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Jairo Vañó Reig
Cronista de l’Associació de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

“¡Felices los pueblos que conservan tales tradiciones y comprenden el verdadero carácter de estos 
festejos! El programa de los de este año ha sido muy nutrido. El apostólico sermón, en castellano, 
del Sr. Martínez; la procesión, presidida por las autoridades locales; las embajadas de los dos 
bandos y el simulacro de la guerra ó alarde; los fuegos artificiales; la esplendidez de la ilumi-
nación eléctrica y el poético y singular combate sostenido por los dos bandos en la Montaña del 
Santo Cristo del Monte Calvario, son actos cuyo recuerdo transporta al alma cristiana que sabe 
contemplar el verdadero carácter de estas fiestas”. 

Així resumia el 10 de febrer de 1898 “Un Forastero” a les pàgines de “Las Provincias” el que 
havien estat les festes d’aquell any. 120 anys després, tot i els canvis que amb el temps s’han 
anat produint, Bocairent continua oferint-li les festes a Sant Blai a principis del mes de febrer.

Encara amb les imatges en la retina de la il·lusió dels més 
menuts obrint els regals que els havien dut Ses Majestats 
els Reis d’Orient, el diumenge 7 de gener l’acte de l’ho-
menatge als capitans i festers amb 75 i 50 anys en actiu 
servia de tret d’eixida al rosari d’actes que a poc a poc 
anirien apropant-nos als dies grans de les festes. Després 
de celebrar la missa en acció de gràcies a l’església par-
roquial, el seguici d’autoritats civils i festeres, a més dels 

homenatjats, es van dirigir al pavelló municipal acompa-
nyats de l’Associació Unió Musical de Bocairent.

L’acte va ser presentat per Xavier Mercader García, mem-
bre d ela Filà de Moros vells, portadors de la Relíquia en 
les festes de 2018. En primer lloc es va fer la representa-
ció del sainet fester  “Unes festes ben grosses”, obra dels 
bocairentins Xavi Pascual Soler i Vicent Ferre Vañó, gua-

Esteve Castelló

|  HOMenatGe aLs caPitans i festers aMB 50 i 75 anYs en actiU  diumenge 07 de gener
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El dissabte 13 de gener la protagonista total i absolu-
ta va ser la música festera a través de l’Associació Unió 
Musical de Bocairent (amb la col·laboració en algunes 
de les peces del grup de Xirimiters i Tabaleters L’Aljub), 
que va interpretar les 11 peces que composaven el 78 
Concert Fester (3 pasdobles, 3 marxes mores, 3 marxes 
cristianes, un ballet moro i un pas tradicional bocairen-
tí). Es van estrenar 3 peces, i 7 foren els directors convi-

dats, que compartiren aquesta tasca amb el director de 
l’Associació Unió Musical de Bocairent, Enrique Alborch 
Tarrasó. A la primera part es van interpretar les següents 
peces: “Romualdo Soler”, per a l’Associació Unió Musical 
de Bocairent; “Txela Capità Marinos”, per a la filà de Moros 
Marins; “Lleó d’Or” per a la filà de Mosqueters; “Julgae”, per 
a la filà d’Estudiants; i “El Barranc del Sinc”, per a la filà 
de Granaders. A la segona part es van interpretar: “Sergio 

nyadors del concurs de sainets. La representació va estar 
a  càrrec del grup de teatre L’Arcà, dirigida per José Vicen-
te García Ferre. Després d’aquesta desenfadada obertura, 
l’acte va esdevenir més protocol·lari. Primer es va fer la 
presentació del cartell fester, obra de Rubén Lucas García, 
i del programa de festes. A continuació es va fer l’entrega 
dels guardons, a Juan Sanz Ferre com a millor artista local 
i guanyador del cartell, i també van rebre la distinció cor-
responent els guanyadors del concurs de sainets.

Seguidament es va procedir a homenatjar els festers que 
van abastar la fita de 50 anys en el món de la festa: Agus-
tín Molina Molina i José Sanchis Gisbert per la filà d’Es-
panyoletos; Arnelio Cuerda García i Juan Antonio Piedra 
Alcaraz pels Contrabandistes; Vicente Silvestre Sanchis, 
Miguel Vañó Sanchis, Ramón Molina Alcaraz, Enrique Vañó 
Vicedo i Vicente Jordá Sanz pel Terç de Suavos; pels Mo-
ros Vells, Vicente Úbeda Vicedo; Rafa Sánchez Díaz i José 
Antonio Belda Crespo pels Marrocs; Antonio Cantó Luna 
i José Ricardo Agulló Saplana pels Moros Marins; i Juan 
Sirera Ureña pels Mosqueters. A més, va rebre la distinció 
com a fester amb 75 anys en actiu el marroc Enrique Sis-
ternes Tormo.

A continuació el protagonisme va recaure en els 5 homes 
i les 4 dones que anaven a ser el cap visible de les seues 
respectives filaes, i que de segur guardaran en un lloc molt 
especial dels seus records les festes de 2018. Així, tots ells 
van anar accedint a l’escenari mentre sonaven les notes 
musicals de peces molt arrelades a cadascuna de les filaes 
i entre els aplaudiments del nombrós públic present: Eva 
Mª Gómez Molina per la filà d’Espanyoletos; Pepa Domé-
nech Belda per la filà de Granaders; Ricardo Sanchis García 
per la filà de Contrabandistes; Amparo Vicedo Doménech 
per la filà Terç de Suavos; Vicente Beneyto Juan per la filà 
d’Estudiants; Santiago Beneyto Silvestre per la filà de Mo-
ros Vells; Adelaida Ferre Tortosa per la filà de Marrocs; Joan 
Vicent Tortosa García per la filà de Moros Marins; i Pedro 
Luis Ferre Berbegal per la filà de Mosqueters.

Després va arribar el torn del mantenidor de l’acte, José Bas 
Terol, membre de la filà de Contrabandistes. L’acte va fina-
litzar amb la interpretació del “Himne a Bocairent” per part 
de l’Associació Unió Musical de Bocairent, himne corejat 
pel públic assistent. L’intens dia d’homenatges va tindre el 
seu saborós epíleg amb el dinar de germanor festera que 
es va fer al Restaurant Serratella (Hotel Ferrero).

Esteve Castelló

|  cOncert fester  dissabte 13 de gener
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Al dia següent, de nou la música festera seria una de 
les protagonistes destacades en l’acte de la Publicació. 
Però en aquesta ocasió el protagonisme seria compartit 
amb els festers que van participar, que des de bon matí 
donaven color als carrers de Bocairent mentre es traslla-
daven a l’esmorzar que es permetria agafar forces per a 
desfilar pels carrers de la localitat. Així, a les 11:30 hores 
va començar l’acte, encapçalat pel sergent major acom-
panyat del moro vell David Beneyto Gisbert, portador de 
la bandera de l’Associació de Festes de Moros i Cristians. 
A continuació, les banderes i banderins de les nou fiales, 
acompanyats de l’Associació Unió Musical de Bocairent. 
Per la seua part, la Societat Musical Vila de Bocairent va 
ser l’encarregada d’acompanyar les esquadres femenina 
i masculina.

Enguany el recorregut es va acurtar en la seua prime-
ra part, la que recorre la part més vella del poble, una 
retallada no exempta de polèmica i que va causar ma-
lestar en els residents del barri medieval. La tasca de 
caps d’esquadra va recaure en aquesta ocasió en les fi-
laes de Contrabandistes (David Cuerda Puerto i Cristina 
Ferre Calbo) i Moros Vells (Santiago Beneyto Silvestre i 
la seua filla Maria Beneyto Gisbert). L’acte va concloure 
amb una traca. Aleshores la majoria de festers es van 
traslladar als seus respectius masets per dinar. Cal as-
senyalar que durant tot el matí es va posar a la venda 
la revista-programa de festes, amb el punt neuràlgic de 
venda a les portes del Museu Fester, on festers i no fes-
ters s’apropaven per adquirir aquesta publicació senyera 
en el nostre poble.

Manolo Esplugues

|  La PUBLicaciÓ  diumenge 14 de gener

Guerola”, per a la filà de Contrabandistes; “Lluitador”, per a 
la filà d’Espanyoletos; “Santi Capità”, per a la filà de Moros 
Vells; “Cullerot i Espolsador”, per a la filà Terç de Suavos; 
“Kadesh”, per a la filà de Marrocs; i “Any d’Alferes”, dedi-
cada a la Junta de Festes. En definitiva, un excel·lent tast 
musical, una magnífica manera d’obrir boca per als dies 

intensos de música festera que estaven per vindre. L’acte 
va estar presentat per la mora vella  Mª José Vañó Belda. 
A més, enguany l’Associació Unió Musical de Bocairent va 
donar-li més rellevància al concert fester amb la celebra-
ció poc abans del mateix d’una xarrada-col·loqui sobre 
música festera amb els directors convidats. 
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Diumenge 21 de gener es va fer l’acte de L’Acapte. Des de 
bon matí, totes aquelles persones que havien estat home-
natjades dos setmanes abans, es van traslladar al maset 
dels Moros Marins, on juntament amb les membres de 
la Junta de Festes van gaudir d’un bon esmorzar, i a més 
van ser entrevistats per la TV local; entrevistes que pocs 
dies després es van emetre en la televisió, un interessant 
aperitiu de les retransmissions en directe que es farien 

els dies de l’entrada i de Sant Blai. A les 11:30 hores va 
començar l’acte des de la part de dalt de l’Ajuntament, 
recorrent els carrers del poble mentre les juntes de les 
filaes i alguns voluntaris feien el mateix passant porta per 
porta per les cases de la localitat, arreplegant la voluntat. 
L’Acapte va concloure a l’Ajuntament, on es va fer el re-
compte de tot allò que s’havia recaptat.

Esteve Castelló

|  L’acaPte  diumenge 21 de gener
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A les 12 del matí del dia 23 de gener, el volteig general de 
campanes i la disparada de coets des de l’ermita del Sant 
Crist servien de sorollós anunci de l’inici de les nits del 
ciri, que durant 9 dies van anar donant protagonisme cada 
vegada a una filà, alhora que servien de compte enrere 
cap als dies grans de festa. Les desfilades de les nits del 
ciri van quedar així: el dissabte 20 de gener van desfilar 
les filaes d’Espanyoletos, Granaders i Contrabandistes; el 

divendres 26 ho feia la filà Terç de Suavos; el dissabte 27 
va estar molt mogut, amb les desfilades de Marrocs, Mo-
ros Marins, Mosqueters i Estudiants; finalment la vespra-
da del diumenge 28 de gener va desfilar la filà de Moros 
Vells. Tan sols una filà va traure la música al carrer en els 
dissabtes previs als ciris, va ser la filà de Contrabandistes, 
que el dissabte 13 de gener va celebrar la seua tradicional 
desfilada amb motiu de la festivitat de Sant Antoni.

|  nOVenari nits De ciri23-31 de gener

Manolo Esplugues
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Juan Sanz

La neu va ser la protagonista inesperada el dia de les 
caixes. La nevada que va caure sobre Bocairent eixe dia 
va posar l’esglai en els festers, sobretot en aquells que 
ostentaven capitania, però al remat l’aparició de la pluja 
va ajudar a desfer la neu i a l’hora de l’inici de la retreta 
de les caixes ni la neu ni la pluja van fer acte d’aparició, 
però la serra Mariola coberta de neu va servir per a que 
durant els dies de festa algunes fotografies tingueren 
un bonic fons. Així doncs, a les 19:30 hores comença-
va el rés de l’Àngelus, al que va seguir el primer Vítol!! 
Després va ser el moment del sergent major Vicent Vañó 
Vañó, que feia el protocol·lari repàs a les caixes de les 
nou filaes. A continuació la retreta de les caixes recorria 
els carrers de Bocairent, donant llum i color a una nit 

freda. Quan va arribar la comitiva al pont de Sant Blai 
es va fer la disparada del castell d’artificis, reprenent de 
nou el camí fins la plaça de l’ajuntament a l’acabament 
del castell.

L’activitat als masets va anar creixent i els sopars, amenit-
zats per les bandes de música, van fer que brollaren més 
si cal les ganes de festa dels bocairentins i visitants. A les 
23 hores la filà de Moros Vells va iniciar la desfilada de la 
nit de Caixes, i paulatinament les nou filaes van prendre 
els carrers del Ravalet al ritme de marxes mores i cristia-
nes, i també de pasdobles. Amb l’aplegada dels Estudiants 
a la plaça es donava per finalitzat l’acte, que no la nit de 
festa, que molta gent encara va allargar unes hores.

|  Les caiXes divendres 2 de febrer
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Paco Esplugues

Rubén Molina
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Esteve CastellóManolo Alarte

El 3 de febrer, dia en què Sant Blai té un paper destacat al 
santoral, es va celebrar el dia de l’Entrada. Des de bon matí 
el poble bullia d’activitat: preparació de carrosses, maqui-
llatges, trages de festa i especials... A poc a poc l’activi-
tat va anar canalitzant-se cap a la plaça de l’Ajuntament, 
on a les 11.30 hores es feia la interpretació de l’Himne 
Nacional i la hissada de banderes. Després va arribar el 
torn per a la interpretació de l’Himne a Bocairent per part 
de la Societat Musical Vila de Bocairent sota la direcció 
d’Agustín Molina Calatayud. Aleshores va començar l’acte 
de l’Entrada de bandes, on any rere any els més menuts, el 
futur de la festa, van ser els protagonistes i acompanyaren 
les seues respectives banderes mentre eren profusament 
fotografiats per pares, iaios i familiars, orgullosos de veure 
a la seua prole lluint el trage de la seua filà. La disparada 
de la mascletà al costat de les escoles va servir d’atrona-
dor epíleg al matí.

A les 16:30 hores, i encapçalats per la figura del ser El 3 
de febrer, dia en què Sant Blai té un paper destacat al san-
toral, es va celebrar el dia de l’Entrada. Des de bon matí 
el poble bullia d’activitat: preparació de carrosses, maqui-
llatges, trages de festa i especials... A poc a poc l’activi-
tat va anar canalitzant-se cap a la plaça de l’Ajuntament, 
on a les 11.30 hores es feia la interpretació de l’Himne 
Nacional i la hissada de banderes. Després va arribar el 
torn per a la interpretació de l’Himne a Bocairent per part 
de la Societat Musical Vila de Bocairent sota la direcció 
d’Agustín Molina Calatayud. Aleshores va començar l’acte 
de l’entrada de bandes, on any rere any els més menuts, el 
futur de la festa, van ser els protagonistes i acompanyaren 
les seues respectives banderes mentre eren profusament 
fotografiats per pares, iaios i familiars, orgullosos de veure 

a la seua prole lluint el trage de la seua filà. La disparada 
de la mascletà al costat de les escoles va servir d’atrona-
dor epíleg al matí.

A les 16:30 hores, i encapçalats per la figura del sergent 
major, acompanyat per una escorta de la filà de Moros 
Vells, començaren 5 hores de festa amb majúscules, on es 
van entrellaçar sons moros i cristians, carrosses, ballets, 
cavalls, caramels i confeti... Un any més Bocairent va ofe-
rir un espectacle digne a les nombroses persones que van 
apropar-se al recorregut per gaudir de l’entrada.

|  L’entraDa dissabte 3 de febrer

Manolo Esplugues
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Juan Sanz
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La filà d’Espanyoletos va participar en 
l’entrada amb cinc bandes de música i dos 
colles de dolçainers, a més de dos carros-
ses infantils. Després del banderer de la 
filà va desfilar l’oficial masculina i una es-
quadra de xiquets, a més del cop masculí 
entre dos carrosses infantils; i a continu-
ació l’oficial de dones. Aleshores va apa-
rèixer la carrossa amb els fills de l’alferes, 
Alicia Beneyto Belda, que donava pas a la 
capitania d’Eva Gómez Molina, composada 
per unes esquadres d’amics, dos carrosses 
artístiques i l’esquadra especial de la capi-
tana, amb l’alferes fent de cap d’esquadra. 
Els acompanyants a cavall deixaren pas a 
la carrossa de la capitana, on també es-
taven l’ambaixadora i l’acompanyant, els 
germans Laia i Joan Molina Gómez.

Per la seua part, la filà de Granaders va es-
tar acompanyada per cinc bandes de mú-
sica i una colla de dolçainers. Al banderer 
de la filà el seguien l’oficial masculina, 
una carrossa infantil i el cop. Després la 
carrossa de l’alferes Sofia Micó Francés, i 
a continuació la capitania de Pepa Domé-
nech Belda, composada per un ballet i dos 
esquadres especials, a més de la carrossa 
de la capitana.

La filà de Contrabandistes va participar en 
l’entrada de 2018 amb set bandes de mú-
sica. El banderí de la filà obria la desfilada, 
seguit de l’oficial masculina, una carrossa 
infantil i l’oficial femenina, a la qual seguia 
una esquadra infantil. Altra carrossa infan-
til deixava pas a la calessa d’Arnelio Cuer-
da García, que celebrava així els seus 50 
anys de fester. Darrere l’esquadra de l’al-
feres David Cuerda Puerto, que exercia de 
cap d’esquadra. Aleshores començava la 
capitania, composada per dos esquadres 
femenines i una masculina, a més d’una 
calessa i l’esquadra especial del capità 
Ricardo Sanchis García, que va realitzar el 
recorregut fent de cap d’esquadra.

Al Terç de Suavos l’acompanyaren set 
bandes de música i un grup de percussió 
acompanyat de xirimiters. La banderera 
de la filà deixava pas a l’oficial d’homes 
i una esquadra infantil, seguida de dos 
carrosses infantils i l’oficial de dones. Dar-
rere de l’esquadra de xiquetes, una terce-
ra carrossa infantil i una esquadra espe-
cial masculina. Dos carrosses artístiques 
precediren l’arribada de dos esquadres 
especials i la carrossa artística amb els 
membres de la filà que feien 50 anys de 
fester. L’esquadra del mig acompanyava la 
carrossa de l’alferes Jaime Molina Vañó. 
Darrere d’ell la capitania, amb dos esqua-
dres especials i l’esquadra de la capitana, 

Blai Vanyó

Luis Gandía Cabedo

Antonio Barrientos
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Amparo Vicedo Doménech, que exercia de 
cap d’esquadra. El cop d’homes tancava 
l’entrada dels Suavos.

El bàndol cristià va concloure amb la 
desfilada de la filà d’Estudiants, amb cinc 
bandes de música i un grup de percussió. 
Al banderí de la filà el seguia l’esquadra 
oficial de cavallers, una carrossa artística 
i l’oficial de dames. Una carrossa infantil 
deixava pas a l’esquadra de Marmotes, que 
exercien d’alferes de la filà. La capitania 
la iniciaren dos esquadres especials i una 
carrossa, seguides d’un cavall de respec-
te, una esquadra especial femenina i un 
ballet. A continuació la carrossa amb el 
capità Vicente Beneyto Juan. Tancaven la 
capitania i el bàndol cristià dos esquadres 
especials femenines.

Amb huit bandes de música va fer la seua 
entrada la filà de Moros Vells. La ban-
derera de la filà precedia a l’oficial de 
blancs, una esquadra infantil i la carrossa 
del Moro Vell. Després l’oficial de negres, 
una carrossa infantil i el bloc femení i 
masculí. Altra carrossa infantil deixava 
pas a dos esquadres amb el trage de la 
filà, i després una carrossa amb dos mo-
ros vells que feien 25 anys a la filà. El 
boato de l’alferes estava constituït per 
l’alferes Francisco Blázquez Mayoral a 
cavall, acompanyat d’una esquadra. Per 
la seua banda, la capitania s’iniciava amb 
un estendard anunciador, dos esquadres 
especials i una carrossa artística. Després 
l’esquadra de l’ambaixadora Fini Gisbert 
Jornet i altra esquadra femenina. Se-
guidament l’estendard de la rodella i la 
rodella, Marc Beneyto Belda, ambdós en 
dromedari. L’estendard del capità anun-
ciava l’arribada de Santiago Beneyto Sil-
vestre, que feia de cap d’esquadra.

L’any 2018 serà difícil d’oblidar per a la 
filà de Marrocs, que durant tot l’any ha-
via estat celebrant actes per commemo-
rar el seu 150 aniversari. L’efemèride va 
tindre una cuidada i variada posada en 
escena en l’acte de l’entrada. Un total de 
deu bandes de música i dos colles de xi-
rimiters van acompanyar-los. Una burreta 
i xiquets repartint el fullet amb l’ordre de 
l’entrada van encetar la seua desfilada. 
Els van seguir el banderer de la filà i la 
banderera amb la bandera del 150 ani-
versari. Després una esquadra de marrocs 
vinguda de Villena, altra de Banyeres i 
una de marrocs de Bocairent amb el tra-
ge antic. A continuació una esquadra amb 
banderins i rodelles, altra amb burretes i 
banderins i una esquadra fent variacions. 
L’oficial de negres estava precedida per 

Blai Vanyó

Blai Vanyó

Blai Vanyó
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una carrossa infantil, i darrere d’ells dos 
carrosses artístiques de camions d’època. 
Un bloc d’homes, una carrossa infantil, 
una esquadra especial i altra carrossa in-
fantil deixaren pas a l’esquadra especial 
que acompanyava a Enrique Sisternes Tor-
mo, que complia 75 anys de fester. Un bloc 
de dones i una esquadra de xiquetes pre-
cediren a l’esquadra especial de l’alferes 
José Antonio Cantó Vañó, que feia de cap 
d’esquadra. La capitania s’encetava amb 
porta-estendards a cavall i un arc amb 
l’escut de la filà i el del 150 aniversari. Un 
ballet, porta-estendards a peu i un grup 
de dromedaris precediren una carrossa 
especial i una esquadra de negres. Una 
guàrdia a cavall, porta-estendards a peu 
i l’escorta de la capitana van obrir pas a 
la carrossa de la capitana Adelaida Ferre 
Tortosa, a qui acompanyava una esquadra 
especial.

Per la seua banda, la filà de Moros Marins 
va desfilar acompanyada de sis bandes 
de música. El banderer de la filà deixava 
pas a l’oficial femenina, dos carrosses in-
fantils i un bloc de dones. Una esquadra 
infantil, altra carrossa amb els més menuts 
i un bloc d’homes precediren l’arribada de 
la carrossa amb el fester amb 50 anys en 
actiu Antonio Cantó Luna. Dos carrosses 
artístiques, intercalades amb una esquadra 
especial, feren l’entrada davant de la car-
rossa de l’alferes, Francisco Belda Calabuig. 
La capitania de la filà va estar formada per 
dos esquadres especials i la carrossa del 
capità Joan Vicent Tortosa García.

L’entrada la va tancar la filà de Mosqueters 
amb cinc bandes de música. El banderer 
de la filà deixava pas a l’esquadra oficial 
masculina i al capità Pedro Luis Ferre Ber-
begal i l’alferes Teresa Doménech Beneyto, 
ambdós a cavall com mana la tradició de 
la filà. La carrossa artística de l’alferes, 
una esquadra femenina i altra de xiquetes 
anaven per davant de dos carrosses artís-
tiques. A continuació una esquadra mascu-
lina, una de xiquets, una carrossa artística i 
tancaren l’entrada dos esquadres especials 
masculines.

Cap a les 10 de la nit començava l’acte 
de la revista de tropes, acte únic al món 
de la festa moro-cristiana, en el qual els 
capitans majors dels dos bàndols (Eva Mª 
Gómez Molina i Santiago Beneyto Gisbert) 
passaren revista a les seues tropes. Els ac-
tes del dia finalitzaren amb les vespres i 
l’ofrena a Sant Blai que es van fer a l’esglé-
sia parroquial.
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Café, timó, pastes i herbero. Eixa combinació 
esperava als festers a les portes de l’Ajunta-
ment per agafar forces en els moments previs 
a la diana del dia de Sant Blai. A les 8 comen-
çava la desfilada per part dels Mosqueters, i a 
poc a poc la plaça va anar buidant-se , mentre 
les notes musicals de les bandes de les nou 
filaes, amb els pasdobles dianers, recorrien el 
poble acompanyant als festers, al públic, i a 
tots aquells que des dels seus llits escoltaven 
les diferents peces. Desfet el camí, es donava 
per finalitzada la diana.

A les 12 hores es va fer la solemne missa en 
honor del metge de Sebaste, que finalment va 
estar presidida pel rector de la parròquia Ben-

Juan Sanz

Manolo Esplugues

|  sant BLai diumenge 4 de febrer
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jamín Fayos Olivares. La missa va estar cantada 
per l’Agrupació Coral de Bocairent, sota la di-
recció de Damián Molina Beneyto, acompanyat 
per membres de l’Associació Unió Musical de 
Bocairent. La benedicció de caramels i dolços 
va tancar la  multitudinària celebració. A con-
tinuació es va procedir al protocol·lari acte de 
salutació a les autoritats a les portes de la casa 
consistorial. El reparador dinar que se serveix a 
les cases de Bocairent el dia del patró va prece-
dir els actes de la desfilada del Piquete del Terç 
de Suavos i el Ball del Moro per part de la filà 
de Moros Vells.

A les 19 hores va començar la solemne proces-
só, que va transcórrer entre els vítols al patró i 
un seguici de ciris, que de manera gradual van 
anar acumulant-se a la plaça, anhelant l’entrada 
del Guió, de la Relíquia (portada per la filà de 
Moros Vells) i de la imatge del patró. El llan-
çament d’al·leluies i l’entrada de Sant Blai a la 
plaça va estar carregat una vegada més d’emoti-
vitat. Un moment carregat de sentiment que es 
va repetir poc després a l’església, sobretot amb 
la interpretació de l’Himne a Sant Blai.

Juan Sanz

Manolo Esplugues
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Agustín Belda

Juan Sanz

PORTADORS DE LA RELÍQUIA 2018
- Juan Beneyto Blasco
- José Manuel Jornet Llobregat
- Federico Alcázar Pérez
- José Oviedo Estarelles
- Mariano Blázquez Mayoral
- José Joaquín Pascual Silvestre
- Pedro Pérez Vañó
- Francisco Blázquez Mayoral
- Joaquín Filiberto Jornet Llobregat
- José Mataix Lizandra
- Pedro Luis Tormo Villanueva
- Vicente Cabanes Cantó
- Antonio Blas Calatayud Vañó
- Ángel Doménech Beneyto 
- Francisco Gisbert Molina
- Filiberto Llobregat Berbegal

|  MOrOs i cristians dilluns 5 de febrer

De nou la música festera envaïa els carrers de Bocairent 
des de bon matí, amb cada una de les filaes desfilant cap 
a les diferents esglésies i ermites on es realitzarien les 
misses. Finalitzades aquestes, els festers es traslladaren 
als masets per esmorzar, i també al camp de futbol per 
arreplegar la pólvora per a les disparades. Iniciades les 
hostilitats, els arcabussos i els mosquets es convertiren 

en els protagonistes, fent les delícies dels amants de la 
pólvora, mentre d’altres buscaven refugi per evitar escol-
tar l’impactant soroll de la batalla. Acabada la disparada 
va arribar el moment dels parlaments. Amb l’Ambaixada 
del Moro els ambaixadors del bàndol de la mitja lluna 
(Pau Verdú Navarro) i de la creu (Miguel Pérez Jorge) in-
tentaren de manera infructuosa el cessament de les hos-
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tilitats, però finalment foren les espases les que decidiren 
que el castell passava a mans musulmanes.

De vesprada la pólvora seguiria sent la protagonista, 
aquesta vegada amb un recorregut més curt que pel matí, 
però amb la mateixa potència de foc. L’Ambaixada del 
Cristià es va fer sota una intensa pluja, la qual cosa va fer 
que la labor dels dos ambaixadors fora més destacada 
encara. Almenys la pluja va servir per a que la majoria de 
persones que estaven en la plaça estigueren atentes a 
l’ambaixada, no com en l’ambaixada del matí, en què una 

vegada més es va demostrar molt poc de respecte cap a 
la feina dels ambaixadors (en aquest sentit estem a anys 
llum del respecte que té aquest acte en altres poblaci-
ons veïnes). La pluja no va impedir que la filà de Marrocs 
realitzara l’oració pels difunts de la filà a les portes de 
l’església, i que després feren la seua tradicional baixada 
cap a la plaça en zig-zag per a procedir a l’enterrament 
del Tomasín. Tanmateix la presència de la pluja sí que va 
alterar l’acte del canvi de maset entre les filaes de Mos-
queters i Mors Vells, i l’acte de la Retreta, que finalment 
es va suspendre.
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Paco P. Esplugues

Manolo EspluguesEsteve Castelló

|  sant crist dimarts 6 de febrer
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Paco P. Esplugues

Esteve Castelló

El 6 de febrer es va celebrar el dia del Sant Crist, que va 
clarejar grisós, amb els núvols amenaçant de nou pluja. 
Les diferents dianes de les filaes van anar a poc a poc 
apropant-se a la plaça de l’Ajuntament, des d’on totes 
elles van anar gradualment ascendint el pedregós camí 
que els va portar a l’ermita del Sant Crist, on els festers 
van poder gaudir d’un merescut esmorzar després de l’as-
censió. L’església de l’ermita va estar abarrotada durant la 
missa, i més encara amb l’acte del “Despojo del Moro”, on 
l’ambaixador moro Pau Verdú Navarro va posar de nou de 
relleu el seu bon saber fer amb una actuació ben carre-
gada de sentiment. La recompensa al seu sacrifici abans 
i durant les festes van ser els aplaudiments del públic. 
Després els festers desferen el camí i iniciaren el descens, 
i a continuació es va procedir al bes de la Relíquia. L’acte 
del Te Deum i la disparada posterior camí del Monestir de 
la Mare de Déu dels Dolors i dels Reis d’Orient va ser l’úl-
tim acte protagonitzat pels capitans de 2018. L’abarrotada 
església del monestir va ser testimoni del relleu que es va 
fer a les nou filaes, i els nous capitans i alferes rebien l’en-
horabona de festers, familiars i amics, mentre els capitans 

de 2018 tancaven les que possiblement seran les festes 
més inoblidables de la seua vida festera. La desfilada pel 
Ravalet va haver de suspendre’s a causa de la pluja, pel 
que una vegada finalitzat l’acte del canvi de bandes les 
diferents filaes es van traslladar directament als seus ma-
sets. També l’acte de la cordà es va ajornar (finalment la 
cordà es va fer el dissabte 10 de febrer).

El dimecres 7 de febrer les festes aplegaven a la seua fi. 
Amb les trages de festa preparats per a romandre en els 
armaris en espera de les festes de 2019, les autoritats fes-
teres i els nous càrrecs, a més de les juntes de les filaes 
i fidels en general, van acudir a l’últim dels actes del ca-
lendari fester de 2018, la missa en memòria dels festers 
difunts. L’últim dels dinars als masets va servir d’epíleg a 
les festes. Això sí, ja amb la mirada posada en les properes.

|  L’eiXaBeGÓ dimecres 7 de febrer


