
CRIST: UN SEGLE DE FESTA
(Unes notes per al record)

la do nació d 'una parcel.le ta, en la co neguda com
Era de la s eny ore ta , efectuada per Josefa Bosch
Piera (1881-1974); l'erecció d'aque lla en els primers
anys del segle XX, cu lminaria el Calvari , seguint
l'exemple d'altres municipis veïns (Sagra, el Ràfol
d 'Almúnia, Benimeli , etc) , les cape lletes de l qual
s'havien alçat a finals de 1852, segons relata en el
seu dietari el metge Miralles: "En primeros de

En e r o se ha dado
principio al nuevo
calvario que se ha
construído a expensas
de algunos devotos,
haciendo cada uno de
ellos una capillita,
colocando la primera
en la misma esquina del
cementerio", e l qua l
incloïa la cre ació d'una
Co n frar ia ". . . titulada
congregantes a la vela del
Sm o. Sacramen to: tien e
por objeto asistir y estar de
Guardia con un grueso
cirial en la mano cuan do
est a nuestro Sor .
Descubierto:Es gratuíta la
1imosna para los gastos de
cera y de rnas. exigien do
tres cuartos tan to a los
hom bres como m ugeres
por una cartilla titulada
Carta de congración. ". En
u n principi , l' e rmita
alb ergav a la im at ge del

Crist cruciflxat: aleshores, l'ermito ri tenia dues
campanes a dalt de la teulada, que eren vo ltejades
manualment i que obligaven el campaner a enfilar
se al capdamunt d'ella; en guerra, van ser requisades,
fins qu e, no fa massa , se 'n van restituir, però només
una. Del primitiu Crist, es diu que va ser cre ma t,
per trobar-se corcat i clavillat, se nt substituït per
l'actual , poc després de la guerra ; la imatge , feta
a València , costà 3.500 pts . i fo u sufragada pels
veïns , amb gallets i xavos.

Junt a l'obertura dels
carrers, que ge starien la
fes ta actu al, un segon fet
va resultar fonamental per

proporcionar -li un cos i JOSEP GR/MA LT A RLANDIS. el "Ti Borina"

una ima tge identificatives
a la festa: l'ermita, que co ro na l'antiga Era alta ,
i la imatge de l Crist de l'Ago nia; sobre la primera
hem de subra tllar l'existència anterior d 'una capella
en e ls seus vo ltants o, in clús , sepultada sota la
nova (advertisc que açò últim no deixa de ser una
conjec tura) ; així, ho te stimònia un erud it de la
segona meitat del se gle XVIII, Bernat d'Espinalt
que , en referir-se als llocs d ' ínter és d' Ondara, situ a
la capella en un lloc alt, a "ex tramuros", és a dir,

fora de la població.

Fa cent anys, pam da lt pam baix, va nàixer la
festa del Crist al vo ltant dels carrers Sant Joan de
Déu, Dolors i un tram de la cara sud del ca rrer
Nou o Sant Doménec; originalment doncs , no era
una festa de "barr i", per la senzilla raó de què
"barri" no n'hi havia, sin ò de carrer, a l'estil de les

que es feien o es farien als carrers Llarg o de les
Cases Noves (Sol) , Sant Cristòfol , Sant Doménec,
Sant Joan, Desemparats o
Virtuts . Cal te n ir e n
compte que l'eixample
urbà , més e n llà d e la
travessia de la CN-332, en
allò que es co nexia com
a Partida Capelletes o
Calvari , és un fet recent:
e l carrer Sant Doménec
(anom en at "vulgo
Nueva ") apar ei x
documentat, per primera
ve gada, el 1842, el ca rrer
D ol or s e l 1861 , e l
"ca mino de Alicante "
(aleshores Duc de la Torre
i , a c tu alment , Avd a.
d'Alacant) e l 1861, i la
"calle del Cemen ter io
viej o" (San t Joan de Déu)
el 1862.

La construcció de l'ermita va se r possibl e per En arribant ací. és l'hora de reclamar la pate rnitat



de la festa per a Josep Grimalt Arlandis; el ti
Borina, que aleshores vivia al carrer Dolors, a la
casa situada entre les que ahui ocupen Isidra, la
viuda d'Agustí Valero i Marcelino Hemandez; al
seu entusiasme es deu el naixement i la pervivència
de la festa en la seua primera etapa (una placa
co nmemorativa del personatge seria del tot justa
i procedent); junt a ell, s'ha d'esmentar a Salvador
Marco Vives, el ti Marco, sogre de l'al.l u d it
Marcelino Hernandez, gran col.laborador de
l'anterior, que vivia al carrer Sant Lluís. Fins e l
moment present no ha aparegut cap document
escrit o gràfic que done fe del primer any de festa
al Crist de l'Ago nia; la meua opinió és que no és
anterior a 1900 ni posterior a 1910, si ens atenem
a què el 1901 Ondara ce lebrava al llarg de l'any
les següents festes, d 'acord amb la documentació
municipal obrant: la Candelària, el Diumenge de
Rams, la Setmana Santa, Pasqua, Sant Vicent , el
Corpus, la llàntia de Sant Cristòfol, Sant Jaume i
Santa Anna, els Sants de la Pedra aPamis (Abdó
i Senent) i la Fira, calendari festiu entre el qual no
figura la festa del Crist.

Segons diferents testimonis orals , a primeries
dels anys 20 del segle passat, ja es feien dos dies
de festa, quasi sempre en diss abte o vespra de
festa i diumenge o festa grossa; fins la gu erra
civil, els actes festius se celebrave n al carrer Dolors
(llavors, un atzucac o cul de sac), fins la porta de
les escoles velles, per ser una via tranquil.la i amb
cap trànsit; un dels primers festers d' entre els anys
10 i 20, dels qui queda constància fefaent és Angel
Tormo Moscardó, el Sarier (nascut el 1892, vivia
on la filla, al carrer Nou), juntament amb dos més,
puix que se 'n treien tres de festers.

En aquella primera etapa la festa consistia en
un porrat, amb paradetes d' aigua llimó , torró,
metxes , xurros (el aborats p el ti Quico de la
Bombilla, de malnom el Tartanero) ; a més, es
feia ball cada nit, normalment, amenitzada per la
Banda de Pedreguer i, perquè ningú no s'agravíara,
una nit animava la vetlada junt al forn de l'Olivero
i, l'altra , a l'encreuament dels carrers Dolors i Sant
Joan de Déu (a mena d 'exemple, el 3 de juliol de
1954"A las 11 de la noche, GRAN VELADA
MUSICAL, en el cruce de las calles Dolores
San Juan de Dios, con muchas distracciones.
Al final, se disparara una larga TRACA en

solventava fent an ar els músics pels carrers i de
casa en casa, mentre les dones treien pas tes i do lços
per obsequiar músics i ba lladors; l'ofici litúrgic se
celebrava en diumenge al carrer Do lors , a manera
de missa de campanya; amb aquest motiu, es
muntava un altaret , protegit del sol amb unes lones
lligades als ametlers d 'una banda i altra del carrer;
quan començaren a tallar els arbres per fer cases
i la faena de muntar l'altar es va complicar, la missa
passà a oficiar-se a l'església. Els balls . abans
ressenyats arribaren a celebrar-se , ocasionalment,
a la cantonada de la Drogueria, però ben aviat les
queixes del veïnat motivaren el seu desplaçament
als llocs de costum.

La festa del Crist ha passat al llarg de la seua
curta història per moments deli cats , en què ha
perillat la seua supervivència (a Vicente Gavilà i
Antonio Alvarez se 'ls deu la ce lebrac ió d 'una
edició de la festa, en un any que no hi havia festers)
i per altres d e gran joia , com e n el co n curs
d'adornam ent de carrers , amb motiu de les Noces
d 'Argent de la Mare de Déu de la Soledat (1949),
quan obtingué el primer premi , en dura competència
amb el carrer Llibertat, que esperava aconseguir
lo per golejada; durant un mes, dones, sobretot,
vetlaren per confeccionar artesanalment les garlandes
i ornaments , que altres carre rs havien aconseguit
rascant-se la butxaca ; aquell any , les festes del Crist
s'avançaren per aprofitar el bellíssim engalanament
del carrer pr incipal del "barri", el Sant Joan de Déu.
La composició completa de la Comissió de festes
més antiga de què disposem és la pertanyent a
1954, i la integraven Francisco Ana Bosch (President),
Maria Peris Millà (Presidenta) , Remedios Tormo,
Rosita Miralles , Maria Pérez i Paquita Femenia
(Festeres), i Francisco Badia, Antonio Gasent i
Baltasar Reig (Festers) ; aq ue ix any , la festa se
ce le brà e ls dies 30 de juny i l , 2, 3 i 4 de juliol.

No vull acabar se nse retre un petit homenatge
a alguns dels noms històri cs que , sense ànim de
ser excloents , figuren en lletres d'or en el Llibre
d 'Honor vir tual de la festa : Vicente Gavilà
"Margoi", Modesto Alvarez, Vicente Alvarez
"Ca r us s a", Luís Gasent, Felip el "Ferrero ",
Magdalena Lloret, Maria la del "Pintat"i Paco
Blasco el "Calderer", Gràcia i Rosa Arnau,
Antonio Alvarez el "Palomo"...


	003
	004

