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La commemoració dels cent cin-
quanta anys de les festes de Moros 
i Cristians que enguany celebrem 
a Fontanars dels Alforins, és una 
bona ocasió per a tornar sobre el re-
lat del seu origen i resseguir les cir-
cumstàncies que en van donar peu. 
La coneixença dels antecedents i 
la comprensió de les motivacions 
de les Festes en els seus moments 
inicials, ens situen en millor dispo-
sició per a celebrar-les adequada-
ment i transmetre-les a les succes-
sives generacions com una mostra 
digna del llegat cultural.

La tradició, arreplegada en la mo-
desta i estimable bibliografia local, 
fa remuntar l’origen de les nos-
tres festes de Moros i Cristians a 
1866, com un deure de gratitud a 
la Mare de Déu del Rosari contret 
pels habitants del llogaret dels 
Fontanars, ja que a ella se n’havien 
aclamat, per haver-los deslliurat 
de l’epidèmia de còlera que havia 
atacat la contrada l’any anterior. 
El naixement de les festes de Mo-
ros i Cristians als Fontanars es 
produeix quan el lloc encara no té 
entitat administrativa, perquè és 
part del poble principal situat més 
a llevant i distant mitja jornada a 
peu. Expressat amb propietat, a 
l’inici de les seues festes de Moros 
i Cristians el caseriu del paratge 
dels Fontanars és un poblet mi-
núscul enclavat a la tercera de les 

quatre partides dels Alforins d’Ontinyent, conformat per l’esglé-
sia i unes poques cases agrupades al voltant de les dos replaces 
contigües i adjacents a l’assegador.

Ontinyent -la metròpoli: la vila de referència i dependència ad-
ministrativa- celebra les seues festes de Moros i Cristians, se-
gons els cànons contemporanis nostres de la festa, des d’agost 
de 1860. Les tropes espanyoles havien guanyat Tetuan el 6 de 
febrer del mateix any, dos dies després que una nevada formi-
dable caiguera sobre el terme d’Ontinyent i s’assegurara el cicle 
agrícola: a finals de l’any anterior, la població havia acudit en 
rogativa al Crist de l’Agonia, a impetrar la pluja perquè els camps 
no s’ofegaren de set i les collites pogueren prosperar. La de la 
victòria militar a l’Àfrica es va sumar a l’alegria per l’obtenció 
d’unes bones precipitacions sota la forma de la neu del 3 i 4 de 
febrer, i va produir tan gran entusiasme en la població que es 
van celebrar públicament els dos esdeveniments alhora a mit-
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tructurada en companyies. De 
l’evolució dels antecedents, la fes-
ta de Moros i Cristians ve a nàixer 
a l’empara de la festa patronal de 
tota la vida i per això l’essència de 
la festa s’identifica amb la religió.5

La influència d’Alcoi és determi-
nant per a la instauració de les re-
presentacions de moros i cristians 
a poblacions del seu entorn durant 
el segle xviii, com Cocentaina i Be-
nilloba. El fet que Ontinyent, no 
exempta d’aquella mateixa influ-
ència, adoptara en 1860 el model 
alcoià en curs per a la festa de la 
pròpia localitat, seria igual de de-
cisiu perquè els habitants del llo-
garet dels Fontanars optaren al 
seu torn per la festa de Moros i 
Cristians com a manera d’honorar 
la Mare de Déu del Rosari que te-
nien per patrona. Ontinyent, com 
a referent immediat, esdevé el mo-
del a imitar.

El moment històric, ací

L‘estiu de 1865 el poble d’Onti-
nyent, inclòs l’Alforí, assistia es-
tupefacte a la declaració de les 
serres de realenc com a béns de 

5  Ariño, 1988, p. 41-44.

jan febrer, amb una gran festa que va incloure uns simulacres de 
guerra a mena d’ambaixades. Tan del grat de bona part del poble 
i les classes influents d’Ontinyent van resultar els actes d’aquella 
sobtada festa que l’Ajuntament, els socis del Casino El Porvenir i 
la parròquia de Sant Carles –seu del llumeners del Crist– hi van 
vore l’oportunitat de fer unes festes de Moros i Cristians en ho-
nor del Santíssim Crist de l’Agonia d’allí a mig any: entre el 5 i el 
7 d’agost d’aquell mateix 1860.1

L’origen de la festa morocristiana, en termes generals

Les representacions de Moros i Cristians són antigues desigual-
ment, disperses arreu de la geografia i de morfologies distintes, 
i al cap de la seua evolució han conformat una realitat social 
i cultural que combina elements castrenses, teatrals i religio-
sos. La Festa en la seua concepció actual, provinent del segle 
xix i tal i com la celebrem als pobles festers de les Comarques 
Centrals Valencianes, s’enquadra, amb cauteles, dins del que 
Antoni Ariño anomena “model alcoià”2 i és el resultat de l’evo-
lució d’un mode de solemnitat anterior coneguda sota el nom 
de soldadesca. La soldadesca provenia de les milícies, la finali-
tat de les quals era la defensa de les respectives viles i ciutats, 
amb el pertret d’armes necessari. En el cas d’Ontinyent i durant 
l’època foral –fins al 1707– la força local estava integrada per 
tots els hòmens aptes en edat militar i la comandava el jurat en 
cap; esporàdicament, la milícia havia d’acudir també a socór-
rer les poblacions costaneres front als atacs de la pirateria. La 
pertinença a la milícia comportava el contacte i l’exercici d’en-
trenament amb les armes. Per això, les milícies de les viles par-
ticipaven en les comitives processionals patronals: en el cas de 
les ontinyentines acompanyaven la processó de la Puríssima, 
o altres celebracions extraordinàries, disparant salves de pól-
vora en una pràctica que s’anomenava l’alardo3 i que vindria a 
ser com una barreja entre l’escolta honorífica i una exhibició de 
destresa amb l’arcabusseria –arcabussos, mosquets i trabucs 
n’eren les armes de foc més usuals.4 Fins la guerra de Succes-
sió. Superades les prohibicions derivades dels decrets de Nova 
Planta de 1707, la soldadesca resorgeix a Alcoi després de 1740 
en la processó de sant Jordi, amb la incorporació de dramatit-
zacions com ambaixades i tot plegat s’irradia a altres poblaci-
ons veïnes. La transformació de la soldadesca en les comparses 
festeres que actualment coneixem, és influència dels senyals 
del caràcter castrense de la milícia precedent, que estava es-

1 Ferrero, 2010, p. 10-12.
2 Ariño, 1988, p. 36-41.
3 Bernabeu, 2010, p. 10.
4 El concepte d’alardo de l’època foral és ben distant del que evoca entre 
nosaltres en l’actualitat la referència als alards o alardos. És un enigma per 
què l’expressió ha vingut a raure on ara la trobem. Hui, en diem alards a 
la desfilada humorística-satírica-creativa, amb disfresses, de la vespra de 
l’Entrada, cas d’Ontinyent i de Fontanars dels Alforins. (A Fontanars, els 
Pirates van assajar l’acte dels Alards en 1976: ells a soles; en 1977 s’hi van 
afegir els Contrabandistes. En 1978 els Alards es van incorporar al pla ofi-
cial d’actes, amb presència ja de la majoria de les comparses). 

Fontanars, 1900-1905: l’ambaixador 
cristià. J. V. Boscá
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l’Estat, amb la qual cosa les pròpi-
es serres i els seus aprofitaments 
podien ser venuts o subhastats 
al millor postor. Això suposava la 
pèrdua de l’antic privilegi que la 
vila i els seus pobladors havien 
vingut fent servir ancestralment, 
de l’ús de les pastures pels rama-
ders i les llenyes baixes pel poble 
tot per a llars i forns. El litigi amb 
l’Estat per la defensa d’aquells 
drets (dirigida per Lluís Mayans i 
Miquel Osca Guerau: propietaris, 
respectivament, de les heretats de 
Sant Elies i Ca Colomer, entre d’al-
tres) havia de durar fins gener de 
1872, en què el Tribunal Suprem 
dictaria una sentència favorable a 
la perduració de l’ús dels aprofi-
taments tradicionals de les serres 
del terme -l’Alforí inclòs- pels seus 
habitants. La tardor de 1865 va 
dur el còlera, assassí paorós i in-
centivador de les nostres Festes i 
que, per això, té capítol a propòsit.

El 1866 s’afrontava la darrera eta-
pa del regnat d’Isabel II sota el go-
vern de la Unió Liberal, amb un re-
refons d’inestabilitat política amb 
pronunciaments militars i conspi-
racions civils; el clima de crisi eco-
nòmica, financera i de subsistèn-
cies, era particularment dificultós 
per als jornalers del camp: entre 
unes coses i altres, tot un auguri 
del destronament de la monarquia 
que havia de produir-se el setem-
bre de 1868. 

El 1866 a penes feia quatre anys de 
la construcció de la primera torre 
del campanar i 15 de l’estrena del 
cementeri de Fontanars. El 1866, 
també, un grup de veïns alforiners 
inquiets per la formació dels fills, 
havien elevat a la Junta Provincial 
d’Instrucció Pública una sol·lici-
tud perquè fóra instaurada l’esco-
la al llogaret. La demanda va ser 
atesa i la resolució de creació de 
l’escola sol·licitada es dictava el 26 
de maig de 1866, encara que les 
dificultats per a disposar del local 
adequat n’ajornarien l’obertura 
fins el 16/10/1867. 

El relat vigent

Amb motiu del primer centenari, Enric Durà, Don Enrique el rec-
tor, contava en el programa de Festes de 1966 l’origen dels Moros 
i Cristians de Fontanars.6 Tot i l’omissió de la procedència, les refe-
rències aportades provenien del primer llibre de Fàbrica de l’Arxiu 
Parroquial. Així és com comença a divulgar-se que el setembre de 
1865 el còlera -“cólera morbo”, en la terminologia de l’època- feia 
estralls per aquestes comarques, i que els habitants de Fontanars, 
“amb la fe característica de la seua vida cristiana”, van acudir a la 
Mare de Déu del Rosari perquè, per la seua intercessió, el nostre Se-
nyor accedira a deslliurar-los del mal. Si s’obtenia tan preat favor, hi 
venia a explicar Don Enrique, quan tot haguera passat se celebraria 
una gran festa d’acció de gràcies a Maria, la Mare de Déu. 

Ferran Ros, Don Fernando, en 1981, rescatava en part la narració 
de Don Enrique interrelacionant igualment el còlera, els Alfo-
rins, la Mare de Déu i les seues festes patronals.7 En 1985, Albert 
Biosca, Don Alberto, conta amb cites i explicacions aquell mateix 
origen de les Festes, il·luminant allò que Don Enrique havia do-
nat a conéixer en 1966 amb transcripcions d’actes i notes i amb 
cita expressa del primer llibre de Fàbrica d’on les havia extre-
tes.8 Cinquanta anys després de l’any del centenar, el poble té in-
terioritzat el relat. La consciència col·lectiva local no dubta que 
les coses ocorregueren tal i com Don Enrique les contara i Albert 
les havia corroborades vora una vintena d’anys després. Així, en 
l’origen de les nostres Festes, es conjuguen quatre elements: 

- la paorosa epidèmia del còlera;
- el llogaret, les partides dels Alforins i la seua societat;
- el patronat de la Mare de Déu del Rosari; i
- l’augment de la festa anual a la Mare de Déu amb Moros i 
Cristians.

6 Gómez, 1966.
7 Ros, 1981.
8 Biosca,1985.

Detall d’una vista de Fontanars de 1906 de Godofred Ros. En 1866 el campa-
nar només tenia quatre anys. Vicent Biosca Cirujeda
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per estar contaminada de pànic. 
La por a la malaltia entre la po-
blació arribava a l’extrem que 
algunes persones amb càrrecs 
de responsabilitat a Ontinyent 
abandonaren els seus llocs per a 
fugir de la localitat, el que va ser 
motiu de destitucions i càstigs: 
paral·lelament es van produir 
també casos heroics, de professi-
onals, autoritats i gent anònima 
que van ser víctimes del contagi 
per mantindre’s als seus llocs so-
corrent els infectats.11

Ara fa vint-i sis anys, el Grup Ac-
cés, coordinat pel professor Edu-
ard Frasquet, va estudiar l’impac-
te del còlera a quatre pobles de la 
Vall d’Albaida entre 1834 i 1890: 
Agullent, Atzaneta d’Albaida, On-
tinyent i la Pobla del Duc. La font 
essencial d’estudi van ser les de-
funcions registrades als Quinque 
libri dels arxius parroquials; amb 
l’observació –aparentment inad-
vertida per Accés– que les esta-

11 Llora, 1992, p. 275.

El còlera, el temible hoste asiàtic

El còlera és una malaltia infecciosa gastrointestinal d’origen asi-
àtic que té un gran poder de contagi. Les epidèmies colèriques 
arriben per primera vegada a l’Estat espanyol el primer terç del 
segle xix, a través del transport marítim. Una persona infectada 
podia morir-se en escassos dies víctima d’unes diarrees impa-
rables i vòmits, amb doloroses rampes musculars i plena cons-
ciència de la pròpia situació. La via de contagi eren les aigües 
contaminades per les filtracions de les deposicions dels propis 
malalts o el consum d’aliments infectats -les hortalisses regades 
amb eixa aigua es convertien en agents contagiosos. Les limita-
des condicions higièniques de l’època afavorien la propagació 
de l’epidèmia, sobretot entre les classes socials més desfavori-
des; l’aglomeració poblacional, cas dels nuclis urbans sense cla-
vegueres, també era un factor de risc decisiu. Els anys d’impacte 
del còlera a Ontinyent van ser 1854, 1855, 1865, 1885 i 1890. 
Per l’article d’Albert Biosca, qui continua citant el llibre de Fà-
brica, es coneix que ja s’havia patit una passa de còlera als Fon-
tanars en 1855, gràcies a l’anotació d’uns donatius votius de la 
feligresia destinats a il·luminar la Mare de Déu amb motiu del 
còlera d’aquell any: bo, i pel llibre de defuncions. A continua-
ció, Albert transcriu aquesta acta del llibre de Fàbrica, amb data 
aparent del 17 de setembre de 1865:9

En el lugar de Fontanares, día diez y siete de setiembre de 
mil ochocientos sesenta y cinco. (…) Mas, habiéndose de-
clarado oficialmente la enfermedad del cólera en la villa 
de Onteniente el día diez del presente mes, de cuya enfer-
medad han muerto en el espacio de un mes 500 en la vi-
lla, y cinco defunciones en este de Fontanares, determinó 
el señor coadjutor el que los señores alcaldes, unidos con 
él, velaran por atender con el mayor celo a las necesida-
des de los pobres atacados del terrible azote, cuyo encargo 
cumplieron con el mayor gusto dando las disposiciones ne-
cesarias, para el caso en que fuera invadida esta feligresía 
del huésped asiático, y habiendo sido libertada por la in-
tercesión poderosa de María Santísima del Rosario, nues-
tra misericordiosa madre, se determinó darle gracias con 
solemne fiesta (…).10

Efectivament, l’Ajuntament d’Ontinyent havia declarat l’exis-
tència de l’epidèmia a la localitat i havia enviat oficis als rec-
tors de les esglésies amb instruccions de mesures a pren-
dre-hi. Però, ¿van hi haure 500 morts pel còlera en tan sols 
un mes a Ontinyent, el setembre d’aquell any? Eixes eren les 
terrorífiques magnituds que manejaven el vicari Francesc 
Pasqual Mateu i la seua Junta de Fàbrica amb la informació de 
què disposaven, la fiabilitat de la qual cal sospesar-la primer 

9 Data “aparent” perquè la primera defunció pel còlera no es produirà fins 
13 dies més tard. 
10 Arxiu Parroquial de Fontanars dels Alforins (APFA, en endavant). Llibre 
de Fàbrica, vol. 1, pàg. 89-90. Acta de la Junta de Fàbrica. 1865, setem-
bre 17. Fontanars. Acta transcrita parcialment i citada per Albert Biosca 
(1985). L’al·lusió a “los señores alcaldes” es refereix als quatre alcaldes pe-
danis de les partides dels Alforins: un per cadascuna d’elles.

Al·legoria de l’atac del còlera a la ciutat 
de Nova York a través del port, en la dè-
cada de 1830. La Ciència s’hi representa 
com un vigilant endormiscat



56

dístiques relatives a Ontinyent 
resultants d’aquell treball són par-
cials per haver-s’hi comptabilitzat 
les dades de l’Arxiu Parroquial de 
Santa Maria a soles, ja que el de 
Sant Carles havia sigut destruït 
quasi totalment a finals de juliol 
de 1936.

El terme municipal de la vila d’On-
tinyent tenia en 1867 una pobla-
ció d’11.015 habitants –inclosos 
els de les quatre partides dels 
Alforins–,12 i és plausible supo-
sar que l’oscil·lació demogràfica 
d’aquella entre 1854 i 1890, que 
és el període comprés des del 
primer a l’últim atac del còlera 
suportats, no fóra important. Les 
defuncions atribuïdes al còlera a 
Ontinyent –Santa Maria solament: 
cal no oblidar-ho– són: en 1854, 
121; en 1855, 53; en 1865, 194; 
en 1885, 130; i en 180, 15 –ve-
geu-ho al quadre I. La major part 
de les víctimes de 1865 es produ-
eixen entre setembre –més d’un 
centenar– i octubre.13 Cent de-
funcions en un mes per una causa 
sobrevinguda com aquesta en són 
massa: la població estava aterri-
da. Possiblement, tal i com hauria 
ocorregut amb anterioritat i ocor-
reria en altres episodis epidèmics 
posteriors, les campanes ja no 
tocaven a morts per no fer-li més 
por encara al veïnat. I aquests no 
eren tots els morts, perquè esta-
ven per sumar-se ací les víctimes 
de la parròquia de Sant Carles, els 
registres de les quals es destruïren 
a poc d’iniciar-se la Guerra. Possi-
blement, les defuncions ocasiona-
des pel còlera en 1865 a Ontinyent 
no foren 500 –o potser sí: qui ho 
sap! –, però, en qualsevol cas, la xi-
fra total va poder rondar les 400, 
dalt o baix: una mortaldat que no 
deixava de ser espantosa.

12 Arxiu Municipal d’Ontinyent (AMO, en 
endavant). Padró d’habitants 1867.
13 Grup Accés, 1991.

El còlera a Fontanars

Però la sorpresa en reunir i analitzar les dades és que l’impacte 
del còlera als Alforins va ser en realitat inferior al que es po-
dia témer per les notícies alarmants que aplegaven d’Ontinyent. 
Això cap atribuir-ho a la seua característica dispersió poblacio-
nal, amb les famílies distribuïdes als caserius i a les cases-here-
tat disseminades arreu de les quatre partides. Així, la mateixa 
circumstància que per a altres contingències solia ser un incon-
venient, va actuar com un espontani inhibidor front al contagi i 
la propagació en el cas de l’epidèmia. 

Dels 11.015 habitants del padró d’Ontinyent de 1867, 1.058 són 
els residents a les quatre partides dels Alforins, les més occiden-
tals del terme. En proporció als respectius habitants, la taxa de 
mortalitat causada pel còlera als Alforins va ser molt menor que 
l’ocorreguda a la resta del terme d’Ontinyent: per una qüestió de 
proporcionalitat, primer, i perquè com ja s’ha vist, l’aglomeració 
urbana en un nucli amb mesures i recursos higiènics i sanitaris 
escassos o limitats –sense aigua potable ni clavegueram, bàsica-
ment–, afavoria la progressió de l’epidèmia.

Això es veu clarament en la taula comparativa del quadre I. Les 
dades de la mortalitat epidèmica d’Ontinyent són les del Grup 
Accés publicades en l’Alba 5-6; les referides a les partides dels 
Alforins provenen dels Quinque libri de defuncions de l’Arxiu 
Parroquial de Fontanars dels Alforins.14 Les dades del quadre I 
mostren que 1865 va ser l’any de major impacte del còlera a On-
tinyent: precisament el mateix que per a l’Alforí va ser el de me-
nor incidència dels tres atacs epidèmics sofrits durant el segle 
xix. La vall d’Ontinyent i el seu nucli urbà (ço és, tot Ontinyent 
excepte les quatre partides situades a ponent dels Cabeços) van 
patir, en canvi, cinc sacsejades colèriques entre 1854 i 1890.

14 APFA. Llibre de defuncions 1r, 1851-1869, i 2n, 1869-1901. 
Li agraisc a don Antonio Mullor les facilitats, de molts anys, per a consultar 
la documentació històrica parroquial.
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tents haurien anat acomodant-se 
altres unitats familiars, ací i allà. 
Una de les famílies era la del vica-
ri Francesc Pasqual Mateu i Soler, 
natural de l’Olleria, qui habitava 
la casa abadia amb la seua germa-
na i una criada. Les restants eren 
les corresponents a: 19 jornalers 
més dos jornaleres viudes; quatre 
llauradors; tres fusters i una fus-
tera viuda; dos barbers, un ferrer, 
un fabricant d’alcohol i un peó ca-
miner. Més tres criats, col·locats 
en cases de llauradors. Al caseriu 
dels Fontanars que acabava de ce-
lebrar les seues primeres festes de 
Moros i Cristians el setembre an-
terior, en 1867 eren 152 habitants: 
77 hòmens i xiquets i 75 dones i 
xiquetes. Era una població jove, ja 
que 23 barons i 21 xiques tenien 
edats entre els 0 i els 9 anys, l’ho-
me més vell en tenia 63 i la dona 
més gran, 79; la mitjana d’edat era 
de 23,5 i 22,6 anys per a les dones 
i el barons, respectivament.18

18 Les dades estadístiques del present 
capítol són d’elaboració pròpia mitjan-
çant l’anàlisi del padró d’habitants de 
1867 (AMO).

Per una altra part, es veu com precisament aquell any de 1865 
en què, com diu Albert Biosca citant el llibre de Fàbrica, havia 
sigut suspesa la festa anual que la feligresia alforinera li feia a la 
seua patrona la Mare de Déu del Rosari el 8 de setembre, va ser 
el de menor impacte epidèmic dels sofrits, amb només quatre 
defuncions. Una dècada abans, en 1855, n’havien sigut set, però 
vint anys més tard, en 1885, havien de produir-se encara sis víc-
times com a efecte de la darrera passa que estava per vindre.

Té el seu interés, també, de conéixer qui van ser les quatre víc-
times alforineres de 1865, per la vinculació votiva que guarden 
amb l’origen de les nostres festes de Moros i Cristians. El 30 
de setembre de 1865 es moria de còlera a sa casa de Ca Vidal 
Mariana Cerdà Micó, als 66 anys; huit dies més tard, el 8 d’oc-
tubre, es moria al mateix domicili l’home que ella havia deixat 
viudo: Vicent Vidal Calabuig, amb 63 anys. Aquell 8 d’octubre 
també es moria al caseriu dels Fontanars l’albadet Antoni Be-
neyto i Ferri, de 20 mesos d’edat, fill del fuster Manuel Beney-
to Francés i de Josepa Ferri Belda. El 14 d’octubre es moria, 
al Corralet, la darrera víctima alforinera del còlera de 1865: 
Josepa Morant i Casanova, als 51 anys, qui era casada amb el 
llaurador Manuel Ureña. 

Les víctimes d’aquell any en van ser quatre i van faltar entre el 
30 de setembre i el 14 d’octubre de 1865: aleshores, ¿per què 
l’acta del 17 de setembre ja en parla, d’elles? i, ¿per què en eixa 
acta, dels difunts del còlera, es diu que n’havien sigut cinc? O, 
¿potser les cinc víctimes al·ludides eren unes altres, que s’havi-
en mort abans del 17 de setembre i van ser traslladats els cadà-
vers a soterrar-los a Ontinyent (posem-hi que per motius fami-
liars), i les defuncions foren assentades als Quinque libri de les 
parròquies de pertinença de la vila?15

El llogaret, les partides dels Alforins i la seua societat

El padró d’habitants de 1867 és el més pròxim a l’origen de les 
nostres Festes.16 La seua anàlisi ens revela com era la societat 
local del moment. La numeració, en 1859, de les cases dissemi-
nades arreu de les quatre grans zones rurals en què es dividia 
el terme d’Ontinyent (Nord-oest, Sud-oest, Nord-est i Sud-est: 
l’Alforí es repartia en part de les dos primeres), mostra que el 
caseriu dels Fontanars estava format aleshores per 18 edificis.17

Des de 1859, alguna casa més s’hi hauria pogut edificar. Segons 
el padró d’habitants, el 1867 vivien als Fontanars 35 famílies 
allotjades en 33 domicilis. Això no necessàriament demostra que 
en huit anys s’hagueren construït una dotzena d’edificis més: 
alguna casa nova hi hauria, però també en alguna de les exis-

15 Aquesta hipòtesi no sembla plausible. Però sí que poguera haver passat 
que el vicari redactara l’acta en dos voltes, i se n’haguera oblidat de datar 
la segona part de la relació.
16 AMO. Padró d’habitants 1867.
17 AMO. Llibre d’actes municipals 1858-1859, f. 208r-219v. Acta de nume-
ració dels edificis enclavats a les quatre zones del terme. 1859, abril 20. 
Ontinyent.
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La part majoritària de la població 
del llogaret eren dependents de 
la terra, com ho eren tots els ha-
bitants de les cases disseminades 
arreu de les quatre partides dels 
Alforins. El caseriu concentrava 
els artesans i professionals subsi-
diaris de l’agricultura que eren els 
fusters i el ferrer o ferrador: més 
els barbers. Les quatre fusteries 
eren: la de Faustí Tortosa; la de la 
viuda Josepa Pascual, en la qual 
treballava el seu fill Miquel Bios-
ca Pascual, menor d’edat legal; la 
de Josep, germà de l’anterior; i la 
de Manuel Beneyto.19 Almenys un 
dels barbers, Tadeu Delgado de 
Molina, tenia la patent de mestre 
sagnador que l’acreditava per a 

19 AMO. Padró d’habitants 1867.

exercir una espècie de cirurgia menor, de manera que igual com 
endreçava barbes i monyos, efectuava una sagnia, si calia, o po-
dia posar injeccions o arrancar queixals. El ferrer llussiava re-
lles, ferrava les cavalleries i també, molt probablement, tinguera 
coneixements veterinaris: per elementals que foren.

Vint-i-cinc de les famílies dels Fontanars eren dependents de 
la terra: 21 jornalers i quatre llauradors. Els jornalers eren els 
més vulnerables per estar sotmesos a una eventualitat cons-
tant; per al jornaler, els hiverns no eren tan durs pel fred com 
pels jornals perduts: dia sense jornal, dia sense pa, ni dur ni 
bla. Els llauradors d’ofici podien reputar-se, amb reserves, com 
la classe amb més regular fortuna dels qui vivien de la terra. 
En el cas de l’Alforí, els considerats llauradors podien ser: mit-
jans propietaris, que es llauraven la pròpia terra –els menys–; 
masovers –els anomenats caseros, assalariats a una masia o 
heretat: n’eren pocs–; i mitgers: la major part. La mitgeria és 
una de les modalitats tradicionals d’explotació agrària del secà 
valencià i en el cas de l’Alforí ha estat la predominant durant 
generacions i fins la darrera dècada del segle xx.

Als residents al caseriu, s’afegien els habitants de les quatre par-

Plànol figuratiu de les quatre partides dels Alforins, d’est a oest. S/d, c. 1927. Cedit per Daniel Belda. Foto: Miquel Francés
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via de la invocació: sent coneixe-
dor el veïnat de com d’eficaç havia 
estat la protecció mariana rebuda 
per les germanes Jordà Francés 
durant la invasió francesa entre 
1812 i 1813, en 1865 la feligresia 
dels Fontanars no dubta d’invocar 
l’auxili de la Mare de Déu del Rosa-
ri davant l’epidèmia sobrevinguda 
de còlera, sota la promesa i el vot 
de fer-li una gran festa d’acció de 
gràcies. L’atac del còlera cessa i a 
maig de 1866 li fan la festa d’acció 
de gràcies a la Verge, i s’institueix 
la Congregació de les Filles de la 
Puríssima Concepció de Maria -el 
germen de la festa de les Xiques.26 
Però açò no era tot, perquè a se-
tembre, la festa a la Mare de Déu 
del Rosari se celebrarà amb una 
esplendor inusual, en dos dies en 
comptes d’un com venia fent-se: 
seran les primeres festes de Moros 
i Cristians de Fontanars,27 segons 
la tradició. De la mateixa manera 
que Ontinyent en 1860 havia fet 
festa dos voltes en a penes sis me-
sos amb motiu de l’eufòria per l’as-

26 Gómez, 1966.
27 APFA. Llibre de Fàbrica, vol. 1, pàg. 98. 
Acta de la Junta de Fàbrica. 1866, setem-
bre 2. Fontanars. Acta transcrita parcial-
ment i citada per Albert Biosca (1985).

tides dels Alforins: 92 llauradors i dos viudes de llaurador; 64 
jornalers i quatre jornaleres viudes; els dos teulers del teular de 
la Safra, i dos peons caminers més. Tots amb les respectives fa-
mílies. Més 61 criats d’entre 10 i 70 anys (dels quals, els menors 
d’edat solien treballar barat a la manutenció). Entre uns i altres, 
feien el total dels 1.058 habitants de les partides dels Alforins 
de 1867. Els propietaris –els amos– constituïen un conglomerat 
aristocràtic de militars i nobles rendistes, i membres del clergat 
i burgesia emergent. Però eren, sobretot, absentistes, perquè 
residien majoritàriament a Ontinyent i Alcoi o a les capitals: Va-
lència o Madrid. En eixes condicions, no cal el microscopi per a 
l’anàlisi de l’extracció social del primers festers. 

El patronat de la Mare de Déu del Rosari

L’església de la Mare de Déu del Rosari d’ara, és el resultat de 
l’engrandiment gradual de l’ermita de Sant Antoni originària 
que va acabar de construir-se els darrers anys del segle xvi i es 
va erigir en centre de culte i aglutinadora dels antecedents del 
llogaret.20 En 1755, en l’acta del primer bateig celebrat als Fon-
tanars, sant Antoni consta com a cotitular de l’ermita –esmen-
tada també com a església, indistintament– junt a sant Miquel.21 

Però a mitjan segle xix, sant Miquel s’esfuma del patronatge lo-
cal i l’església de Fontanars comença a ser considerada sota l’ad-
vocació de la Mare de Déu del Rosari. Entretant, sant Antoni es 
manté com a patró en un segon terme. Conta Emília Albero que, 
durant la guerra contra les tropes napoleòniques, Vicenta Fran-
cés, gran devota del rosari igual com el seu home Vicent Jordà, li 
va prometre a la Verge que si s’acabava el conflicte sense que cap 
de les tres filles que tenien haguera sigut ultratjada pels inva-
sors, regalaria a l’església dels Fontanars una imatge de la Mare 
de Déu del Rosari. I així es van acomplir, la condició i el vot.22 
En uns pocs anys –entre la fi de la Guerra del Francés (1813) i 
la dècada de 1820– s’havia produït un canvi de preeminència 
patronal per la irrupció d’una devoció familiar i la seua ràpida 
propagació entre la feligresia.23

Diu Ariño que el patronatge és essencialment un fenomen lo-
cal associat a la configuració de la identitat col·lectiva d’una po-
blació.24 Per això, diu també que la participació en la processó 
no és un acte d’adhesió a la institució que patrocina i dirigeix 
l’acte, ni una comunió confessional, sinó un compromís amb el 
símbol màxim de la identitat col·lectiva.25 La via d’ingrés de la 
imatge mariana al centre de culte, en el nostre cas, és el regal 
votiu com a conseqüència de la devoció privada del matrimoni 
Jordà Francés a l’objecte diferenciador de l’advocació que és el 
rosari. La institucionalització del patronatge es produeix per la 

20 Terol, 2002.
21 Codina & Francés, 2013, p. 79.
22 E. Albero, 1965.
23 Bordera, 2014, p. 175-176.
24 Ariño, 1988, p. 96.
25 Ídem, p. 124.

La Mare de Déu del Rosari, patrona de 
Fontanars, fotografiada per Vicent Fos 
Ansaldo entre 1900 i 1910. Amparito 
Biosca Mora
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saonament dels camps i la presa 
de Tetuan, als Fontanars també, 
amb motiu de la fi del còlera, es 
van fer, en maig i setembre del ma-
teix 1866, la festivitat en gratitud 
i unes esplendoroses festes a la 
Mare de Déu de Rosari: aquestes, 
de Moros i Cristians, al parer. 

Dels precursors a les primeres 
Festes. L’augment de la festa anu-
al a la Mare de Déu del Rosari 

Les que es van fer els dies 8 i 9 de 
setembre de 1866, són les assenya-
lades com les primeres festes de 
Moros i Cristians dels Fontanars. 
Però existeix un precedent con-
trastat, que es remunta a dos anys 
abans, que cal assenyalar-lo com 
el precursor de l’arrancada mo-
rocristiana de 1866. Es tracta de 
l’enaltiment, amb la presència de 
música militar i filades de moros 
i cristians, del cant de la primera 
missa d’un prevere novell oficiat a 
l’església dels Fontanars. Don Enri-
que se n’havia referit lacònicament, 
però Albert Biosca subratlla l’inte-
rés excepcional del testimoni i en 
reprodueix i transcriu la crònica 
anotada en el llibre de Fàbrica pel 
vicari Francesc P. Mateu el mateix 
dia dels fets, 29 de maig de 1864:28

Nota. En el día veinte y nueve 
del presente mes de mayo, do-
mingo infraoctava del Corpus, 
día que se celebra anualmen-
te en esta parroquia dicha 
solemnidad, cantó su primera 
misa en esta yglesia don An-
tonio Mateu y Micó, natural 
y vecino de Ollería (mi primo 
hermano), con gran suntuo-
sidad, habiendo concurrido a 
dicha fiesta cuatro sacerdotes: 
el tío del celebrante, don Juan 
Mateu, presbítero beneficiado 

28 Biosca, 1985: Francesc Pasqual Mateu 
i Soler naix a l’Olleria en 1833 i és vicari 
de l’església dels Fontanars des de 1858 
a la seua mort, el 1878. Ell i el cosí Anto-
ni són soterrats a l’Olleria.

de Ollería; el padre José Gironés, de Ayelo de Malferit; don Pe-
dro Juan Alfonso, vicario de Fuente la Higuera, y el que escribe, 
coadjutor de esta parroquia. Vino la música de la capilla de 
Ollería con su banda militar; la concurrencia a la misa fue tan 
numerosa (que prevenido) se determinó fabricar un grande 
tablado de madera sobre la puerta principal de la yglesia, en 
el cual se colocó la // orquesta y las filadas de moros y cris-
tianos, que bien ataviados con sus ricos vestidos, se dignaron 
acompañar al nuevo sacerdote (…).29

El relat del vicari Mateu és molt significatiu de la relació entre la 
música marcial i les filades de moros i cristians -que és un altre 
tema-, alhora que suscita algunes qüestions, com ara:

a) Quantes filades de moros i cristians, quants individus compo-
nien cada filada, i quantes filades per bàndol hi van concórrer, 
al cant de la primera missa de mossén Antoni Mateu en maig de 
1864? És impossible de saber-ho però, almenys, sí que va haver 
de hi haure una filada per bàndol.30 

b) Els integrants de les filades havien vingut de l’Olleria, la loca-
litat d’origen dels Mateu concelebrants, a acompanyar els seus 
reverends paisans en tan assenyalada ocasió? Potser algun d’ells 
fóra ollerià, com ho eren els músics concurrents: però els vistosos 
vestits que acoloriren la primera missa de mossén Antoni Mateu 
difícilment ho podien ser perquè allí les festes de Moros i Cristians 
no començarien a fer-se fins mitjan segle xx. És plausible que Joan i 

29 APFA. Llibre de Fàbrica, vol. 1, pàg. 80-81. Crònica de la primera missa 
de mossén Antoni Mateu. 1864, maig 29. Fontanars. Transcrita i citada per 
Albert Biosca (1985).
30 La rotunditat de l’expressió al·lusiva a “las filadas de moros y cristianos”, 
escrita pel vicari Mateu en la crònica de la primera missa del cosí Antoni, 
és tan sorprenentment coincident amb la terminologia que fem servir en 
l’actualitat per a parlar de l’estructura organitzativa de les festes de Moros 
i Cristians que només podia ser casual. O poguera haver-se degut a notícies 
adquirides indirectament, a través de la banda militar de la Música de la 
Capella de l’Olleria, per les seues intervencions en les festes de poblacions 
com Ontinyent, Alcoi, Banyeres o altres. 

Festers moros: detall de la foto 1
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al Santíssim Crist de l’Agonia, sota 
l’advocació del qual s’instituïren 
les actuals festes de Moros i Cristi-
ans en 1860, està vinculada a l’ac-
ció rogativa i prové de segle xix.31 
La feligresia de l’església del ca-
seriu dels Fontanars, inclosos els 
propis habitants i els de les masies 
disseminades arreu de les quatre 
partides dels Alforins, eren conei-
xedors de les circumstàncies del 
patronatge ontinyentí per la do-
ble dependència, administrativa 
i eclesiàstica, que els vinculava al 
municipi de la vila i a l’església de 
Santa Maria d’Ontinyent.

En 1860, els alforiners honoraven, 
de segur que amb sobrietat, sant 
Antoni, a gener; Abdó i Senent -els 
sants de la Pedra-, a juliol; i la Mare 
de Déu del Rosari a setembre. Arran 
de l’esclat de gratitud i la instaura-
ció de les festes al Crist de l’Agonia 
a Ontinyent en 1860, els feligresos 

31 Llora, 1992.

Francesc Mateu (prevere beneficiat de l’Olleria i vicari de Fontanars 
respectivament), hagueren volgut afalagar el seu parent i confrare 
missacantant -nebot del primer i cosí del segon-, i que amb eixa fi-
nalitat hagueren amprat els vestits necessaris per a compondre al-
menys una filada mora i una cristiana. Ontinyent, per proposar-ne 
una possible procedència, els queia més prop i celebrava Moros i 
Cristians des de feia ja quatre anys. O Banyeres, poble fester des de 
més antic amb el qual eren corrents les relacions dels alforiners per 
vincles familiars. Només restava d’acomboiar els figurants a propò-
sit perquè se n’enfilaren la indumentària i representaren l’acompa-
nyament honorífic previst, que van poder ser una mescla de paren-
tela i coneixences ollerianes amb feligresos alforiners.

La de 1864 va ser la primera escenificació amb moros i cristians a 
Fontanars, la qual potser es desenrotllara sense més intervenció que 
la seua presència estàtica, col·locats sobre un gran entaulat de fusta 
l’orquestra i les filades: ço és, sense evolucions de desfilada ni trons 
d’arcabusseria, atesa la descripció del vicari Mateu d’adés. La parada 
morocristiana de la primera missa de mossén Antoni als Fontanars 
en maig de 1864, no va haver de defraudar les expectatives dels Ma-
teu, de causar admiració entre la feligresia, ni deixaria indiferent a 
cap dels assistents a tan solemne acte. Havia acabat de sembrar-se’n 
la llavor, dels Moros i Cristians de Fontanars. Només hi calien un pa-
rell de saons perquè grillara: el motiu i l’ocasió propícia.

Ontinyent celebra amb gran magnificència la festivitat de la seua 
patrona, la Puríssima Concepció, des del segle xvii. La devoció 

Fontanars 1900-1905. Mariners, durant la disparada. L’edifici de la imatge va allotjar l’Ajuntament entre 1928 i 1970, en 
què va ser enderrocat per a construir de nova planta, sobre el mateix solar, l’actual casa consistorial. J. V. Boscá
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alforiners van haver de trobar que 
la patrona de l’església dels Fonta-
nars hauria de rebre de part seua 
unes atencions comparables, o s’ar-
riscaven a no ser mereixedors de la 
seua protecció. I van haver de ca-
vil·lar la manera d’honorar-la amb 
aquelles novetats, d’indumentàries 
vistoses i músiques amenitzant-ne 
la desfilada, perquè la Maredéu no 
poguera sentir-se menystinguda. Ja 
n’aplegaria l’hora.

Per una part, la consolidació i el 
lluïment assolits per la Festa d’On-
tinyent en quatre anys serien no-
tables com perquè se’n parlara als 
pobles del voltant. Si la referent va 
ser aquella com si no, els Mateu 
s’havien decidit a acomboiar, d’on 
fóra, una mostra de la festa de Mo-
ros i Cristians per a donar-li sump-
tuositat a la primera missa del pa-
rent Antoni. Per l’altra banda, el 
record patent del brot colèric patit 
10 anys abans havia excitat el pà-
nic en declarar-se l’epidèmia de 
1865: amb la qual cosa estava ser-
vida l’ocasió perquè els alforiners 
situaren el seu patronatge a l’alça-
da del d’Ontinyent. Es van aclamar 
a la Mare de Déu del Rosari per a 
implorar la seua protecció amb el 
vot, o prometença, que si n’eixien 
ben lliurats li farien una gran festa, 
en agraïment.32 L’epidèmia va de-
caure a l’octubre i, tal i com s’ha-
via promés, el caseriu va celebrar 
la festa de la Mare de Déu en 1866 
amb una esplendor com mai abans 
l’havien feta, amb músics portats 
de Muro d’Alcoi i tot, i amb l’aug-
ment de la celebració de setembre 
a dos dies, el 8 i 9 de setembre.33 

32 Hi ha un paral·lelisme clar, de la rela-
ció catàstrofe-intercessió taumatúrgica, 
entre el cas del còlera de 1865 i la Mare 
de Déu del Rosari a Fontanars, i el de la 
sequera de 1859-1860 i el Crist de l’Ago-
nia a Ontinyent.
33 APFA. Llibre de Fàbrica, vol. 1, pàg. 98. 
L’exposat s’infereix de l’acta de la Junta 
de Fàbrica del 2/09/1866, prèvia a les 
Festes. Transcrita parcialment i citada 
per Albert Biosca (1985).
La tradició, arreplegada en els llibrets 

Els primers temps: llumeners

L’evolució de la festa de Moros i Cristians de Fontanars durant 
les primeres dècades és difícil de resseguir per l’escassetat de 
documentació i per com de críptiques són les referències. Fins 
les primeres dècades del segle xx, la tradició i la memòria de 
les Festes, que situen els seu origen en 1866, s’encomanen a la 
transmissió oral.34 

La peculiaritat dels Moros i Cristians de Fontanars, de ser una 
festa votiva, en honor a la Mare de Déu, implicava que l’econo-
mia de la seua realització era aliena als fons de Fàbrica de l’es-
glésia. Per això són tan poques les notícies d’aquelles festes en 
el llibre de Fàbrica i la informació hi és tan escassa.35 El possible 
quadern de la comptabilitat i les incidències d’aquelles festes, 
si va existir, es va perdre. Les al·lusions que hi ha en el primer 
llibre de Fàbrica -l’única font que cobreix els primers 35 anys de 
les nostres Festes- sempre són pelades, a la festa de la Mare de 
Déu, sense determinació expressa que fóra de Moros i Cristians: 
“la fiesta de la Virgen”, setembre/1863, juny/1866 i set./1875; 
o “la fiesta que anualmente hacen los feligreses de ésta, en el dia 
ocho de setiembre, a su patrona la Virgen del Rosario”, abril/1866. 

de Festes, manté que aquelles van ser les primeres festes de Moros i Cristi-
ans de Fontanars (E. Albero, 1965; F. Albero, 1966; Biosca, 1985, et alii). 
La documentació parroquial, que n’és la font més a mà, parla de “la festa” 
en sentit genèric i la determina per l’advocació de “la Mare de Déu del Ro-
sari”. Les referències expresses als Moros i Cristians relacionades amb les 
Festes de Fontanars són bastant més tardanes.
34 En 1965, Emília Albero inicia la fixació del relat transmés generacional-
ment des de primera hora, inaugurant amb “Efemérides” (1965) una nò-
mina d’autors de textos breus i referències sobre l’origen de les nostres 
Festes, que aniran publicant-se en el programa de Moros i Cristians d’allí 
endavant.
35 El llibre de Fàbrica arreplega els fets memorables de l’església local i els 
balanços dels propis fons de Fàbrica. El primer llibre de Fàbrica de l’APFA 
abasta el període 1849-1903.

Detall de la foto anterior. En escena, mariners, músics, arcabussos i públic 
concurrent
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la incorporació de noves comparses, 
cas de la dels Càbiles, en 1907, o la 
dels Contrabandistes, l’any de fun-
dació de la qual és desconegut.38 

Els primers festers

Francesc Albero Revert, el tio Paco 
Albero, és l’autor d’un article entra-
nyable, evocador dels orígens de 
les Festes i d’alguns dels primers 
festers, publicat en el llibret-re-
vista de Festes de 1966. A conti-
nuació reproduïsc la part amb els 
noms relacionats per a després 
conéixer un poc millor qui van ser 
aquells entusiastes pioners:

Los mayores de 60 años recor-
darán que todos los años venía 
un señor muy viejo de Bañeres 
llamado el tío Bernardino para 
hacer de cabo de escuadra de 
los moros. (…) En el pueblo de 
su residencia ya se celebraban 
estas fiestas, figurando él en la 
comparsa de moros. Su gran 
entusiasmo por esta clase de 
festejos contagió a varios jóve-
nes de su edad, quienes gustosos 
aceptaron y realizaron la idea.

Fueron éstos Vicente Calabuig 
(del Alted), Francisco Belda 
(Casa Cuenca), Esteban Ribera 
(Casa Pelegrí), Francisco Albe-
ro Pascual y José Biosca Pas-
cual (de Fontanares), Agustín 
Torró (Casa Corones), Ramón 
Cambra (San José) y una nue-
va promoción compuesta por 
Juan Bordera Tortosa, Miguel 
Biosca Pascual, los Ferreros 
(Rulls) y, poco después, los Bel-
da, Sarrió, Francés, los Micó 
de Turús y Ferriol, etc., etc. 
Destaquemos entre todos al 
tío Mora, que (…) hasta muy 
viejecito vistió su traje de con-
trabandista blandiendo una 
enorme navaja que asustaba 
a los pequeños.39

38 Festero jubilado, 1966.
39 F. Albero, 1966.

Certament, es feia una festa patronal a la Mare de Déu del Rosari, 
de la qual es desconeix l’any d’implantació. Les escasses notícies 
donen a entendre que l’acapte de recursos i l’organització de la 
festa anava a càrrec dels propis festers o llumeners de la Mare 
de Déu -triats per a la festa de cada any-, junt als quatre alcaldes 
pedanis: un per cadascuna de les partides dels Alforins. Era una 
espècie de junta de fàbrica paral·lela. Així, en 1863, abans d’im-
plantats els Moros i Cristians, es va determinar “el que la fiesta 
de la Virgen, se hiciese en lo sucesivo, en vez de festeros, por to-
dos los vecinos de la parroquia, habiendo nombrado sujetos para 
acompañar a los alcaldes para la recolección”.36 I en juny de 1866 
hi ha la constància del nomenament de recol·lectors i dipositari 
perquè isqueren a arreplegar l’almoina de les collites, “en aten-
ción a no haber sacado en setiembre del año pasado festeros o 
llumeners para la fiesta de la Virgen”.37

En setembre de 1866 s’afegixen els moros i cristians a la festa pa-
tronal preexistent per a donar-li una major sumptuositat, en agra-
ïment a la Mare de Déu per la seua ajuda contra el còlera de 1865 
-en què la festa havia estat suspesa per la invasió colèrica. Assu-
mit el relat tradicional, els llumeners de la Mare de Déu acaben 
de revelar-se com el precedent de les comissions de festes que es 
coneixeran durant el segle xx, sobretot a partir de 1966. L’evolu-
ció dels llumeners a les comissions és dificultosa d’esbrinar, si no 
impossible, però almenys aquestes dos fites es poden donar per 
fixades. El trànsit entre una i l’altra suposa per a les Festes el fet de 
passar de la tutela parroquial a la gestió pel veïnat.

En els primers temps, les festes de Moros i Cristians dels Fonta-
nars serien molt modestes, potser amb no més d’una comparsa per 
bàndol. La dels moros s’anomenaria així mateixa, Moros, o Moros 
Bombatxos i en uns anys se’ls sumarien els Moros Marins; en els 
cristians hi haurien els Mariners. Durant la primera dècada del se-
gle xx començarien a diversificar-se tímidament els bàndols amb 

36 APFA. Llibre de Fàbrica, vol. 1, pàg. 72. Acta de la Junta de Fàbrica, 
13/09/1863. 
37 APFA. Llibre de Fàbrica, vol. 1, pàg. 97. Acta de la Junta de Fàbrica. 1866, 
juny 10. Fontanars.

Detall de la foto 1. Per a alguns festers moros de l’època, les barbotes postis-
ses eren un element definidor del personatge que representaven
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Excepte el cas del tio Mora, les 
dades dels perfils personals i fa-
miliars dels considerats entre els 
primers festers segons la relació 
d’adés, provenen del padró d’habi-
tants d’Ontinyent de 1867, a penes 
uns mesos més tard d’haver-se fet 
ja les primeres Festes:

- Vicent Calabuig Pascual: 31 
anys, llaurador. Casat amb 
Maria Belda Micó, de 28. Resi-
dents a l’Altet. Un fill de 3 anys 
i una filla d’1. Dos criats, ger-
mans, d’11 i 19 anys.

- Joaquim Belda Fita: 37 anys, 
llaurador. Casat amb Vicenta 
Revert Albero, de 35. Residents 
a Cuenca. Un fill de 9 anys i 
quatre filles entre 1 i 7 anys. Un 
criat de 16 anys. (Possible nom 
compost: Francesc Joaquim, ja 
que no consta ningú anomenat 
Francesc empadronat a la casa 
Cuenca en 1867).

- Esteve Ribera Micó: 38 anys, 
llaurador. Viudo. Resident als 
Fontanars. Dos filles, de 14 i 5 
anys i tres fills de 10, 8 i 1 any. 
Dos criats, de 26 i 14 anys.

- Francesc Albero Pascual: 22 

anys, jornaler. Casat amb Purificació Villanova Espinós, de 
la mateixa edat. Pares d’una xiqueta de mesos. Residents als 
Fontanars, al mateix domicili que els vells: Francesc Albero 
Torró, 63 anys, llaurador, i Francesca Pascual Tortosa, de 64; 
tenen un criat de 22 anys. 

- Josep Biosca Pascual: 27 anys, fuster. Casat amb Maria Gar-
cia Pascual, de 24 anys. Pares de dos filles de 2 i 1 anys. Resi-
dents als Fontanars.

- Miquel Biosca Pascual: 20 anys. Fadrí, dependent de la 
fusteria de son pare, difunt. Resideix als Fontanars, amb sa 
mare, Josepa Pascual Tortosa, viuda del fuster Miquel Biosca.

- Francesc Belda Sanz: 38 anys, llaurador. Casat amb Frances-
ca Cirujeda Andrés, de 32. Residents a Ca Falcó. Quatre fills 
entre 3 i 14 anys (el quint, Daniel, estava prop de nàixer).

- Juan Bordera Tortosa: 19 anys. Fill major del llaurador 
Agustí Bordera Ribera i de Carme Tortosa Belda. Residents a 
la Casa de Bordera (Ca Ventura).

Quant a Josep Mora Terol, jornaler, de 89 anys, sogre del cap de 
família, Enric Terol Micó, que vivia al Pla en desembre de 1927,40 
molt probablement fóra el mateix tio Mora al·ludit per F. Albe-
ro, que de ben vellet encara eixia a Festes de contrabandista: en 
1866 tenia 28 anys.

Els primers festers són entre jóvens i de mitjana edat, casats i amb 
descendència la majoria d’ells. La meitat són residents al caseriu 
dels Fontanars. Atés que la consideració de llauradors equival a la 
de mitger en el cas de l’Alforí, quatre dels primers festers ho són; 
dos, fills de mitgers i, dos, fusters. En definitiva, tots pertanyen per 

40 Arxiu Municipal de Fontanars dels Alforins. Secretaria, sign. 48/3. Padró 
municipal d’habitants 1928, referit a l’1/12/1927.

Esteve Ribera Albero, el tio Esteve de la 
Fabriqueta, en 1890. Era fill d’Esteve Ri-
bera Micó i havia nascut en 1857. Vicent 
Vidal Ribera

Fontanars, 1904. Capità i ambaixador cristians, abans de l’Ambaixada. El 
paisà dels papers és Josep Francés, el tio Pepe de Ca Ventura, nascut el 1885; 
el genet de mariner, Daniel Belda Cirugeda, havia nascut en 1867. J. V. Boscá
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ells mateixos o per consanguinitat al grup social dels llauradors 
i els artesans. Els llauradors mitgers constituïen l’ocupació pro-
fessional majoritària entre els caps de família alforiners i, junt als 
artesans, eren, amb reserves, el grup benestant de la societat local 
de l’època, la qual cosa no vol dir que estigueren exempts de situ-
acions de dificultat. En definitiva que, sense ser uns potentats, sí 
que estaven en millors condicions d’afrontar els afanys d’embar-
car-se a traure endavant unes festes de Moros i Cristians, per mo-
destes que foren: començant per l’esforç econòmic que el fester 
ha de fer per a proveir-se de la pròpia indumentària i els pertrets 
adients. Els jornalers, que eren aproximadament la meitat restant 
dels habitants de les quatre partides, no tardarien a prendre part 
en la Festa, com a mitjà de socialització que és al cap i a la fi, i pel 
que tenia també de signe de rellevància social -que no és que l’ha-
ja perdut, segle i mig després.

En conclusió

Les festes de Moros i Cristians tenen part d’origen castrense ja que 
es remunten a la soldadesca, que alhora prové de les milícies locals. 
Les referències a la soldadesca són inexistents a Fontanars dels Alfo-
rins: cas d’haver hi hagut cap antecedent caldria buscar-lo a la veïna 
Ontinyent, del municipi de la qual Fontanars va formar part fins el 
1927. Mirat sota la perspectiva de la relació històrica dels Alforins 
amb Ontinyent, no és descartable que efectius alforiners hagueren 
arribat a formar part en algun moment dels contingents de la milícia 
de la vila, amb l’efecte de presències testimonials en la soldadesca 
ontinyentina. A la fi, els darrers 150 anys són la part emergent d’una 
trajectòria històrica dilatada i amb arrels profundes, la coneixença 
de les quals ens explica i ens ajuda a conéixer d’on venim i com hem 
arribat on ara som: en tots els aspectes, de progrés i d’evolució social. 
També en el món de les festes de Moros i Cristians. 
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