 9.00 h. missa per tots els fes-
ters difunts, en l´ermita de Santa 
Anna, als peus del Santíssim Crist 
de l´Agonia.
· A les 10.00 h. esmorzar de germa-
nor al casino de la Societat de Fes-
ters.
· A les 11.30 h. Concert de música 
festera al Teatre Echegaray, a càrrec 
de la Societat Unió Artística Musi-
cal d´Ontinyent. Director titular: 
José Francisco Mira. Després del 
Concert, es presentaràn  a la ciutat 
els càrrecs de les Festes de Moros i 
Cristians de 2016.
Organitza: Societat de Festers.
Col.laboren: Ajuntament d´Ontin-
yent  i banda de música Societat 
Unió Artística Musical d´Ontin-
yent.
Cicle de concerts Mig Any 2016.
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Agrupació Musical Ontinyent
Diumenge 21 de febrer de 2016 - 11.30 h. - TEATRE ECHEGARAY

PRIMERA PART

SEGONA PART

FRARE I FESTER 
marxa cristiana , 2015...............................................Carlos Ferri Reig
ALS XEUS
marxa mora, 2010.....................................................Josep Ferrero Forcada
                                                                                   i César Fernández Sevilla
ITAKA
marxa cristiana, 2016................................................Ferran Sanchis Gandía
ESTHER
marxa mora, 2015.....................................................Francesc Nadal Canales
CUBELLES
marxa cristiana, 2011................................................Josep Ferrero Forcada
ASIRAM 94
pasdoble, 2015..........................................................Juan Daniel Jover Piqueres

EL GRIEGO
marxa mora, 2015.....................................................Vicente Gabriel
ILICITANA
marxa cristiana, 1984................................................José María Ferrero Pastor
MUDAYYAN
marxa mora, 2015......................................................Rubén Penadés Silvestre
VILASILVANA
pasdoble, 2010..........................................................Saül Gómez Soler
MAFIHLLA
marxa mora, 2015......................................................Saül Gómez Soler

Director: Juan Daniel Jover Piqueras
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Societat Unió Artística Musical d´Ontinyent

PRIMERA PART

SEGONA PART

Diumenge 28 de febrer de 2016 - 11.30 h. - TEATRE ECHEGARAY

PATRICIO BARCELÓ 
pasdoble , 2002.........................................................Ramón García i Soler
ALFAQUÍES
marxa mora, 1999......................................................Joan E. Canet Todolí
SIBILA DE FORTIÁ
marxa cristiana, 2006.................................................Enrique Alborch Tarrasó
GUARDIA JALIFIANA
marxa mora, 1952......................................................José Pérez Vilaplana 
GUARDIANS DE LA CREU
marxa cristiana, 2016.................................................Daniel Ferrero Silvaje

EL NOSTRE
pasdoble, 1966 (50 aniversari)...................................José María Ferrero Pastor
ALCOI, ESCATA I DESTRAL
marxa cristiana, 1996 (20 aniversari).........................Rafael Mullor Grau
CAVALL DE FOC
marxa mora, 1996 (20 aniversari)..............................José R. Pascual Vilaplana
PENYA CADELL
marxa mora, 1976 (40 aniversari)...............................Francisco Esteve Pastor
BONUS CHRISTIANUS
marxa cristiana, 1966 (50 aniversari)..........................José María Ferrero Pastor

Director: José Francisco Mira Marín
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El pasado sábado 26 de Septiembre, la Sociedad de Festeros de Ontinyent recibió la 
visita de una representación de la “Chegança de Santa Cruz” de Itabaiana del estado de 
Sergipe de Brasil y encabezada por Giselma Meneses quien, en representación de esta 
asociación carioca, vino para entrevistarse con nuestro presidente Rafael Sanchis. El 
motivo era recordar la participación de esta asociación en el I Congreso de Embajadas 
que se celebró en nuestra ciudad en 2010 e intercambiar opiniones y experiencias so-
bre nuestras fiestas de moros y cristianos.

El encuentro se inició con la visita al Museo Festero, donde Rafael Torro, como di-
rector del mismo, mostró a los asistentes toda la instalación y en especial el espacio 
dedicado al Congreso de Embajadas donde el recuerdo de la participación de los vi-
sitantes es patente. Más tarde, y desde el salón de Juntas de la Sociedad, se realizó una 
mesa redonda donde se habló del funcionamiento y evolución de nuestra fiesta moro 
cristiana, no solo en lo que a embajadas se refiere, sino también a todos los actos que se 
desarrollan.  Hubo tiempo para intercambiar inquietudes y experiencias entre los asis-
tentes de este coloquio que acercó a las dos asociaciones salvando miles de kilómetros 
gracias a la tecnología, pero el broche llegó cuando, desde la otra parte del océano, se 
ofreció un pequeño concierto de una Banda de Música de la localidad de Itabaiana en 
el cual se recogió tanto música tradicional de Brasil como algún pasodoble. La actua-
ción   se cerró con la interpretación de la marcha mora Chimo del mestre José María 
Ferrero .

Al finalizar la jornada, Giselma Meneses nombró a Rafael Sanchis, Presidente de la 
Sociedad de Festeros, encargado de inaugurar la “Bienal do Livro 2015” el día 14 de 
octubre. Cabe destacar que este es el acontecimiento más esperado y con más prestigio 
que la población de Itabaiana tiene y que celebra con especial cariño cada dos años. Ser 
el presentador en este evento es todo un honor y más, en esta ocasión, que será desde 
nuestra ciudad y en voz de nuestro presidente.
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La Sociedad de Festeros fue la 
noche del 14 de octubre el es-
cenario de la video conferen-
cia que inauguró la “III Bienal 
do livro” de la población de 
Itabaiana en el estado brasile-
ño de Sergipe. Durante la vi-
sita, que semanas atrás acogió 
en la misma sede a una repre-
sentación de la Chegança de 
Santa Cruz de esta población, 
se le encomendó a nuestra so-
ciedad que este año diera ini-
cio a este acontecimiento que, 
de forma bianual, reúne a la 
población de este estado con-
virtiéndose en uno de los actos 
más importantes y de mayor 
relevancia. Al acto acudieron 
cargos y junta de gobierno de 
la Sociedad de Festeros y, pese 
a la hora de su realización, por 
la diferencia horaria entre am-
bas poblaciones y el adecuado 
desarrollo de los actos así lo 
hacia necesario.

Fue el presidente, Rafael San-
chis Vicedo, el encargado 
de transmitir en palabras un 
breve discurso en el que des-
tacó el vínculo que une la fiesta de ambas poblaciones, Ontinyent e Itabaiana, y que se 
afianzó en el año 2010 durante el Encuentro de Embajadas que celebró nuestra ciudad 
y en la que la Chegança de Santa Cruz participó representado su forma y manera de 
entender la fiesta moro-cristiana. En el discurso también se resaltó la forma y como se 
desarrolla nuestra fiesta.

En esta edición, la bienal cuenta también con la participación de la Sociedad de Feste-
ros de Ontinyent pues allí se exponen libros, carteles y diverso material representativo 
de nuestras fiestas.
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El passat diumenge 7 de desembre i  
com cada any, la Societat de Festers va 
participar, al costat de totes la compar-
ses, en l’Ofrena a la Puríssima Concep-
ció dins del programa d’actes establit 
per la seua Associació de Festes per a 
enguany.

L’Associació de Festes de la Puríssima, tal com 
és costum, va realitzar la visita a la nostra Socie-
tat, acompanyada per la Junta i Cambreres de 
2015, amb motiu de l’acte de l’Aguinaldo. Enga-
lanat el casino per a l’ocasió, se li va preguntar 
al nostre president: “Cançó o Responsos?”, tal 
com marca la tradició, perquè Els Angelets de 
la Puríssima entonaren la tradicional melodia 
de l’Aguinaldo.
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És ja costum que els càrrecs de cada any realitzen 
aquest acte solidari per a sensibilitzar i celebrar en 
comú el Nadal. Amb activitats i un menjar en el casi-
no de la Societat de Festers, l’ambient va ser molt bo 
fins que, a meitat vesprada, va arribar el Carter Real 
dels Reis de l’Orient per a arreplegar les peticions dels 
xiquets que s’hi trobaven

La Societat de Festers 
ha cedit dos vestits a 
l’Exposició del Teatre 
Escalante, on es rea-
litza una mostra de 
la Festes de la Comu-
nitat Valenciana i en 
la qual la nostra ciu-
tat és qui representa 
la Festa de Moros i 
Cristians que se cele-
bra en tota la nostra 
geografia. També s’ha 
cedit una maqueta del 
nostre castell per a 
mostrar les Ambaixa-
des que se celebren 
a Ontinyent cada di-
lluns de festes.
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La nostra festa és molt gran, la nostra festa és molt més que una Entrada. Els 
Moros i Cristians d’Ontinyent són cultura i tradició, però sobretot són
solidaritat, són integració i són patrimoni de tots els ontinyentins i ontinyen-
tines. Per tot això, l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent, a proposta de la 
Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, ha confiat la realització del 
cartell de les festes de Moros i Cristians de 2016 a les dones i hòmens del Cen-
tre Ocupacional Jose Antonio Bodoque d’Ontinyent.
Al Centre Ocupacional d’Ontinyent presten el seu treball més de setanta perso-
nes amb discapacitat psíquica de tota la comarca de la Vall d’Albaida. Té més de 
vint-i-cinc anys d’experiència i s’ha convertit en un centre de referència en tota 
la comunitat autònoma. Des de fa més de deu anys elaboren diversos materials 
artesans, sobretot productes a partir de paper reciclat com targetes per a bo-
des, comunions, Nadal, àlbums de fotografies, llibretes de diverses grandàries, 
punts de lectura, etc. El treball és elaborat manualment per dones i hòmens 
d’entre 21 i 65 anys amb diferents graus de discapacitat psíquica que, a més 
de prestar els seus serveis en el centre, realitzen altres activitats esportives, 
lúdiques, etc.

Centre Ocupacional d´Ontinyent “José Antonio Bodoque”
AUTOR DEL CARTELL 2016
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Naix a Ontinyent el 4 d’octubre de 
1984. Comença els seus estudis mu-
sicals i obté el Títol de Grau Mitjà de 
Música, especialitat Flauta Travesse-
ra al Conservatori Professional d’On-
tinyent, seguidament estudia el Grau 
Superior de Música especialitat Flauta 
Travessera al Conservatori Superior 

de Música Joaquín Rodrigo de València (amb qualificació excel·lent). A més 
també és Llicenciat en Història i Ciències de la Música (Musicologia) per la 
Universitat de la Rioja. Ha realitzat diversos cursos de perfeccionament de 
Flautí i Flauta travessera, a més de cursos d’interpretació de Barroca i de flauta 
renaixentista i barroca, així com de direcció d’orquestra i de banda.
Algunes de les seues composicions per a banda simfònica són: Tomás Namás 
(M.M.) 2008 o Esther (M.M.) 2015.
En l’actualitat és músic de l’Agrupació Musical d’Ontinyent i professor de flau-
ta travessera a Aielo de Malferit i l’Olleria.

Els seus inicis en la festa van ser als Contrabandistes, 
la comparsa del seu pare. En l’any 1980, en complir 13 
anys, va ser l’últim any en què podia participar activa-
ment de les desfilades, però va tindre la sort que l’any 
següent son pare va ser capità dels Contrabandistes 
i això li va permetre poder allargar un any més el fet 
d’eixir als actes.
En l’any 1984 va formar part de la Cort d’Honor de Pi-
lar Revert.
Eixe mateix any coneix a qui uns anys després seria el 
seu home, Miguel Gandía Conejero, i açò fa que comen-
ce la seua relació amb la Comparsa Cides, en la qual, 
des de l’any 2002, junt a la seua cunyada i una colla d’amigues, conformen la 
Penya Pioneres.
Sempre ha participat en els boatos de capitanies i ambaixades de la seua com-
parsa, especialment en l’ambaixada de l’any 2003, quan el seu marit Miguel va 
ostentar el càrrec de banderer.
En l’any 2008 entra a formar part com a vocal de la Junta de Govern d’aques-
ta casa amb Rafael Ferrero, i des de 2011 fins a 2014 continua amb el mateix 
càrrec sota la presidència d’Antonio Morales. Durant tots estos anys, s’enca-
rrega especialment del protocol i dels assumptes administratius amb l’ajunta-
ment, on treballa com auxiliar administrativa.
En l’any 2011 va ser pregonera del Mercat Medieval que s’organitzava en la 
Setmana Gran d’Ontinyent. N
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Isabel Penadés Romero 
PREGONERA 2016 

Francesq Nadal Canales
COMPOSITOR DE LA MÚSICA PER AL PREGÓ
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Naix a Ontinyent (València) en l’any 
1972. Comença els estudis musicals 
de solfeig, teoria i percussió al con-
servatori Josep Melcior Gomis d’On-
tinyent. Posteriorment ingressa en 
el conservatori de grau professional 
Mestre Vert de Carcaixent (València) 
en l’especialitat de percussió amb el 
professor Àngel Garcia Llácer, que 

i “Menció d’Honor”. Seguidament, 
estudia grau superior al conservato-
ri Oscar Esplà d’Alacant on obté les 

Extraordinari- en la seua especialitat, 
amb el professor Joan Garcia Iborra.
Ha realitzat cursos de perfeccionament 

Marinus Koms, Jan Pustjens, Mari 
Honda Tominaga, Robert Van Sice, 
Manel Ramada, David Friedman, Juanjo Guillem, Jesús Salvador, Josep Vicent 
i Les Percussions de Strasbourg.
Va ser membre fundador del Ensemble “Percussions Quartet” amb la qual rea-
litza concerts de música contemporània per tota la Comunitat Valenciana.
Ha sigut professor de percussió de l’Associació Musical Canalense i del con-
servatori elemental municipal Josep Melcior Gomis d’Ontinyent, en el qual va 
exercir el càrrec de director del centre.
Ha realitzat cursos de perfeccionament de direcció musical organitzats per 
l’Escola Comarcal de la Vall d’Albaida, l’ISEB institut Superior Bandístic Euro-
peu i a Muro (Alacant).
L’any 1996 és seleccionat per l’INJUVE (Institut Nacional de la Joventut) per a 
realitzar una gira de concerts de música contemporània com a solista de
marimba per les ciutats de Ponferrada, Oviedo, Vigo i Madrid. Participa amb la 
Orchestre d’Harmonie des Jeunes de l’Union Européenne al Stage de Tortosa 
(Tarragona) i Luxemburg i realitza concerts per Itàlia, Suïssa i Alemanya, sota 
la direcció de André Reichling i Jan Cober.
És autor de diverses obres de música festera per a banda com pasdobles, mar-
xes mores, cristianes i diferents peces corals. En l’any 2004 va escriure l’obra 
d’encàrrec de la Societat de Festers d’Ontinyent, per a l’acte del pregó -Els Ca-
vallets a la Festa- per a sextet de percussió.
En la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent exerceix el càrrec de sots-
director i va dirigir la Banda Juvenil durant tretze anys,de la qual és director 

A hores d’ara dirigeix l’Orquestra Jove i el Cor Pueri Cantores del col·legi La 
Concepción d’Ontinyent.N
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Joan Jesús Barberà i Fontana
DIRECTOR DE “CHIMO”
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Segio Pomar Montahud
PREGONER MERCAT MEDIEVAL I DE MOROS I CRISTIANS

Naix en el carrer del Delme d’Ontinyent en plenes festes de Moros i Cristians 
de l’any 1957.

La seua vinculació amb les nostres festes comença amb la seua amistat amb 
Salvador Gramage García, capità de la comparsa Benimerins l’any 2003, que 
l’anima i li presta un vestit de la seua comparsa en l’any 1975; participa de les 
festes durant dos anys amb aquesta comparsa i, posteriorment, passa jun-
tament amb un grup d’amics, a formar part de la comparsa Almogàvers i en 
l’any 1985 la seua penya Matamoros, nom que escullen per estar vinculat a les 
Ambaixades de les nostres festes, decideix canviar d’aires i passar a engrossir 
el bàndol moro amb la comparsa Abencerrajes, amb la qual ha participat en 
les nostres festes durant els últims trenta-un any. Durant aquest temps el 
seu compromís amb les nostres fes-
tes ha sigut molt alt, tant a nivell de 
comparsa com amb altres responsa-
bilitats: ha sigut representant en la 
Societat de Festers i primer tro de 
la seua comparsa. La marxa mora 
Ser Aben, composta per Rafael Mu-
llor en 2013, està dedicada a ell i a 
la seua penya Matamoros. La seua 
passió per la música festera li ha fet 
esponsoritzar a través de la seua em-
presa INEL el premi a la millor ban-
da de música en l’acte de la l’Entrada 
de Bandes durant els últims anys. 
La seua gran afició a la fotografia ha 
motivat que moltes de les seues ins-
tantànies relacionades amb els Mo-
ros i Cristians hagen format part, en 
mes d’una ocasió, del programa de 
les nostres festes.
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Una vegada més  com ve sent habitual en els últims anys, el món del disseny s'ha posat 
a disposició de les comparses de Contrabandistes, Marineros, Abencerrajes i Taifas 
per a crear els logotips que identificaran este com el seu any de càrrec. I s´han servit 

de la joventut i el talent de compo-
nents de les pròpies comparses; nin-
gú millor que ells per a transmetre 
els valors i la manera de disfrutar la 
festa que, de segur, han aprés des de 
xicotets.
Les quatre creacions tenen en comú 
haver-se basat en els colors de les 
comparses.
Així doncs, el dels Contrabandistes, 
amb eixa " C " gran que embolica el 
logotip s´identifica com a Capita-

nia, Comparsa i Contrabandistes; així mateix, pintada en verd, s´identifica el color 
alegre dels arbres de la serra. A cobert d'esta es troba la muntanya, el nostre Benicade-
ll, que simbolitzat el refugi i la vivenda que tenien els contrabandistes en altres temps 
i amb els colors de la serra tardorenca que forma la tradicional manta Contrabandista.
Culminant eixa "C" un clavell roig, que expressa l'alegria de la nostra gent i homenatja 
la dona contrabandista.

En el seu logotip, els Abencerrajes han volgut representar la seua identitat com a com-
parsa i com a família que són.Els 
Abencerrajes van ser una important 
família que van ocupar el Palau de 
l’Alhambra, que van denominar “la 
Casa dels Abencerrajes”. Moltes són 
les llegendes que els envolten, però 
ens podríem quedar amb la seua 
majestuositat i elegància, caracte-
rístiques que es van traslladar a la 
seua casa. L´ espectacular façana 
representa la gelosia de la Sala dels 
Abencerrajes de l’Alhambra. El lo-
gotip recull un fragment d’esta ge-

losia amb una estrella de huit puntes en la part central, representada en la cúpula de 
la Sala a l’Alhambra.
Junt amb el verd i el negre, els colors que millor el identifiquen, de forma senzilla i 
clara, representen la imatge d’una comparsa jove, moderna i amb personalitat.
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Els Mariners han plantejat una escena formada per un vaixell que supera una mar ma-
rejada en la qual es pretendria representar l'esperit de superació constant que posseeix 
la comparsa. Per transmetre el valor 
de la humilitat, aquest vaixell  s´i-
l·lustra com un vaixell de paper, que 
emfatitza el caràcter aparentment fe-
ble i delicat del material, però sense 
cap por ni complex per tal de supe-
rar tots els reptes presentats. es va 
descartar la geometria i simetria per 
garantir una expressivitat major. Les 
línies sensibles i el ritme havien d'es-
tar molt presents en el símbol. For-
mes corbes i suaus amb acabaments 
afilats que representa a la perfecció la combinació entre agressivitat i delicadesa que 
tracten de transmetre.
Els colors triats van ser els principals de la comparsa; el blau i el roig, acompanyats 
d'una escala de grisos fins al negre, que doten la gamma d'equilibri, elegància i com-
binació ideals.

Com a punt de partida per a la creació del logotip dels Taifas, el dissenyador es va fixar 
en el significat de la paraula "Taifas", que significa "bando", a partir d'ací va decidir que 
tota la comparsa havia d'aparéixer en la imatge que representarà un any tan especial. 
Una altra cosa que volia representar era la unió dels càrrecs d'ambaixador i banderer 
en un sol càrrec. Per tant, la imatge 
principal del logotip és la bandera de 
la mitjana lluna que al mateix temps 
és el castell de les ambaixades.
Si ens fixem, podem veure com eixa 
Bandera-castell esta rematada amb 
els detalls del brodat daurat del ves-
tit de gala de la comparsa i al seu 
torn adornada amb estilitzats mo-
tius àrabs. La tipografia de la paraula 
"Taifas" està treballada amb un estil 
àrab però amb lletres occidentals i 
representa, amb la seua forma allargada i contínua, l'entrada de les esquadres taifes en 
el poble d'Ontinyent.

Quant al color, es va buscar el blau com a color més representatiu de la comparsa i el 
daurat, que aporta l'elegància en un any tan especial.
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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·laborat en l´edició d´aquest butlletí del 
Mig Any 2016
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