
SOCIET AT DE FESTERS DEL SANTÍSSIM CRIST DE L' AGONIA 
CONCURS LITERARI ESCOLAR 

CATEGORÍA: A LEMA: FESTA I MÚSICA. UNA LLI<;:Ó DE VIDA. 

Al voltant de la llar es va reunir un grup d'anys per a contar-li al més xicotet 

-2.021- les experiéncies viscudes amb la festa de Moros i Cristians. Cadascun 

d'ells té alguna historia que esta relacionada amb la música. 

El més vellet, 1.860, es va dirigia a ell, 2.021: 

- Quan jo vaig naixer, en Ontinyent comen9aren a fer testes de Moros i 

Cristians. Els ontinyentins volien donar gracies al Santíssim Crist de l'Agonia. No 

me'n recorde massa quina música tocaven, aixó sí, era molt alegre! 

- El meu any sí que va ser bo -va dir 1.964-. En agost, en Ontinyent va 

sonar per primera volta "Chimo", que a dia de hui és un símbol d'unió testera. 

Voras que quan sona tots fan les filades i s'omplin de sentiments. 

- Dones en el meu any van compondre la marxa cristiana "Ambaixador 

Cristia", que a més l'han interpretada fins a Nova York -contesta molt molest 

1.982-. 

Els germans 2.003 i 2.004 estaven amb ganes de parlar: 

- Les nostres marxes mores sí que han triomfat! "Xavat" i "Abencerraig" 

sonen moltes vegades als carrers, són músiques per als capitans. 
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2.01 O també va valer participar: 

- "Al cel" és un pasdoble que es toca a les dianes, eixes desfilades que es 

fam molt matí, on els festers s'ho passen molt bé, inclús sense públic! 

- Quina enveja! -va dir 2.020- Jo no he pogut gaudir de res del que heu dit. 

En el meu cas, la gent ha hagut de conformar-se recordant els moments viscuts 

deis anys anteriors. 

- Aleshores, jo no sentiré més música? -exclama 2.021, que fins ara havia 

escoltat tot amb atenció. 

- Tranquils, jovenets- va dir 1.860- La música tornara a sonar als carrers. 

S'havia fet fose, el temps passa rapid. Després de varíes hores de 

conversa, els anys es van acomiadar de 2.021 i es van dirigir cap a la porta. 

-Un moment, amics! Gracies per compartir aquesta meravellosa vesprada 

amb mi -apunta 2.021- Espere poder contar-li a 2.022 quina música naixera al 

meu any. Bona nit ibones testes! 


