Moros i Cristians de la Vila Joiosa
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Entre el 24 i el 31 de juliol, els gentils habitants d'aquesta bella localitat alacantina substitueixen el banyador per les
singulars vestimentes de Moros i Cristians, els passejos en la platja per les desfilades dels dos bàndols i el protector
solar per l'arcabusseria de defensa. Molt de color i un devessall de diversió per a aquestes festes declarades d'Interés
Turístic Internacional.
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Les mateixes aigües cristal·lines que hui dia banyen les platges de la Costa Blanca van viure fa cinc segles una època
molt més convulsa. Cap poble estava fora de perill de les incursions barbaresques i cap bàndol estaria disposat a
retrocedir. Afortunadament, aquella tensió s'ha transformat en un fantàstic recordatori com el que cada any celebra La
Vila Joiosa amb les seues Festes de Moros i Cristians en honor a Santa Marta.
Les bandes de música s'encarreguen de posar la banda sonora a una celebració on també es ve a ballar, gaudir de les
festes nocturnes i degustar els plats típics d'ambdós bàndols en els concursos gastronòmics. Fins ací la rivalitat.
El moment àlgid de les Festes de Moros i Cristians de La Vila Joiosa es produirà en la nit del 27 al 28 de juliol amb el
Desembarcament Moro. I es dóna la circumstància que enguany cau en dissabte; fet que només ha ocorregut sis
vegades des de l'any 1963. Un acte impressionant representat a peu de platja, on l'exèrcit cristià espera en el seu
campament amb tota la seua artilleria. Tambors, llums, pirotècnica i foc creuat. La representació és única.
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