PINTEM
LES FESTES
de Moros i Cristians

Il·lustracions de Leo Ferre Albero | Textos de Cristina E. Rizo Antón

Pinta la festa és un quadernet per a acolorir que té com a objectiu
donar a conéixer les Festes en honor al nostre patró Sant Jordi.
Cal destacar la singularitat que Banyeres de Mariola celebra dues
festes en el seu honor:

Sant Jordi
A qui es dedica la festa. És el patró
de Banyeres de Mariola, a més de
ser patró de molts més llocs com
Anglaterra, la veïna Alcoi, d’Aragó i
Catalunya entre altres. La seua festa
se celebra el 23 d’abril.

Festes de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi
-

(Del 22 al 25 d’abril)

Festes en honor a la Relíquia de Sant Jordi
(El cap de setmana del primer diumenge de setembre)

Festers i Festeres

Les festes i la seua manera de celebrar-les són senyal d’identitat
d’un poble, de la seua essència i les seues tradicions. Es tracta
d’un patrimoni immaterial que hem de conservar i difondre. Per
això a través d’aquestes il·lustracions volem que els xiquets i
xiquetes puguen conéixer, aprendre i descobrir als protagonistes
i actes que la componen. Us convidem a realitzar un recorregut
per la Festa al so del nostre himne!

Que són qui fan la festa. A Banyeres
hi ha 10 comparses: 5 cristianes
(Cristians,
Estudiants,
Maseros,
Contrabandistes i Jordians) i 5 mores
(Moros Vells, Moros Nous, Marrocs,
Pirates i Califes). També està el
públic que acompanya totes les
festes veient els actes.

-

Musics
Els que acompanyen
i amenitzen la festa.
Cada filà té la seua
pròpia banda oficial
que interpreten
pasdobles, marxes
mores i cristianes en
cada acte. A més, en
Banyeres comptem
amb dues bandes;
la Societat Musical
Banyeres de Mariola
i l’Agrupació Musical
‘’La Nova’’ que també
participen en la festa

Els festers es traslladen des de la
Plaça dels Plàtans fins als peus de
l’altar del patró amb els seus ramells
de flors per ofrenar-li’ls. Els últims
en entregar les seues flors a Sant
Jordi són els Maseros, ja que van
iniciar aquest acte.

-

L’ofrena

Concurs
D’Interpretacio

A les dotze del migdia té lloc el
rés de l’Àngelús i a continuació
s’interpreten els himnes oficials.
Tot seguit, les dues bandes de
Banyeres (fora de concurs) i les 10
bandes oficials de les comparses
participen en el Concurs Godofredo
Garrigues on cada banda interpreta
un pasdoble.

A l n o stre patró S ant J ordi | en Ba nye re s, to ts e l s a nys |

l i fe m fe ste s rel i g i os es | i d e moros i c ri s t i a n s .

La Diana
L’entrada

La Retreta

És l’acte més multitudinari i té lloc
el dia 22 d’abril i el primer dissabte
previ al primer diumenge de
setembre per la vesprada. Primer
desfila el bàndol cristià, per ordre
d’antiguitat i després el moro.
Dins de cada filà, podem trobar
esquadres, bandes de música i
dolçaines, piquets i carrosses des
d’on es llancen caramels i confeti.
Per tancar cada comparsa trobem,
si eixe any hi ha, els capitans amb
el seu acompanyament i l’esquadra
oficial i la bandera. És un acte molt
vistós perquè a més dels vestits
oficials podem veure altres vestits
molt elaborats, exòtics, guerrers...
etc. L’acte s’acaba rendint armes a la
imatge de Sant Jordi que trobem a
la façana de l’església.

Els fanals són unes
escultures fetes amb
paper i cartó que
representen algun motiu
fester i es porten en alt.
A mitjanit, comença una
cercavila per diferents
carrers amb música i
on els festers i festeres
acompanyen el fanal
de la seua comparsa
amb fanalets de paper.
Una vegada la desfilada
aplega a la Plaça Major,
es cremen els fanals.

Festes d’ unió i harm onia | on s’aju nte n bra ç a m b bra ç

Després del volteig de campanes
comença
aquesta
desfilada
matutina que recorre molts carrers
del poble. Cada comparsa fa un
recorregut diferent i tots acaben a
la Plaça Major on el públic espera
impacient per veure els números i
desplaçaments que les esquadres
oficials han preparat. Tenim dues
dianes en les nostres festes, el dia
23 i 24 d’abril. Però la del dia de Sant
Jordi és la més esperada perquè es
realitza com a el concurs de Caps i
Esquadres.

to ts fo rm a t s en u n a es q u a d ra , | el p a t ron o i el t reb a l l .

Missa Major

Festes de com panye ris m e , | fe ste s e n co m u ni tat , |

La volteta

Solemne Processo

La vesprada del dia 23 els
protagonistes són els festers més
menuts. Des de la Plaça dels Plàtans
fins a la Plaça Major els xiquets i
xiquetes de les 10 filaes desfilen
mostrant al públic com de bé saben
desfilar, sent l’última en desfilar
l’esquadra oficial infantil de cada
comparsa.

Les deu comparses, encapçalades
pel guió de Sant Jordi acompanyen
la imatge del patró a la seua carrossa.
Recorren els carrers del centre
del poble, custodiat per devots,
festers i autoritats festeres, civils i
religioses. Quan Sant Jordi torna a
la Plaça Major, les esquadres oficials
l’esperen rendint armes i és rebut
amb focs artificials. Una vegada al
temple, és rebut amb el cant dels
gojos i quan s’entronitza novament
al seu altar, s’interpreta l’Himne a
Sant Jordi.

-

Després de concentrarse totes les comparses,
les autoritats festeres i
municipals, es traslladen
al temple parroquial de
la Mare de Déu de la
Misericòrdia, per a assistir
a la Solemne Missa Major.
S’escolta el sermó
que el predicador
de cada any
ha preparat,
s’interpreta la
Missa de Sant
Jordi cantada i en
acabar, tots junts,
cantem l’Himne a
Sant Jordi.

d’u ni ó e nt re ri c s i p ob res , | d ’ u n i ó en t re x i c s i g ra n s .

Les Ambaixades

La Guerrilla

El dia 24 d’abril es representen les disputes
entre els Moros i Cristians, simulant combats
d’arcabusseria. Les guerrilles acaben al castell al
matí, amb l’ambaixada mora, i a la vesprada, amb la
cristiana. El parlament entre els dos ambaixadors
acaba en una batalla entre un representant de
cada comparsa amb la seua corresponent del
bàndol contrari i entre els dos ambaixadors.
Després els actes es traslladen al Castell de Fusta
de la Plaça Major on tenen lloc les Ambaixades
Humorístiques entre les comparses d’Estudiants
i Moros Nous i la comparsa de Pirates.
Les nostres festes han tingut diversos
textos per a les ambaixades; els actuals
daten de finals del segle XIX.

Pel matí, comença des
del
Barranc
Fondo,
on les comparses han
esmorzat i han ballat la
bandera i a la vesprada
des del barri de Mariola.
L’enfrontament
entre
Moros i Cristians comença
a la Serreta de la Neu
amb un parlament entre
els dos ambaixadors.
El bàndol que defenen
el castell retrocedeixen
per protegir-se en ell i el
bàndol contrari l’ataca
amb
l’esperança
de
guanyar la batalla. L’acte
acaba als peus del castell,
al Monument a Sant Jordi.

Ball de
Banderes
El ball de la bandera
és quasi una dansa. El
fester o paisà es col·loca
al mig del cercle que
cada filà ha format i de
genolls mou la bandera
en cercles el més prop
de terra possible. Té lloc
el 24 d’abril pel matí,
abans de la Guerrilla
i el 25 d’abril al Morer
i a la Plaça Major
després d’alçar als nous
capitans.

Teix ido r, de ixa e l tele r, | llaurad o r, g u a rda e l fo rcat , |

tra u e l t rag e d e fes ter | i a forma r en l a f i l à .

Les Despulles

El BallMoro

Al migdia del 25 d’abril, després
de baixar disparant de l’ermita
del Sant Crist té lloc aquest acte a
l’ermita de Santa Maria Magdalena.
Després de la victòria dels cristians
el dia anterior, l’ambaixador o
ambaixadora mora es despulla dels
seus atributs reials com la banda o
el bastó, renuncia a la seua fe i es
converteix al cristianisme.

És una dansa que interpreten els
festers i festeres de la filà Moros
Vells. La coreografia s’articula amb
quadres de 12 participants abillats
amb arquets, banderes i panderetes.
S’interpreta tres vegades: el dia 23
d’abril, després de Missa Major a les
portes del seu maset, el dia 24 d’abril
després de l’ambaixada cristiana al
castell i el dia 25 d’abril després de
les despulles.

El Cementeri
L’acte més emotiu de les
nostres festes. Els festers
acudeixen amb els seus
arcabussos des del Morer
al cementeri. A l’altura
de l’ermita de Sant Jordi,
es disparen unes salves
recordant que allí va estar
ubicat l’antic cementeri.
Una vegada allí, cada
comparsa
dispara
tres
salves en cada recinte
mentre es resa pel descans
dels difunts. A continuació,
té lloc la missa. Cada fester,
en la intimitat, dispara una
salva davant la tomba en
record dels seus familiars.

Víto l al p atró S ant J ordi! | diu e n m ú si c s i p a i sa ns; |

Ví to l al pat ró S a n t J ord i ! | d i u en M oros i C ri s t i a n s .

-

La Reliquia
Nous Capitans
És tradició a Banyeres alçar a qui
seran els representants les pròximes
festes a muscles mentre els capitans
que deixen el càrrec els passen
la banda. Aquest acte té lloc el 25
d’abril de bon matí al Morer, davant
de l’Ermita del Sant Crist a migdia i a
la vesprada, a la Plaça Major.

Canvi de
Sant Jordiet
El 25 d’abril a la vesprada, després
d’alçar als nous capitans i ballar la
bandera, cada comparsa es dirigeix a
casa del capità d’eixe any per recollir
el Sant Jordiet de la seua comparsa.
Amb unes xicotetes andes és portat
fins a la façana de l’església i després
a casa del nou capità. Si no hi ha
capità, passarà l’any al maset de la
comparsa en un lloc d’honor.

Víto l al patró S ant J ordi! | re pe ti re m to ts e l s a nys, |

La singularitat i originalitat d’aquesta
festa és que es commemora, durant el
cap de setmana del primer diumenge
de setembre, l’arribada a Banyeres de la
Relíquia de Sant Jordi en 1780, i es reviuen
els dos primers dies de les Festes de Moros
i Cristians que se celebren en la localitat
a l’abril. Per tant Banyeres de Mariola
celebra dues vegades les festes de moros
i cristians, una en honor a Sant Jordi i una
altra en honor a la seua relíquia.

u ni ts e n u n ma tei x c ri t , | u n i t s p erq u è s om g erma n s .
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