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Idea i creació
Juan Andrés González i Jacobo Pallarés

Poble de Bellreguard, es fa saber!
Els Pedacets,
personatges coneguts per alguns,
després d’haver estat fora un any,
hem aconseguit tornar.
Ens ho heu posat difícil però amb esforç i equilibris
i substituint carassetes per masqueretes,
netes les mans i les sabates,
amb la granera afilada i la llengua bruta,
hem aconseguit tornar.
Presoners com estàvem al nostre infern personal,
hem sigut, un any més, alliberats.
hem tornat amb un permís temporal,
suficient per a denunciar,
fer escarni i burla de les bajanades que,
en un any, un poble es capaç de generar.
Al principi pensàvem que ens havíem equivocat
de segle.
En comptes de cap avant havíem viatjat cap arrere.
Però, quan vam veure a la gent abduïda per les
“pantalletes”, quan vam veure a la gent caminant pels carrers com a cabestres, sense mirar
el cel ni la merda que xafen,
ho vam tindre clar:
sembla que hem tornat al passat!
Per això, es fa saber, que:
al setembre de cada any tornarem. Per a fer recompte i criticar, allò que de la gana ens done
ara com hui, fa un any,
l’arena, l’arena, l’arena de les platges, ens va omplir la gola i les butxaques. Però no ho oblidem,
arena encara queda, no molta però queda.
Arena de la roín i de la neta.
Arena de contraban
que viatja d’un lloc a un altre sense canviar
de mans.
En esta ocasió hem triat, per a treure els pedacets al sol,
un problema que reverbera pels carrers i per
l’internet:
uns que ixen, altres que entren, què han fet?
què faran? tot de nou? desfaran per a fer o continuaran fent?
Olimpíades a l’Ajuntament, cursa de relleus.
El secret: uns han de passar-la bé
i els següents agafar-la sense desfer el que s’ha fet.
S’abraçaran els poders o acabaran a garrotades?
I els altres, on estan?
Esmolant les navalles?
Potser esperen que arribe una nova tempesta
que òmpliga els carrers d’aigua, com a Venècia.
Però quan acabe la festa ,
vorem si cauen carassetes o masqueretes.
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LA DISBAUXA DELS PEDACETS
L’Ajuntament de Bellreguard, després de recuperar en els anys 70 el caràcter popular de
les seues festes majors, va decidir incloure la
figura de Els Pedacets en la desfilada de l’inici
de les des de llavors Festes del Poble. Una tradició, la dels Pedacets, que data documentada
de primeries del segle XX.
Hui, el fet de promoure des de les Regidories de
Patrimoni i Cultura Festiva la figura tradicional
de els Pedacets com a personatge singular de
les festes de Bellreguard, respon a la necessitat
d’impulsar la protecció, fomentar la recuperació
i posar en valor el patrimoni històric i cultural del
nostre poble. D’este foment del fet cultural propi sorgix la proposta escènica La disbauxa dels
Pedacets, creada per la companyia valenciana
Teatro de lo inestable, per ser representada anualment la Vespra de les Festes del Poble.
Proposta la qual estrenàrem el 24 de setembre
de 2020, el dia que hauríem d’haver celebrat
la Festa de Sant Miquel i no la Vespra, en no
celebrar-se les Festes del Poble degut a la pandèmia de la COVID-19, com enguany.

La disbauxa
dels Pedacets
2021

 Respecteu les mesures COVID-19

FITXA ARTÍSTICA

PA R A U L E S D ' U N P E D A C E T C A B R Ó
Mentre tots dormen comença el relleu. Un que
mira a la banqueta nerviós i un altre que mira
de reüll mentre calfa en la banda. Comencen els
relleus, veurem què ens toca, veurem com va el
repartiment dels sacs d’arena. Tindrà també el
nou alcalde una piscina a sa casa per a fer-se una
voreta amb l’arena robada? L’enxamparà la següent tempesta posem de nom “Otilia”, com la
meua tia? Li traurà els colors? Un se’n comença
a anar i un altre comença a vindre, cabran junts
en el despatx de l’Alcaldia? Què es diran d’amagat, a cau d’orella? S’abraçaran o trauran el garrot com a quadre de Goya? Serà l’1 de gener el
duel a garrotades o el duel amorós? Anirem de
noces el setembre que ve? Voldrà un AVE directe
a la seua platja, voldrà un tramvia, què voldrà el
nou alcalde? Anirà casa per casa demanant un sac
d’arena i un impostet per a solucionar la fam de
la mar a la platja? Regalarà carassetes, el següent
pas del protocol COVID per a tapar-se la cara, i
farà de Bellreguard un ball de carassetes com els
venecians? Doncs que espere que arribe la tempesta Otilia perquè els carrers de la platja de Bellreguard semblen els canals de Venècia…
I mentre, els altres partits per on caminen? Igual
esperen els relleus per a dir aquesta boca és
meua i ací està l’arena… encara que no sé si
saben on està la platja. O si aquesta és la de
Bellreguard o la de Guardamar de la Safor o la
de Miramar… No sé, ja que camine una mica
perdut… venim a riure’ns de vosaltres perquè
en l’infern ens crema el cul i cada setembre eixim per a airejar-nos i airejar els draps bruts del
nostre benvolgudíssim poble…

FUNCIONS
A les 19.30h s’obriran les portes de l’infern i,
després d’unes capes de fum, apareixerem una
sèrie de personatges burlons amb música, per
sembrar discòrdia, burla, dissensió.
La primera aparició serà des de les portes de
la Casa de Cultura situada en les portes de l’infern que és l’Ajuntament. Eixirem per la porta
del teatre del carrer del Clot de l’Era i ens dirigirem cap a la plaça del Mercat a fer conya dels
amants dels bancs.
Xanquers, bufons i clowns músics amb els
vestits vistosos i graneres en mà ens burlarem
d’aquells que s’atrevisquen a posar-se en el
nostre camí.
I en aquell Clot ens quedarem fins les 20.15h,
que tornarem a repetir!
I després de fer les reverències al seu santíssim
alcalde i regidors titelles, s’obrirà la porta de
l’infern de l’Ajuntament, com són tots els ajuntaments (porta a l’infern burocràtic), i ens anirem
retirant amb l’amenaça de tornar l’any que ve.
La masquereta! Porteu la masquereta!

Mentre estem a l’espera li tornem a preguntar al
nostre alcalde: on està l’arena?
Firmat: el Pedacet, Michelin

23 DE SETEMBRE DE
2021
Hui no seria Vespra de Festes,
seria el dia dedicat a la Festa de Sant Miquel,
si la COVID-19
ens ho havera permés. Però
com que enguany
-tampoc- no tenim festes, els
Pedacets anem a
burlar-nos del poble.
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