Fent memòria del nostre passat

ELS CARRERS I LA FESTA
Sergi Mallol i Garcia

Cada veí i veïna d’Ondara té, en major o menor grau, una estima especial cap al carrer on viu. Escenari marc
de la vida quotidiana i, per a molts ondarencs i ondarenques, bressol d’infància, font de records, nucli
il·limitat de jocs i aliment de la tafaneria popular. Tots reconeixem el valor educatiu i socialitzador que, per a
xiquets i xiquetes, tenia criar-se al carrer, jugant amb els fills i filles del veïnat. Llàstima que els temps actuals
hagen suposat la pèrdua de gran part de l’encant que hi tenia aquesta vida al carrer, tan normal en dècades
passades.
En aquest article intentarem donar algunes pinzellades d’una de
les singularitats pròpies dels nostres carrers: la decoració dels
mateixos a festes.
La proximitat de la festa, popular o religiosa, ha provocat
sempre reaccions diverses. En ocasions especials, ha comportat
un esclat d’activitat i un comboi entre el veïnat poc habitual la
resta de l’any. A Ondara, recordem especialment els
adornaments dels carrers en festes assenyalades. Les cases
s’havien d’afanyar per lluir eixos dies, tot ben net i polit, les
façanes emblanquinades de calç i les cuines preparades per als
àpats familiars.
Durant el segle XX tenim diversos episodis dignes de recordar
en aquest sentit. Un dels primers foren les festes que, de forma
extraordinària, es dedicaren a la Soledat el 1909. Aquell any,
una forta sequera obligà a traure la Mare de Déu en processó el
4 d’abril, caient abundants pluges els quatre dies següents.1 En
agraïment, el veïnat preparà tres dies de festa en el seu honor.
El llibret Poesías dedicadas a la fiesta de la Virgen de la Soledad
que celebra la Villa de Ondara el día 27 de julio de 1909 en
dóna, en castellà informal, bon exemple d’aquest tràfec:

Carrer Església, anys 20

El pueblo todo estará / de lo mecor adornao, / con arcos y colgaduras / y faroles coloraos; /
balcones, puertas, ventanas / presentaran un dechao / de legansia y hermosura / cual nunca vió
este poblao. / Porque todos los vesinos / muy bien todos san portao, / hasiendo buenas limosnas
/ para pagar los gastos (…).
Com veiem, els veïns no tenien cap problema en rascar-se la butxaca si de fer festa es tractava. Però tot no
quedava de les portes de casa cap a fora, a dins també hi havia feina a fer:
Se verá una gran limpiesa / de casuelas y perolos / de sillas, puertas y mezas / (…) y fregando
hasta los pisos, / que así quedan las rachuelas / blancas cual curfa de huevo / y brillantes como
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estrellas. / Y se preparan comidas / grandes y suculentas; / y rollitos y tortitas / biscochos y
madalenas; / y pucheros con gallina, / y mucha, mucha fartera, / todo para recibir / a la Virgen
en su festa.
La celebració oficial de les primeres festes patronals a la Soledat,
el 1924, un any després de la proclamació canònica com a
patrona d’Ondara, fou un altre dels episodis a destacar. En
aquella època, de carrers de terra i de materials senzills,
s’aprofitava tot allò que hi havia a l’abast. Les garlandes i les
portes eren principalment d’adorns vegetals (murta, canyes,
palmes, baladre i pinassa, també llentiscle, xiprer, flors o el que
podien recollir) a les quals s’hi afegia algunes tires de paperets,
cintes o una portalada d’entrada al carrer molt ben elaborada.
Fou un any especial, tant per la participació com pel grau
d’elaboració dels adorns, però no seria l’últim.

Carrer Llibertat, anys 20

Carrer Sant Joan de Déu, 1949
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Especial menció, per la seva repercussió posterior, cal fer a les
festes de l’any 1949, any de celebració de les bodes d’argent del
patronatge de la Mare de Déu de la Soledat. Passejant aquell
any pels carrers del poble era fàcil trobar un ventall multicolor
de paperets, teles, figures i estructures decorades. El predomini
de decoracions vegetals encara hi era present, com també ho
era la rivalitat entre tres carrers del poble: el carrer Sol (en
aquell moment Calvo Sotelo), el carrer Llibertat (llavors General
Mola o també conegut com carrer Forn) i el carrer Sant Joan de
Déu. Tots tres mantingueren una disputadíssima competició per
aconseguir guanyar el títol de carrer més bonic del poble.
Finalment el premi se’l va endur el carrer Sant Joan de Déu,
reconeixent així l’immens treball artesanal que les dones del
veïnat realitzaren a mà per preparar les garlandes. El disgust va
ser majúscul per al carrer Llibertat, que s’havia treballat el carrer
a colp de diners, expressant el seu desacord amb la valoració.
Algunes veïnes, afectades per la, segons elles, injusta valoració
del jurat, es posaren a plorar sense consol. Aquest fet li valgué el
dubtós honor d’ésser rebatejat popularment com a carrer
Plorons per les llàgrimes vessades en no guanyar el famós
concurs. Per la seua banda, l’ambient en el carrer guanyador fou
immillorable, fins i tot es van avançar les festes del Barri de Crist
per poder gaudir i aprofitar la bellíssima decoració del carrer.2
L’episodi no es va tancar ací. El nom popular de carrer Plorons
s’ha mantés popularment fins l’actualitat. A més, un any després
de la desfeta, per Sant Josep, el carrer es va refer del disgust i va
tindre una iniciativa original i dedicada a tots aquells que tant es
burlaven. Els veïns, encapçalats per un oncle carnal de la famosa
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Trini Reyes per part de mare (nascut al carrer però resident a València) va acomboiar de nou tot el carrer i
van fer una falla (al poble no hi ha constància d’haver-se plantat altra) i en la qual apareixien tres veïns del
carrer bevent d'un porronet. El cartellet explicatiu deia el
següent verset:
"Ens diuen els plorons,
però tot ens ho riguem,
beguent vi dels porrons".
Vint-i-quatre anys després, l’any 1973, es celebraren les bodes
d’or del patronatge. En aquest any es corregeix el càlcul de
referència de la celebració, ja que en les festes del 49 s’havien
calculat vint-i-cinc anys des de les primeres festes patronals
dedicades a la Soledat, el 1924, però realment deurien haverse calculat un any abans, el 1923, any de la proclamació
canònica com a patrona. Realitzada la correcció, es va
preparar un programa d’actes destacable on la decoració de
carrers tornaria a ser protagonista. En aquest cas, els
materials utilitzats evolucionen i els elements vegetals són
substituïts per d’altres més moderns i prefabricats, com ara la
utilitzada pel carrer Sol, guanyador d’aquell any, amb una
decoració molt artesanal realitzada amb planxes de
suro. La imatge del carrer lluiria esplèndida. El segon
premi se l’enduria el carrer Sant Josep, amb unes
làmpades enormes que penjaven per tot el carrer.
Destacable aquell any també va ser el carrer
Escorxador, amb unes arcades molt vistoses damunt
les voreres d’inici a fi del carrer.

Carrer Sol, any 1973

L’any 1989, l’empeny de la Comissió de Festes va
aconseguir que els carrers tornaren a vestir-se amb la
millor creativitat dels veïns i veïnes. Aquell any hi
hagué un primer premi compartit ex-aequo pels
carrers Sant Josep, amb uns mantons de Manila ben
Carrer Pizarro, any 1989
grans i vistosos; i el carrer Pizarro, que va omplir el
carrer de parres i d’un ambient rural igual d’envejable que el del veïnat, que va gaudir d’allò més fent la
decoració del carrer.
L’any de les Festes Majors, el 1990, de nou el carrer Sant Josep aconseguia el títol de carrer més bonic del
poble amb un ventalls gegants. El va seguir el carrer Llibertat, en el qual es podia poar aigua, almenys de
forma figurada, amb uns pous molt ben aconseguits.
Finalment, en el 75é aniversari del patronatge de la Soledat, l’any 1998, amb un programa de festes que va
incloure la visita de la Mare de Déu per tots els carrers d’Ondara i Pamis, es decoraren, per última volta en el
segle, els nostres carrers. El gat a l’aigua se’l tornà a endur, per tercera vegada consecutiva, el carrer Sant
Josep, amb uns paons gegants. El treball va començar després de nadal i suposà sis mesos d’intensa feinada
pel veïnat. Cada paó tenia un treball artesà de marqueteria diferent. Les dones es van encarregar de fer les

plomes i els homes la marqueteria de les pales. Acompanyaren la decoració del carrer amb els càntirs de
flors, les catifes i les peces per vestir els balcons. El mateix any, el carrer Sol guanyava el segon premi, amb
uns simpàtics sols que també suposaren un esforç
important pel carrer. El tercer premi se l’endugué el
carrer Llibertat, amb la simulació d’una mar, al·legoria
als plors que havien vessat i que havien fet del carrer
una mar. Fou un any magnífic per passejar pel poble
just abans de festes i quedar-se plens d’admiració per
les decoracions que, pràcticament tots els carrers, hi
van tenir.

Carrer Sant Josep, any 1998

Com veiem, el segle ha donat per molt, i molt més
que en podríem contar de cada any, de la competició
sana que es generava en cada decoració i de
l’excel·lent ambient veïnal que es respirava. Cal
animar doncs a les futures comissions de festes que impulsen
de nou els premis a la decoració dels carrers, és una bona
forma de fer festa i d’afavorir les relacions del veïnat.
Les decoracions dels carrers, però, no són les úniques que
se’n distingeixen durant les festes. Un altre acte generava
que els carrers, i especialment cada casa, preparara el carrer
per a l’acte. Ens estem referint a la processó. És habitual,
encara que no tant com en dècades passades, que les cases
per on passa la processó traguen plantes a la porta i els
cobertors a les balconades. Aquests últims, els cobertors,
eren generalment una de les peces més estimades de la casa,
amb gran valor sentimental, molts d’ells fets a mà
expressament i que únicament s’exhibien amb aquest motiu.

Enramà de la Murta, carrer Esglèsia, festes del Crist 2012

Associada a la processó també estava l’enramà de la murta,
tradició que encara es conserva, fent una catifa verda per tot
el recorregut previst per a la processó. Actualment es fa amb
altres espècies vegetals (baladre, xiprer, etc.) degut a la
protecció de la qual és objecte la murta.

Tot plegat, el carrer respira vida quan el veïnat, siga per la festa o per qualsevol altra raó, comparteix des de
les vivències més quotidianes fins els reptes més difícils. De segur que en properes edicions de la festa, de
nou el comboi dels veïns i veïnes farà lluir els nostres carrers.
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