




1

Ontinyent,
un dia qualsevol
de començament

de juny...
...I la filla de

Vicent el de la
carnisseria? Se’n van de

viatge eixos
dies...

I el menut
de casa
Galindo?

Ja els he cridat...
L’operen de la gola

eixa setmana...
No pot ser!

No hi ha
ningú disponible,

Rafa... Impossible,
Clara...

No hi ha
ningú. I ens falten

dos xiquets.

Este poble és
grandÍssim! Algun

xiquet hi ha
d’haver... 
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No sé...
Potser podem

posar dos xiquets,
dels que no saben
cantar, amagadets
entre els altres...

...I que
estiguen

calladets...

Nooo...

Serà millor que
se’ns acudisca
alguna cosa...

i rapidet...

“Toca-li
el peu a la

Margarideta,
peu polidó lairó

laireta...”

Mare meua,
quant de temps,
eixa cançó...
La sents?

“Toca-li la cama
a la Margarideta,
peu polidó lairó

laireta...”

Ostres, sÍ!
Deu fer més de

vint anys... I que bé
que la canten...

Rafa...
Pareixen... Ve d’allà!

Corre!
...Veus de
xiquetes!
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Entonen
perfectament...

No m’ho
puc creure...

“...genoll redó,
cama llargueta,
peu polidó lairó

laireta...”

“Toca-li la cuixa
a la Margarideta,
cuixa marruixa...”

 I vosaltres
qui sou?Hola,

xiquetes... !
!
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Jo sóc
Clara i este
és Rafa.

Xiquetes,
necessitem dos

cantants... voldrÍeu
fer unes proves
amb nosaltres?

Com en els
concursos de

la tele?

Cantareu una
cançó una miqueta

més antiga...
Cantarem

cançons velles?
Dels Beatles

i això?

Bé...
Una cosa
pareguda...

Angelets?!
Estes xiquetes 

són dos dimonis!

Quasi, quasi...
sereu angelets...

Serem
estreles
del pop?
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Uns dies
més tard...

Gràcies
per vindre!

Hola,
xiquetes...

Gràcies a
vosaltres... A vore
si estes dos es

porten bé...

Estem
horribles!

Ens han
vestit de
pingüins!
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Una miqueta
més tard...

Ja heu sentit
com ho ha fet Clara...
AcÍ teniu la lletra...

Voleu provar?

Això està
xuplat!

Clar que sÍ...
estem a punt...

“Hui del cel nova ha aplegat,
que Ontinyent amb devoció

festeja la Concepció
de Maria sens pecat...”

Ho fan bé, no?
Tenen potència
de veu i saben

entonar...

Ho fan genial...
Però si pugen el

to una miqueta més,
crec que rebentaran

els vidres...
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Em vull
posar una
perruca!

...Voleu que
vos explique

unes coses de
la festa?

Com que 
encara tenim
una miqueta
de temps...

...Esteu
una miqueta

nervioses, no?

El coll
em pica!El blau

em queda
fatal!

Clara, de
veritat hem

de vestir-nos
aixÍ?

Unes
setmanes
després...
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La primera vegada
que els Angelets van eixir a

cantar als carrers d’Ontinyent
va ser el 3 de febrer de l’any

1662, és a dir, fa més
de 350 anys...

Hala!

La mateixa
que nosaltres
cantarem...

“...Quan, per a celebrar
l’arribada de la proclama
que el papa Alexandre VII
havia fet a favor de la

puresa de Maria
SantÍssima...”

“...Que era un músic de la Seu
Metropolitana de València, que
va cantar una cançó, la mateixa
que vosaltres cantareu, per la

plaça i per diversos llocs
de la vila.”

“...Prop de tres-cents xiquets
vestits d’àngels van acompanyar

un àngel a cavall...”
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...Fins a l’any 1920, quan
van passar a cantar-los dos

xiquets, amb un altre que
obria la processó amb
una palma en la mà...

SÍ, la mateixa.
Però no vos penseu que

tot es continua fent com aquell
dia... Després, els versos els

cantava un únic xiquet...

...El 1922 van eixir quatre
àngels, esta vegada a cavall,
acompanyats de la banda de

tambors, les agrupacions
musicals del poble i, per

descomptat, les autoritats.

Des de l‘any 1939
els àngels van ser

només dos...

...I, per causa de
la Guerra Civil, no se
celebrarien els anys
1936, 1937 i 1938.

Els angelets
tornarien a ser dos
en la dècada dels

anys trenta...
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Quines
coses!El 1979

va ser en el
temple Major!

...Sinó que es va
celebrar en l’antic
teatre Echegaray.

I de 1973 a 1979,
no hi va haver comitiva
pels carrers del nostre

poble...

És cert. El 1969,
per exemple, després

de 307 anys, els cants
van ser efectuats per un
cor de huit xiquetes...

I no va ser
l’únic canvi que
hi va haver...

...Els angelets
van eixir del nostre

poble, amb motiu del XXV
aniversari de la Coronació
PontifÍcia de la Mare de
Déu dels Desemparats...

...I l’any 1948,
per primera i única

vegada...
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I ara, com ja sabeu,
el grup el formen setze

angelets, catorze muntats
en una carrossa i dos

més a cavall...

Ai, mare...

I, des del 1995,
el grup d’angelets

se selecciona entre
els escolars de

la ciutat.

Però, el 29 de
novembre de 1980, els

angelets van tornar a recórrer
els carrers d’Ontinyent, en
una comitiva encapçalada
per la penya d’equitació...
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“...Que Ontinyent,
amb devoció, festeja

la Concepció de Maria
sens pecat.”

“Hui del
cel...”

“...Nova ha
aplegat...”

Mare
meua...

Allà van...
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“Animeu-vos, puix, cristians,
i a la que és Mare de Déu

festegeu i alcançareu de son Fill
mercés molt grans.”

“Vos faig saber que este dia
tota la Cort Celestial
en Majestat sens igual
festeja també a Maria.”

Estos dimoniets
canten com els

àngels!

Quines veus
que tenen!

“Com és fill tan encumbrat
el qui a sa mare honrarà,

en el cel li ho pagarà
fent-lo benaventurat.”
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Visca
la PurÍssima
Concepció!

Visca!

Visca!

Visca!
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?

Rafa!

Uns mesos
després...

Hola!

Quina
sorpresa!

Enguany comencen
en el conservatori...
Últimament estan
molt estudioses,

estes dos...

Venim de
comprar uns llibres
per a classe de

música...

Què feu
per acÍ?
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Ha, ha,
ha!

I tan afaenades com esteu,
tindreu temps de ser, de

nou, angelets?I també
pintura!

Ha, ha,
ha!

No em
digues? Solfeig,

piano, judo...
No sé què els vau fer
a estes xiquetes, però
semblen unes altres!

No et desfaràs
de nosaltres tan

fàcilment!

He, he,
he!






