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LA NOSTRA PORTADA
La imatge que hem plantejat representa una imatge icònica, interpretem -de manera lliure- el simbolisme de “La nit de les Caixes”, (fet que
commemora a Sant Blai perquè és proclamat patró de la Vila), i eixe
dia és l’anunciació de les festes.
Hem connexionat la festa de Moros i Cristians amb la tradició de l’origen de la festa, el que caracteritza al poble i hem considerat destacar
l’arrel de la festa i la seua singularitat de “La nit de les Caixes”.
Mostrem la varietat de la indumentària, el colorit de les comparses
representat amb la figura del bàndol Moro i del Cristià, i sobretot destacant el caràcter festiu i de convivència.
El repte ha segut canviar el punt de vista, amb una perspectiva diferent, que és el que li dóna el valor, buscar eixe punt d’innovació en la
identitat pròpia de les festes.
Els membres de l’equip JuárezCasanova estudi el formem Javier Juárez
(Castelló, 1972) i Sílvia Casanova (Almenara, 1974); tots dos graduats
en l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló. Després d’acabar
els nostres estudis, iniciem per separat un periple professional per
diferents estudis i agències. És en projectes propis com a “freelance”
on tenim l’ocasió de treballar junts; d’aquestes col·laboracions sorgeix
un sòlid equip de treball que formalitzem l’any 2004 creant el nostre
propi estudi de disseny i il·lustració JuárezCasanova. Un estudi proper,
receptiu, dialogant amb el client; amb un mètode de treball polivalent
i en constant evolució. Al llarg de la nostra trajectòria ens hem anat
especialitzant en il·lustració, trobant un estil propi amb el qual ens
sentim identificats i gràcies a açò el nostre treball s’ha visibilitzat.
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EDITORIAL
J

a tenim novament a les portes les esperades festes de Moros i Cristians demanant el lloc que mereixen dins de l’ataquinada agenda d’activitats que tenim la
sort de poder disfrutar en el nostre poble.
És una obvietat reiterada manifestar l’alegria i el goig que això ens fa sentir i al mateix temps ens acompanya un cert temor
a que tots els actes programats es desenvolupen sense contratemps i de manera
exitosa. Perquè siga així, és fonamental la
col·laboració de tots els actors implicats,
però des d’ací volem posar en valor, particularment, la tasca que realitzen les Juntes
de les Filaes, afrontant i resolent les problemàtiques que comporta el dia a dia del
seu funcionament.
Manolo Esplugues
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Associació de Festes de Moros i Cristians
de Sant Blai de Bocairent

Per part de la Junta de Festes en general, i
a través de les diferents comissions que la
componen, és durant estos dies on s’aporta el màxim d’esforç i d’il·lusió perquè les festes siguen
cada any més lluïdores i estiguen millor organitzades, sense deixar perdre l’esperit de joia i germanor que sempre ens ha caracteritzat.
En esta línia i fent un xicotet repàs podríem esmentar algunes de les actuacions realitzades: delimitació amb tanques guarnides de les zones de pas de l’Entrà, a fi d’evitar invasions i creuaments
inoportuns; reforçar els serveis de Protecció Civil, tant al que fa referència a informació al públic,
com al de l’assistència pròpiament. També s’han mantingut i millorat, en el possible, altres actuacions ja aplicades en anys anteriors, com el control de temps de pas de esquadres i boatos, i facilitar
la desocupació ràpida de les carrosses que no entren a la plaça.
En altre ordre de coses, s’han introduït modificacions d’horaris i d’escenaris d’actes, com ara l’homenatge als Capitans i Festers de més de 50 anys, concert fester d’estiu, desfilades i actes programats
per la celebració del Panellet de l’Associació. Tot de cara a afavorir la màxima participació.
No obstant això, som conscients de les limitacions que, per circumstàncies alienes, ens obliguen
a intervenir en determinats actes, les quals poden comportar certa polèmica. Concretament, fem
referència a les noves disposicions normatives sobre la disparada, o a l’aleatorietat d’unes condicions meteorològiques adverses que obliguen a decisions consensuades, poc àgils i amb escassa
difusibilitat.
No volem deixar d’aprofitar l’oportunitat d’aquestes ratlles per fer una crida a tots els festers/eres
a favor de la màxima participació possible en assemblees i actes organitzats, tant per la Junta de
Festes com per les Juntes de les pròpies Filaes, a fi que els canvis que es puguen proposar, i també
les persones que assumiran la responsabilitat d’aplicar-los, estiguen recolzats per una majoria representativa i democràtica.
El que no es pot deixar de banda és que, per damunt de tot, està l’actitud de tot un poble que any
enrere any es volca en unes festes de Moros i Cristians autèntiques, que no han parat de créixer
amb més de 150 anys d’existència, ni ha deixat decaure la devoció pel seu patró Sant Blai. VÍTOL!!!
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editorial
1r premi concurs de fotografia ‘Bocairent i el seu entorn’ de 2018. Autor: Juan Sanz
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SS. MM.
ELS REIS D’ESPANYA
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editorial
1r premi blanc i negre del concurs “Bocairent i el seu entorn” 2018. Autor: Francisco Gil Ortuno
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Josep-Vicent Ferre Domínguez

uan el cor de l’hivern ja arriba al nostre poble i els sons
de les bandes de música acompanyen les esquadres multicolors de la Publicació dels Moros i Cristians de cada any,
comprar o recollir el programa de festes és un ritu tradicional dels
bocairentins. Una primera fullejada somera i ràpida per tal de trobar alguna sorpresa, un cop d’ull a les fotografies de l’any anterior
i als retrats dels capitans de l’any, la recerca de l’article de la filà
o un repàs amb detall de l’índex, són alguns dels costums que
repetim bé al llarg del matí, bé ja a la butaca de la llar, després
d’una paella, a la casa o al maset, regada amb vi de l’última collita
i dolços i herberet per acabar.

Moros i Cristians Bocairent 2019

Saluda del
batle de Bocairent
Q

De fet, no perdem mai el contacte amb les festes de Sant Blai, ja
que els panellets mensuals i els actes organitzats al voltant del
«mig any» ens obliguen a viure-les de manera constant, però, de
sobte, la crida de la desfilada de la Publicació apareix com el moment màgic que ens colpeja i ja ens fa sentir la festa ben propera.
Per això, hi assistim ben mudats i expectants, en un context on
la revista o programa de festes ocupa una funció transcendental.
Per una banda, ens presenta el programa oficial dels actes i mostra les persones que tindran un protagonisme major eixe any:
capitans, ambaixadors, alferes, festers amb 75 i 50 anys en actiu, sense oblidar mai aquells que dissortadament ens han deixat
durant el darrer curs fester. Per altra, ofereix la crònica visual i
escrita de les festes de l’any anterior i de tots els esdeveniments anuals, alhora que ens permet
descobrir amb profunditat el si íntim i particular de cada comparsa, mitjançant l’article escrit per
cadascuna d’elles, així com ens recorda altres aspectes concrets de la festa i del poble gràcies a
les col·laboracions d’eventuals cronistes, assagistes, poetes i literats.
A més, el programa és la memòria bocairentina. Així, l’actualitat municipal i local, l’oratge dels
mesos anteriors, la descripció de les altres festes locals i el dietari de les associacions, entitats i
clubs esportius, ens ajuden a conéixer de primera mà el que ha estat durant l’any anterior la vida
del nostre poble. Finalment, el programa de festes és també el llibre anual de la nostra història,
on cada any es presenten una sèrie d’articles inèdits que, tot i la seua qualitat, difícilment poden
tindre cabuda en revistes especialitzades, a causa de la seua temàtica preferentment local.
Per això, hem de felicitar les empreses i comerços que el fan possible cada any, la comissió de la
Junta de Festes que se’n preocupa d’enllestir-lo, tots els que hi col·laboren d’una manera o d’altra
i, com no, els lectors que són els que justifiquen i donen sentit a una tasca tan rica i plural. Per
això, hem de valorar-lo com es mereix, ja que en les seues pàgines es troba una part important
de la nostra vivència i història col·lectives.
Un any més, ja estem de nou en festes. Enhorabona a tots els participants, fonamentalment a
aquells que exerciran els papers de personatges centrals, que ja hem anomenat abans, a l’Associació de Festes i a les juntes de les filaes. Convidem, com sempre, a totes les persones de fora del
nostre poble perquè vinguen a compartir uns dies tan entranyables, sobre tot als que mantenen
vinculacions afectives amb nosaltres, bé per haver nascut o tenir els seus orígens a Bocairent, bé
per les relacions professionals, laborals o personals. Que la participació multitudinària de festers
i veïns engrandisca els actes de les nostres celebracions patronals i que la felicitat ens acompanye en cada moment dels primers dies de febrer.
Fins sempre, vítol al patró Sant Blai!
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Juan Sanz
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Vicent Silvestre Silvestre

uan estes lletres isquen a la llum, ens encontrarem a les
portes de les nostres festes majors, les de moros i cristians,
les de Sant Blai. El mes de gener també és un mes ple d’activitats i preparatius perquè arribat febrer tot estiga a punt i com
correspon. Molta feina que porta la recompensa quan gaudirem de
l’1 al 6 de febrer de les Festes de Moros i Cristians de 2019. Des
d’ací animar a tots els festers i les festeres a que participen no sols
en l’Entrà sinó en tots els actes possibles.
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Saluda del president
de l’Associació de Festes
Q

En aquest any en què les festes se celebren “com abans” hi ha celebracions, novetats, etc. Celebracions com el 150 aniversari de la
filà de Moros Marins, als qui els done l’enhorabona per l’efemèride.
El dia de l’Entrada amb la interpretació de l’Himne a Bocairent
també gaudirem d’un gran director, Jaume Blai Santonja Espinós,
com tots els que han passat fins ara, esperem que l’assistència siga
massiva.
Quant a les novetats, també acabarem d’estrenar la renovació dels
estatuts d’aquesta entitat, després de moltes reunions per a la modificació. Així com l’adequació a la nova normativa de la pólvora i
la disparada, la famosa ITC 26. Tot comporta un procés d’adaptació
i esperem que els festers i les festeres comprenguen que els canvis
costen d’assimilar.
A les capitanes, capitans, festers de 50 i 75 anys en actiu, la meua més sincera enhorabona i que
gaudisquen en aquest any tan singular per a ells i elles.
Si en el programa de festes de l’any 2004 em vaig presentar com a president de la Junta de
Festes en aquest Llibre-Programa, després de les eleccions portades a terme en juny de 2003,
encetant un període de 8 anys seguits al front de la junta directiva, i després d’un parèntesi de
4 anys, vaig tornar a agafar la responsabilitat d’estar en la Junta de Festes en els 4 anys que ara
acaben, en aquest acte m’acomiade definitivament del càrrec de president de l’Associació Festes
de Moros i Cristians de Sant Blai. Per a mi ha sigut tot un honor estar al front, representar la festa de Bocairent per on ha sigut possible i en el meu poble. Durant els 12 anys de president i com
a màxim responsable hem tingut encerts i errades com en tot, però tot el treball desinteressat
ha sigut de servici constant per la festa, els festers, les festeres i el poble de Bocairent. A les
meues companyes i companys de la Junta Directiva, sols em queda donar-los les gràcies per fer
fàcil l’organització de les festes, una cosa tan difícil que pareix. També per haver-me aguantat
en les reunions. A l’Ajuntament agrair el seu suport. I com no, a la meua família, gràcies per estar
sempre ahí; per comprendre les estones que no he pogut estar amb ells.
Volguera fer una crida a totes i tots els festers que puguen llegir estes paraules perquè, quan
passen les festes que anem a començar i es convoquen eleccions a presidenta o president
d’aquesta Associació, no tinguen por ni dubtes a presentar-se, després, juntament amb altres
persones organitzaran la festa. Abans que jo, hi ha hagut altres - i segur que després també- que
van treballar i treballaran per les nostres festes millor que jo. Que no hagem d’anar a parar a
una “gestoria”, o “junta gestora” que porte la responsabilitat, el treball administratiu i les decisions de les festes. Sempre hem estat les persones i hem de seguir així.
Per mi, ha sigut un plaer, un honor i una satisfacció haver sigut president de la Junta de Festes,
fins sempre, i... Vítol al Patró Sant Blai!!!!!!
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Església de Sant Miquel d’Ontinyent

editorial

Iconografia de Sant Blai

Figura de Sant Blai, que es troba a un dels altars de l’església de Sant Miquel d’Ontinyent, filial de la Parròquia Assumpció de Nostra Senyora (Santa Maria). L’escultura
és de fusta de pi de Sòria i data de 1946. Està policromada amb sanefes daurades
amb el seu corresponent bàcul i atribut propi del seu martiri. La figura és obra de
J. Romero i fill, fa 1,40m. d’alçada i va costar 3.600 pessetes, que va pagar N’Adela
Tolsa, vídua de Martí.
Fotografia i documentació: Rafael Doménech Domínguez.
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Benjamín Fayos Olivares

D

e nou, s’acosten les Festes de Sant Blai, en els primers
dies de febrer del 2019, i tot el poble es disposa a viure
el moment més gran de tot l’any, de la mà de les Festes
Patronals, tan lluïdes, participades i vibrants com se celebren
en Bocairent. Sant Blai fa ver molts miracles, però el més gran
i constant és unir en un sol cor a tot el poble en la gran manifestació festiva i festera al seu voltant, cada any.
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Saluda del rector de la
Parròquia de Bocairent

Les Festes ens fan evocar EL PASSAT, i a traves de Sant Blai
mirar cap a Déu, en una història bonica i valuosa -la nostra,
de la qual som fills- i créixer en el convenciment que Déu no
ha volgut quedar-se lluny de nosaltres. S’ha fet present en el
nostre camí, en la nostra història compartida i per mitjà del seu
sant ens ha beneït.
Les Festes, també, ens fan viure EL PRESENT: uns dies concrets
del calendari anual, plens d’il·lusió, ben preparats per part de
tots, unint esforços, i admirablement compartits en un clima de
concòrdia i d’unió de tot el poble. Immensa benedicció anual
del gloriós Sant Blai!
I, finalment, les Festes són una important mirada cap EL FUTUR: aspiració de qui volem ser, plantejament de noves tasques
i nous reptes: sempre més i sempre millor, en fidelitat a la nostra identitat més fonda i arrelada.
Enhorabona a tots: molt especialment a la Junta de Festes i les
Filaes, però també a tots els fills de Bocairent que celebren i
estimen de cor al seu patró, i a tots els que ens visiten i s’unisquen a la nostra alegria.
Molt bones festes a tots!
Vítol al Patró sant Blai!!!
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