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Hace 50 años 

1962
En Nueva York el año 1962 surgió el Pop Art, un original 
estilo artístico que utiliza imágenes cotidianas como iró-
nica acusación de la sociedad de consumo, en el resto 
del mundo ocurrieron grandes e importantes aconteci-
mientos, veamos un pequeño repaso para situarnos en él.
- En Enero debutaba con gran éxito Montserrat Caballé 

en el Liceu de Barcelona.
- En Febrero el astronauta John Glenn fue el primer es-

tadounidense puesto en órbita terrestre.
- En Mayo el príncipe Don Juan Carlos de Borbón con-

trae matrimonio con Doña Sofía de Grecia, en Atenas.
- En Junio Brasil vuelve a ganar la copa del Mundo de 

Fútbol contra Checoslovaquia en la final por 3-1 y el 
gobierno español equipara los derechos laborales 
(pero no civiles) de la mujer con los del hombre.

- El 3 de Julio el presidente francés De Gaulle reconoció 
la independencia de Argelia.

- El 5 agosto Marilyn Monroe fue encontrada muerta por 
su ama de llaves.

- El 16 de Agosto Rachel Carson, bióloga marina esta-
dounidense, vaticinó la peligrosidad de los pesticidas 
usados en agricultura y en las casas para el medio am-
biente.

- En el mes de Octubre de ese mismo año se creo Am-
nistia Internacional y en Roma se inauguraba el Conci-
lio Vaticano II convocado por el papa Juan XXIII.

- En Noviembre se denunció que la talidomida, utilizada 
como sedante, produce malformaciones fetales.

Pero aquí en Bocairent, también ocurrieron una serie 
de acontecimientos dignos de recordar.
Empezó el año con las Bodas de Oro sacerdotales de 
mosén Sixto Belda Martínez, con misa solemne presi-
dida por Señor Vicario General de la Diócesis, siendo 
sus padrinos Don José Juan Vañó y Doña Josefina Juan 
Vañó, la cátedra la ocupó el reverendo D. Miguel Cala-
tayud Molina y como colofón la Bendición Papal de Su 
Santidad Juan XXlll. Mosen Sixto fue el artífice del cam-
bio de bandas, capitanes y alfereces, en el Convento de 
las Agustinas.
Quince días antes de las fiestas de 1962 llegaron las 
nuevas andas obra del artista valenciano don Francisco 
Garcés cuyo importe fue de 54.500 Ptas. aunque solo se 
recaudó 8.073 Ptas.
La “Publicació”, “L’Acapte” y “Els Comptes” se celebra-
ron con un clima primaveral. El día de “L’Acapte” se rega-
ló la estampa de San Blas fotografiado sobre las nuevas 
andas, detalle que fue recibido con gran éxito.
Otra novedad importante fue la bendición del nuevo 
banderín de la comparsa de Marroquíes, apadrinada por 
señorita María del Carmen Juan Mora y Don Juan Mestre 
Aracil, pertenecientes a dicha comparsa.

La “nit de les caixes”, a pesar del frío invernal, después 
del Ave María, mosén Sixto Belda, pronunció el primer 
“Vitol”.
La “Entrada de Moros y Cristianos” fue grandiosa y es-
pectacular, por el gran número de escuadras y bandas 
de música que participaron y que provocaron que se 
acabara una hora más tarde de lo que estaban acos-
tumbrados. Llamó la atención el boato del capitán de los 
moros Don Vicente Enguix Beneyto.
El día del Patrón, volvió el clima primaveral lo que animó a 
las escuadras a participar en la Diana. La iglesia se que-
dó pequeña para recibir a todos los fieles que acudieron 
a la misa solemne cantada por el coro del Patriarca de 
Valencia, bajo la dirección del reverendo Don Joaquín Pi-
edra, con asistencia de Vicario General Don José Songel 
quien también presidió la procesión.
Don José Asensio Monparler y Don José María Llobregat 
Belda como embajadores cristiano y moro respectiva-
mente, embellecieron el acto de la lucha por el castillo.
No menos de recordar es el día del Santo Cristo, rezos, 
recuerdos y súplicas y desde allí a besar la reliquia a la 
Iglesia. Por la tarde se cantó el solemne Te Deum en ac-
ción de gracias y más tarde las alegrías y llantos en las 
Agustinas por el cambio de bandas. Un año que termina 
y una ilusión por preparar las próximas.

En este año debemos recordar otros hechos importan-
tes. Se empezaron las obras para la conducción de agua 
del manantial “Els Teulars”, obra adjudicada a Francisco 
Gilabert Mengual y que fue acogido con gran júbilo. Las 
farolas de cemento del puente de San Blas se cambiaron 
por modernas columnas metálicas.
En las fiestas en honor a San Agustín, no hemos de olvi-
dar a su clavariesa Ana Mari Vañó Mora y su mantenedor 
Don Vicente Galindo Pascual. La juventud y belleza del 
ramillete de ballaores junto a sus mayorales y sin olvidar 
“el tabalet i la dolçaina” hicieron disfrutar a todos los es-
pectadores, siendo un día 33 parejas en la plaza.

El día de Santa Cecilia de 1962 en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción, antes de la solemne misa, se 
bendigo la nueva bandera de la Unión Musical, siendo 
sus padrinos Don José Juan Vañó y su esposa Dña Car-
men Mora Beneyto, por tal motivo la banda deleitó con 
un concierto extraordinario, siendo el primer abanderado 
Don Miguel Vañó Molina, que cambio su saxofón por la 
bandera.

Y fuera de nuestras tierras se concedió el titulo de Doc-
tor en Filosofía y Letras, por la Universidad de Sevilla, 
a un bocairentino D. José Llavador Mira licenciado en 
Derecho.
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Capitans de 1962

Filà d’Espanyoletos
Enrique Sempere Jover

Filà de Granaders
Vicente Calatayud Sanchis

Filà de Contrabandistes
Antonio Alcaraz Calatayud

Filà Terç de Suavos
Francisco Llopis Calabuig

Filà d’Estudiants
Francisco Puerto Vañó

Filà de Moros Vells
Vicente Enguix Beneyto

Filà de Marrocs
Manuel Puerto Francés

Filà de Moros Marins
Joaquin Cabanes Martínez

Filà de Mosqueters
Agustin Silvestre Vañó
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50 ANYS EN ACTIU

JOSÉ VICENTE ASENSIO BELLVER

Va nàixer el 22 de gener del 1944 i es va 
apuntar a la Filà d’Espanyoletos l’any 1962, 
seguint la tradició festera de sa casa ja 
que el seu avi també era component dels 

Espanyoletos. Fou capità l’any 1977 en com-
panya d’uns amics Espanyoletos que feren un 
“còmpul” per agafar el càrrec de capità durant 
nou anys. Durant els anys 1979 fins a 1983 va 
ser representant de la Junta de Festes. L’any 
2004 va traure la Relíquia. Cal destacar tam-
bé que va ser sergent del maset des de l’any 
1988 fins al 1991, any que vàrem inaugurar 
l’actual maset.
Enguany Jose Vicente Asensio compleix cin-
quanta anys com a Espanyoleto. Aquest es-

deveniment és molt important per a ell i per 
a tota la seua família. Són moltes hores de 
vivències, alegries i satisfaccions, sobretot la 
de veure com els seus fills i néts també són 
components de la filà.
Des d’aquestes pàgines del Llibre de Festes, 
la Filà d’Espanyoletos volem felicitar-te, Pepe, 
per complir cinquanta anys de fester, i volem 
agrair-te que hages compartit amb tots nosal-
tres la teua simpatia i bondat. Volem reconèi-
xer públicament la teua feina i dedicació de 
tants anys, per fer més gran la nostra filà. 
L’enhorabona Pepe! 

El seu iaio Francisco, l’apunta a la Filà de 
Granaders l’any 1962, quan tenia 4 anys.
En els seus 50 anys de fester en la Filà de 
Granaders ha exercit diferents càrrecs dins 
de la junta directiva: 
- Secretari en 1988-1989
- Tresorer des del 1992-1995
- Cronista de la filà 2004-2011

Ha participat en diverses ocasions en les co-
missions per a la redacció de nous estatuts i 
reglaments de la filà.
Va ocupar el càrrec de capità en 1986, i va ser 
portador de la relíquia a les festes de 1996.

Com a gran estusiasta de la festa que és, ha 
desfilat en diversos actes fora de Bocairent, 
amb motiu de celebracions de moros i cristi-
ans, éssent la seua primera actuació de cabo 
d’escuadra a la Pobla de Farnals en 1973. Par-
ticipà en la desfilada d’Ontinyent del lI Congrés 
de Moros i Cristians presidit per la Infanta Dª 
Cristina en setembre del 1985.
Amb motiu del 150 aniversari de les nostres 
festes, desfila en l’esquadra històrica amb 
l’uniforme antic de la nostra filà.
Josep Antoni, enhorabona en nom de tota la 
Filà de Granaders

JOSEP ANTONI BELDA I TORTOSA

Rafael Puerto Guaita, naix a l’any 1960 al si 
d’una família festera i arrelada a la Filà de 
Granaders.

Va ser donat d’alta en la filà, pel seu pare l’any 
1962 quan sols tenia dos anys d’eda. Des de 
llavors no ha deixat de participar activament 
en la festa i en els esdeveniments de la filà.

Ĺany 1996 va tindre l’honor de ser portador de 
la Relíquia de Sant Blai a la processó . 

Rafa, la Filà de Granaders vol donar-te la més 
sincera enhorabona i desitjar-te que passes 
unes bones festes, que de ben segur seran 
molt especials. 

RAFAEL PUERTO GUAITA
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Antonio naix a Bocairent un 4 de novembre 
del 1948, però el seu ingrés en la nostra 
filà no es va produïr fins al 1962, any en 
que s’agüelo, “el tio Picolí“ l’insta a apuntar-

se amb aquestes paraules textuals: “Si vols 
apuntar-te, jo tinc un trage per a tú, això sí, no 
te l’has de llevar ni per a dormir, i no patisques 
mai que el mateix trage sempre sabrà tornar-
te a casa“.
A partir d’aquest moment Antonio entra a for-
mar part d’aquesta xicoteta família que som 
els Contrabandistes, i ha anat contagiant i do-
nant exemple als seus fills i néts, com a gran 
fester col·laborador. Des de l’any 1983 fins al 
1987 ha estat present a les diferents juntes di-
rectives; portador de la Relíquia de Sant Blai 
en 1997; a l’any 2000 i gràcies a l’empenta de 
la seua dona Maribel, agafà el càrrec de ca-
pità.  

Antonio és un incansable ajudant en les nom-
broses paelles del maset. Però el càrrec que 
va ostentar i pel qual encara és recordat és 
per haver estat l’últim sergent de ratlla de la 
filà. Aquesta responsabilitat la va agafar a l’any 
1987 i durant 19 anys consecutius i fins que 
els nous mitjans informàtics es van imposar. 
Durant eixos anys, Antonio inenterrompuda-
ment, divendres darrere divendres, ploguera, 
nevara o caiguera un sol de justícia, anava 
casa per casa fent-se càrrec i partícep de què 
la nostra festa poguera tirar cap endavant.
Des d’ací li volem retre aquest xicotet home-
natge i animar-lo per a que sempre tinga als 
llavis i al pensament … 

FESTA AVANT! i VITOL AL PATRÓ SANT BLAI!

ANTONIO GARCÍA FERRE

Pepe el Moreno va nàixer al desembre del 
1945. Encara que la família paterna eren 
Mosqueters, ell es va decantar per la ma-
terna i l’any 1962, avalat pels seus oncles 

Vicente i Manolo Reverte, es va donar d’alta a 
la Filà Terç de Suavos.
Al llarg de la seua trajectòria en els Suavos ha 
sigut dues vegades capità: la primera en el 
1985 i la segona, més recentment, en el 2005, 
acompanyat pels seus fills i els seus néts.
Enguany, al fer els 50 anys com a fester, serà 
ell qui acompanye la Capitana de la filà, Trini, 
i ho celebrarà amb un dels actes més impor-

tants per a qualsevol Suavo: rebre el Piquete 
a casa.
Junt al seu gran amic Manolo, el Roig, inse-
parables dins i fora de la festa, va tindre l’ho-
nor de ser portador de la Relíquia de Sant Blai 
l’any 1998.
Així que aquest any 2012 es viurà amb espe-
cial emoció la festa en família, gran part d’ella 
seguint la seua estela: germans, nebots, fills, 
néts i la seua dona, Suavos.

JOSÉ BLAS VAÑÓ SANTONJA

JOSÉ MARÍA SANCHIS VAÑÓ

José María va nàixer el 25 de desembre del 
1946. A la primerenca edat de 16 anys va 
entrar a formar part de la Filà de Marrocs, 
concretament l’any 1962. Els seus ger-

mans majors havien pertangut anteriorment a 
la filà i això va motivar el seu ingrés. La seua 
responsabilitat en la festa i la seua dedicació a 
la filà queda clarament demostrada en tots els 
càrrecs que ha exercit.

Va ser vocal en la Junta de la Filà des del 1972 
al 1975. En 1976 i 1977 va ser vicepresident 
de la mateixa. En 1978 i 1979 assumeix la 
presidència quan va quedar vacant aquest 
càrrec. En 1980 és triat novament president, 
càrrec que exercirà brillantment fins al 1983. 
El moment més satisfactòri en la seua trajec-

tòria com Marroc es produeix en les festes del 
1996, quan exerceix el càrrec de capità dels 
Marrocs. L’any 2001 va tenir el privilegi i l’ho-
nor de ser portador de la Relíquia de Sant Blai.
José María ha sabut transmetre la seua il·lusió 
i entusiasme fester en la seua descendència 
com clarament va quedar demostrat en les 
capitanies de les seues filles Tere i Mª del Mar.

José María has posat el llistó molt alt, difícil-
ment igualable. Desitgem que tot l’esforç que 
has realitzat pel bé dels Marrocs i de la festa 
siga recompensat en aquest homenatge tan 
merescut pels teus cinquanta anys de fester.
Rep la més cordial felicitació de tota la Filà de 
Marrocs, i que ho recordes durant molts anys.
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Vicent Casanova Vañó, més conegut dins 
i fora de la filà com “Vite”, va nàixer el 8 
de juliol del 1935. El seu ingrés a la Filà 
de Marrocs es va produir l’any 1962. Els 
seus companys de treball Eduardo Gisbert 

i Jose Luis Pascual, components de la Filà de 
Marrocs, van ser el motiu principal perquè en-
trara a formar part de la nostra filà.
Des del seu ingrés va començar a formar part 
activa en els actes de la festa, sent un marroc 
actiu i responsable.
Des de la seua creació pertany al grup de 
Marrocs “El burrito negro”, i encara que no ha 
exercit cap càrrec en les seues capitanies, ha 

participat en tots els esdeveniments especials 
d’aquest grup.
Ha exercit el càrrec de representant de la filà 
en la Junta de Festes en els anys 1980-1983.
Els seus bons dots en l’art de la pintura sobre 
ceràmica queda reflectida en els quadres i fi-
gures decoratives que il·lustren la façana del 
nostre maset i que van ser realitzades per Vi-
cent en la reforma de l’any 1993.
L’any 2001 va realitzar el somni de tot fester 
de Bocairent en ser el portador de la Relíquia 
de Sant Blai.
Des de la Filà de Marrocs la més cordial enho-
rabona Vicent.

VICENT CASANOVA VAÑÓ

Encara que va nàixer a Caudete en 1948, 
es va traslladar a Bocairent quan comp-
tava amb tan sols quatre anys. A la seua 
arribada, la seua família no es va establir 
en un lloc qualsevol, sinó en Villamar, antic 

maset dels Moros Marins, on al llarg de set 
anys (entre 1952 i 1959) va rebre el caliu de la 
filà. D’allí va nàixer la seua vocació festera, que 
l’impulsaria a ingressar en ella als 14 anys. Des 
de llavors, ha participat activament en tots els 
actes i ha format part tant de la Junta de la filà 
com de la Junta de Festes.

Artífex que en la Diana de Sant Blai, els fes-
ters recobren el pols amb “timonet i herbero”, 
el seu principal record de les festes es trasllada 
al 1992, quan no va poder portar la relíquia del 
patró més enllà de la porta del temple parroqui-
al. Darrere d’estos cinquanta anys en la festa, 
se sent orgullós de ser marí i d’haver format 
una família marinera.
Enhorabona per este merescut homenatge. 
Esperem que mai deixes de fer-nos riure. La 
junta de la filà de Moros Marins vol donar-te 
l’enhorabona pels 50 anys de fester

JOAqUÍN AGULLÓ HERNáNDEz

Va nàixer el 18 de gener del 1946 a la po-
blació de Sueca. A l’any 1950 la seua famí-
lia es va establir a Bocairent per raons de 
treball, ja que el seu pare treballava en una 
empresa encarregada de la construcció 

del pont de Sant Blai. Una vegada finalitzada 
l’obra decidiren fixar la seu residència definiti-
va al poble de Bocairent.
A l’any 1962 va decidir participar activament 
en el món de la festa i es va apuntar Marroc. 
L’any 1972 va canviar de filà i es va fer Moro 
Marí.

Al món de la festa ha desenvolupat els se-
güents càrrecs: 7 anys com a sargent de la filà 
dels Moros Marins i 9 anys cap de l’esquadra 
oficial i també cap del bloc d’homes.
És una persona molt participativa en tots els 
actes de la filà: Assemblees, dianes, sopars...
Juan Manuel, la junta de la Filà de Moros Ma-
rins vol donar-te l’enhorabona pels 50 anys de 
fester a la nostra filà, i animar-te a què conti-
nues molts anys més participant activament 
en la festa. 

JUAN MANUEL CRESPO GARCÍA

Descendent d’una de les families amb més 
tradició mosquetera, Paco va naixer el 9 
de març del 1947. Son pare el tio “Quico 
Menta” el va avalar quan en en 1962 el dia 
del Sant Crist va decidir apuntar-se a la Filà 

que sempre havia estat present en sa casa.
Paco “Menta”, sempre ha estat pendent 
d’aquells xicotets detalls que fan gran la festa, 
sempre assesorant i aconsellant per a que tot 
ixquera com ha d’eixir. Té molt en compte a 
les noves generacions, i per això s’ha preo-
cupat de transemetre i dipositar molta il·lusió i 

confiança en la gent jove. Així junt amb la seua 
quadrilla d’amics de la filà van ser els primers 
que va apostar per traure una esquadra de xi-
quets en l’Entrada amb trage especial.
L’any 1994 va tindre l’honor de traure la Reli-
quia i l’any 2007 d’ostentar el carrec de capità 
de la filà. La seua dona Paquita i el seu fill Sal-
va el van apuntar sense ell saber-ho, cosa que 
no va dubtar en acceptar de bon grat.
En nom de la filà, la més sincera enhorabona!!

FRANCISCO PASCUAL GARRIDO
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Paco va nàixer un 3 de març de l’any 1943. 
Descendent de familia mosquetera, a l’edat 
de 19 anys va decidir apuntar-se avalat per 
Francisco Ferre Sempere, com mana la 
tradició al si de la Filà Mosqueters el dia del 

Sant Crist. Era l’any 1962.
Paco “El Ventero”, com se’l coneix en la filà, 
ha sigut i és una persona que no ha escatimat 
cap esforç pel treball en la filà. Ha sigut mem-
bre de la Junta en diverses ocasions, durant 
els períodes de: 1975, 1983-1992, 1996-2000. 
A més, junt amb els seus companys ha estat 
sempre al peu del canó per a fer les paelles 
del dia la Publicació i del Dia de l’Eixabegó, 
per a la Borra del Dia de Sant Crist i en la pre-
paració de la pericana.
Un Mosqueter que sempre ha estat present 
en els actes festers, des d’un segon plànol, 
acompanyant a la filà en la grandiosa Diana 

del dia Sant Blai o com a organitzador de l’ac-
te de l’Entrada.
L’any 1994 va tindre el privilegi de ser un dels 
portadors de la Reíiquia. L’estima per la Filà i 
per les nostres festes i tradicions les ha sabut 
mantindre i passar als seus fills Anabel i Juan. 
A l’actualitat el seu fill Juan és membre de la 
Junta de la Filà. 
Gran coneixedor de la forma de disparar amb 
el mosquet, Paco no ha dubtat mai en estar 
present dins de la seua quadrilla per a ajudar 
en l’acte de la disparà sempre que algún com-
pany seu ha sigut capità. 
Paco és una persona en qui molts ens hem de 
mirar com a espill de fester dins de la filà, sem-
pre en un lloc discret però sempre present.
Enhorabona en nom de tota la filà pels teus 50 
anys de fester.

FRANCISCO FERRE VAÑÓ

Juan Sempere va nàixer a Bocairent el 19 
de juliol del 1942. A l’edat de 19 anys i ava-
lat per son pare es donà d’alta en la filà en 
Dia del Sant Crist de 1962.
Juan sempre ha sigut un fester que ha fet 

colla allà on ha estat i amb qui ha estat. Un 
fester de quadrilla, amic dels seus amics.

La festa junt amb l’altra seua gran passió, els 
bous, ha estat ben present en la seua vida. 
Membre de diverses juntes va desenvolupar 
els càrrecs de vocal durant els anys 1967-1975 
i el de vice-president durant els anys de 1978-
1983. L’estima per la filà l’ha portat a ser avala-
dor de diversos membres de la Filà.

Li va correspondre l’honor de ser portador de 
la Relíquia del nostre patró l’any 1994. Les se-
ues filles Mª José, Inmaculada, Encarna i Lídia 
han arreplegat el testimoni fester que son pare 
els ha passat, i que de ben segur ell seguirà 
transmeten a una nova generació. Ple d’orgull, 
seguirà llegant eixa flama que tot bocairentí 
fester porta dins del seu cor.
Coneixedor d’un fum d’històries i anecdo-
tes de la filà, Juan és una persona de la qual 
sempre traus una cosa que aprendre en cada 
conversa que pugues tindre amb ell, i per sort 
esperem que així siga per molts anys.
Enhorabona pels teus 50 anys de fester, en 
nom de tota la filà. 

JUAN SEMPERE BENEYTO

Paco va nàixer el 13 d’agost del 1937. El 
dia 5 de febrer de l’any 1962 s’apuntà a la 
filà que sempre havia estat present en sa 
casa, son pare Francisco Vañó Mora va ser 
l’encarregat d’avalar-lo.

Paco “Mora” sempre ha portat ben present el 
fet de ser Mosqueter. Incansable en la seua 
feina, mai ha posat cap impediment per treba-
llar i dedicar-se a la filà. 
Ha sigut membre de la Junta en els períodes 
compresos entre els anys 1978-1983 i 1996-
2000. A l’igual que molts dels seus companys 
sempre s’ha encarregat de preparar els dinars 
més significatius, i que més gent reuneixen en 
els actes festers. Sempre present en la pre-
paració de les paelles de la Publicació i l’Ei-
xabegó, o en la Borra del Dia del Sant Crist, 
mai sense oblidar la preparació de la perica-
na. De bon matí, com sempre després de fer-
se el café, acudeixen a torrar les bajoques i 
l’abadejo, per després en el maset començar 

a preparar un dels plats més gustosos de tota 
la cuina bocairentina.
Portador de la Relíquia l’any 1994, tota eixa 
passió per la festa l’ha trasmesa junt a la seua 
dona a les seues filles Ana Mª i Isabel, als seus 
néts Ana i Jero i fins i tot al seu gendre Gon-
zalo. 
És ben peculiar el fet que tots els anys en la 
diana del Dia del Sant Crist és d’obligat com-
pliment el parar en sa casa per a poder tastar 
un platet d’olivetes magistralment adobades.
Sempre al servei de la filà, no ha dubtat mai 
en perdre’s algun acte en el carrer perquè la 
resta de la filà al tornar al maset estiguera ate-
sa. Estes persones com Paco es mereixen tot 
el nostre respecte i l’admiració, i ha de ser-
vir d’espill per a la resta de Mosqueters, i en 
especial per als més joves per la seua plena 
dedicació en la la filà.
En nom de tota la filà, enhorabona per estos 
50 anys de fester.

FRANCISCO VAÑÓ SILVESTRE
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COL·LABORACIONS 
DE LES FILAES

Antonio B. Castelló



la festa

246

Filà d’Espanyoletos
ANY DE FUNDACIÓ: 1903
NOMBRE DE COMPONENTS: 226
MASET: Any d’inauguració: 1989
DOMICILI: Baixada St. Crist, s/n

CAPITANA: Reme Gómez Tormo
ALFERES: Sara Montés Puerto

JUNTA DIRECTIVA
PRESIdENTA:  Paqui Molina García
VICEPRESIdENT:  Agustín Molina Belda
SECRETARI:  Luis Beneyto Micó
VICESECRETàRIA:  Rosa López Ferre
TRESoRERA:  Mª Amparo Asensio Cantó
VICETRESoRER: Alberto Regal Maldonado 
VoCALS JuNTA dE FESTES:  Reme Gómez Tormo
 Mª Carmen Blasco Vañó
 Miguel Vañó García (suplent)
VoCALS: Vicente Pérez Pascual
 José Miguel Asensio Cantó
 Joan Gómez Tormo
 Puri Sanchis Sala
 Miguel Beneyto Carbonell
 Inma Francés Sanz
 Vicente Saplana Ferre
 Quica Pastor Balsalobre
    
BANdA dE MÚSICA: u. M. Benicadell, de Castelló de Rugat
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EN JUAN BAUTISTA MOLINA 
LUNA, fester centenari

El proper vint de març de 2012, si Déu vol, En Juan Bau-
tista Molina Luna complirà cent anys. Es per això que a 
les festes d’enguany, la Filà d’Espanyoletos i la festa en 
general, estem d’enhorabona ja que és la primera perso-
na amb cent anys d’edat biològica que està en actiu en 
la festa. 

Número u dels socis actius dels Espanyoletos, persona 
amb més edat del món fester del  nostre poble i, pos-
siblement, de totes les localitats on se celebren festes 
de Moros i Cristians, encara participa activament en al-
guns actes de festa com ara la Paella de la Filà el Dia de 
l’Acapte, Novenari i Nit del Ciri, Missa de Sant Blai…

No cal dir que estem davant un esdeveniment únic que 
cal ressaltar i celebrar, tot homenatjant a En Juan Bautis-
ta com li correspon per tota una vida festera centenària 
dedicada a la seua Filà, els Espanyoletos. 

Resulta ben difícil resumir tan llarga trajectòria d’activitat 
festera. Vaja per davant el dir que és sabuda la seua par-
ticipació durant molts anys en tots els àmbits festius, tant 
en l’organització d’actes de festa ordinaris com extraor-
dinàris, formant part de Juntes i Comissions amb l’únic 
objectiu de fer més grandioses les nostres festes.

També ha estat prolífer el seu treball literari: autor de les 
Memòries Filà Espanyoletos 1903-2005 que va publicar 
per commemorar la capitania del seu nét Rafa i que és tot 

un testimoniatge d’història de la filà. Redactor de diversos 
articles publicats als programes, autor i director d’alguns 
sainets festers, autor de diverses lletres de cançonetes 
com la típica de la filà “Pel carrer del Ravalet...” 

Hem tingut el privilegi que ens haja rebut en sa casa tan 
amablement, gaudint  d’una estona de conversa per tal 
de respondre aquestes preguntes que són testimoni dels 
seus records i la seua saviesa, i que transcrivim a con-
tinuació:  

És vostè la primera persona al nostre poble que viu 
cent anys i és fester? 
Crec que sí. No conec ningú que als cent anys siga o 
haja sigut fester. 

Com pensa celebrar enguany aquest esdeveni-
ment, si es pot dir, clar! ? 
Si Déu vol, a l’Entrà pense vestir d’Espanyoleto, acompa-
nyat de la família, en carrossa especial. 

Pròximament complirà vosté cent anys, però, quan 
farà vosté els cent anys de fester? 
Al 2015

quines són les principals diferències entre “la fes-
ta” de la seua joventut i la de l’actualitat? 
La diferència és total. Aleshores la Festa era pobra i el 
número de festers actius sols permetia traure una es-
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quadra de sis o huit festers, Capità i Alferes, i molts anys 
sense música! Ara una filà sols, ompli més espai que en 
aquell temps tota la festa. 

quin és l’acte de festa que més li agrada a una per-
sona amb tanta veterania? 
Sempre he considerat la festa global. Sóc enamorat 
apassionat de les festes patronals sense distingir actes. 
El més important és l’obra completa, encara que algun 
acte tinga notes de gran calor. 

Destaque’ns una anècdota festera rellevant de la 
seua llarga vida 
Són variades i de moltes maneres, pero vaig a relatar la 
més important. Consta de dos actes i Epíleg. 
Primer acte.- Era l’any 1944. En aquells temps les ca-
pitanies es feien a la casa particular dels capitans, i els 
Espanyoletos la tingueren al carrer Aljibe. Casa llogada 
per la família puix ells vivien al carrer Sego. 
Els quatre dies de Festa la taula estava parada a tota hora 
perquè els festers menjaren i begueren el que tingueren 
gana. Tot menys tocar una tortà de massapà, feta per 
les Monges Agustines, que era el Castell de festes i en el 
centre un Sant Blai que la presidia. 
La dona responsable d’alló, digué el primer dia: ”Açò no 
es toca fins que vinga el capità dels moros, després de 
l’Ambaixada. És obsequi del nostre Capità per la pau fes-
tera al recuperar el Castell” 
Segon acte.-  Estava representant-se l’Ambaixada, quan 
un murmuri de la gent obligà callar a l’Ambaixador Cristià. 

Motiu: El Capità Cristià començà a fer rots i va traure per 
boca tot el que havia begut i menjat aquell dia, de tal ma-
nera, que la gent tingué que apartar-se ràpidament per 
no sofrir les conseqüències, mentre el cavall rebia tota la 
ruixada. 
Resum. Uns quants festers baixaren del cavall al Capità i 
el portaren a casa a gitar-lo. 
Quan acabà l’Ambaixada, el Capità Moro, que era Pedro 
Tormo Molina, i tota la resta, anaren com sempre a casa 
del Capità Cristià i, després de comentar el fet, es menja-
ren la tortà de les Monges, en absència del principal actor. 

Epíleg.- El protagonista de l’especta-
cle va ser Juan B. Molina Luna que, 
malgrat els anys, recorda el fet i el 
gran disgust  de la dona que prepa-
rava la taula, en concret sa tia Josefa 
Luna Silvestre. Aquesta tardà molt de 
temps en perdonar-li la falta, al tindre 
que suportar, en contra de la seua 
idea, que es menjaren la tortà sense 
la presència del primer actor. 

Com veu el futur de les nostres 
festes el degà per excel·lència de 
la festa? 
El futur de la festa está assegurat per-
què la mouen sentiments, maneres 
i valors espirituals tan arrelats, que 
mantenen ferma la tradició. No dic el 
mateix del soroll, fantasia i volum dels 
actes, perquè això depén de la situ-
ació econòmica. De la resta, mentre 
les futures generacions mantinguen la 

fe en Sant Blai, tindrem festes al seu honor. 

Que siga enhorabona a tota la família! Que SANT BLAI 
li done salut i vida perquè d’ací tres anys, faça els 100 
ANYS de fester!! La seua Filà estarà SEMPRE amb VOS-
TÉ!!  



Sant Blai 2012 Bocairent

249

Filà de Granaders
ANY DE FUNDACIÓ: Anterior a 1860
NOMBRE DE COMPONENTS: 186
MASET. Any d’inauguració: 1985
DOMICILI: Baixada St. Crist, s/n

CAPITANA: Paqui Molina i Gisbert
ALFERES: Jose Antonio Sanchis López

JUNTA DIRECTIVA
PRESIdENT:  José Puerto Úbeda
VICEPRESIdENT:  Francisco Juan Cerdá Puig
SECRETARI:  Joan Perigüell Sempere
TRESoRER:  Manuel Vañó Ferre
VICETRESoRER: Francisco Javier Francés Perigüell 
VoCALS JuNTA dE FESTES:  Joaquin Carbonell Sirera
 Francisco Marco Molina
VoCALS: Emilio Martínez Martínez
 Manolita Beneyto Vañó
 Inmaculada Ferre Puerto
 Rafael Puerto Úbeda
 Miguel Puerto Úbeda
    
BANdA dE MÚSICA: Lloc Nou d’En Fenollet
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CANTÓ I COMPANYIA

-Què et passa, Pepe? Estàs molt callat.

-Se’n recordeu el que em vau dir l’any 
passat… que aquest any podria ser. No 
se’n tornareu enrere?

Els pares se’l veien venir, i amb un 
somriure de complicitat esperaven 
que Pepe, que no gosava alçar el cap, 
s’atreviria a fer el discurs que, de segur, 
els tenia preparat; dos jovenetes, asse-
gudes a taula, es preguntaven l’una a 
l’altra amb la mirada i amb algun gest 
sols insinuat, què era això que sembla-
va tan misteriós.

Era el dia 6 de febrer de 1941, dia de 
l’Aixabegó, i Pepe Cantó havia arrancat 
dels seus pares la promesa que eixe 
any el deixarien apuntar-se de fester. 
Així és que després de dinar, quan es-
taven tots a taula, acabat el dinar i aca-
bant-se també els darrers rotllets d’anís, Pepe, agarrà 
forces i s’atreví a dir tot el que havia estat preparant dies 
enrere...fins i tot podríem dir que ho havia estat preparant 
des de feia mesos.

-Em vau dir que enguany em podria apuntar de fester. 
Tingau en compte que és una cosa molt important, es 
tracta de fer les festes al patró Sant Blai, a més a més 
els vostres pares (els meus avis) estaran molt contents, 
perquè ells…

-Para, para -li féu el pare amb un somriure- el que et 
vam dir, ho mantenim. Però .. a quina comparsa vols a 
apuntar-te?

- Als Granaders!

El somriure dels pares es tallà en sec i algun renec se li 
escapà a son pare, encara que ningú alcançà a escoltar-
lo, mentre que les germanes s’intercanviaven somriures 
burletes.

D’aquesta o d’altra manera podia haver passat, però el 
que és cert és que eixa mateixa vesprada, Pepe Cantó, 
junt amb Francisco Vañó Molina “Rialles” i Juan Canales 
Hernández acudiren a casa del Capità d’aquell any Vi-
cente Vañó (va eixir de capitana la seua filla Consuelo) 
a apuntar-se a la filà de Granaders, convertint eixe any 
en espectacular per a la comparsa, ja que ells, junt amb 
Joaquín Molina que es va apuntar ja avançat l’any, van 
fer que a les festes de l’any següent foren quinze festers 
sencers als Granaders, a més de cinc mitjos.

Encara no feia dos anys que s’havia acabat la guerra, 
aquella que provocaren –i guanyaren- els militars suble-
vats, dirigits per F. Franco, que destrossà el país i el sub-
mergí en la misèria; començava una nova i fosca època 
de dictadura, de por, de cartilla de racionament i repres-
sió i … tenia pelendengues que aquestos xics (Pepe en-
cara no havia complit els disset anys), sols pensaren a 
apuntar-se festers… Però la vida dels pobles continua i 
les festes són part fonamental d’ella. 

Clar que la idea que es tenia de ser fester per aquells 
anys és bastant distinta de l’actual: el fester (així, en mas-
culí) era bàsicament (o, almenys en primer lloc) subjecte i 
depositari d’obligacions, de l’obligació de portar a terme 
tots els actes de festa, això, per exemple ens recorda 
Cantó a les seues memòries que “El complir amb les 
obligacions de fester no trencava el dol”.

La dècada dels 40 fou molt dura i els Granaders no se 
n’eixien de la tònica. Pot ser que fins i tot els afectara 
un poc més, perquè l’any 1942, encara que eren quinze 
festers, sols van poder eixir a l’entrada una esquadra de 
sis més el cap. Això sí, es van lluir en realitzar al llarg de 
l’entrada unes variacions, creades per Pepe Cantó, que 
encetava eixe any la seua llarga trajectòria com a cap 
d’esquadra. L’explicació d’aquesta minsa participació 
la trobem en la manca de trages disponibles: durant la 
guerra alguns festers havien donat altre ús al trage i, per 
si no n’hi havia prou, a la processó de Sant Blai de 1941 
es va introduir com innovació tècnica, les bateries per a 
il·luminar la imatge del sant. Però es van incendiar les 
andes, i encara que no va haver-hi desgràcies personals, 
alguns trages van eixir fets malbé. No estaven els temps 
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com per a despeses en trages de festa i calia conformar-
se amb el que hi havia

Aquest també va ser el motiu -el de la manca de trages- 
què la dècada dels 40 fora la de les capitanes. Perquè 
entre 1941 i 1950 van ser sis les capitanes de la compar-
sa malgrat no ser festeres: si eixia la germana, la filla... 
(no hem trobat cap cas de l’esposa) el fester podia eixir 
als actes i n’eren més.

A les festes de 1942 -en les que els nous Granaders s’ini-
ciaren com a festers- trobem alguns canvis respecte a 
les anteriors: ja feia anys que s’havia perdut la Diana del 
dia de l’Entrada, però a més el passacarrer de les mú-
siques que es feia a les 10 del mateix dia passà a fer-se 
a les 12, tot retardant-se també l’hora del començament 
de l’Entrada - que havia començat fent-se a les 2 de la 
vesprada, per a passar després a les 2:30 -fins a les 3 de 
la vesprada. Els guanyadors de la Guerra Civil s’encarre-
guen de deixar ben palés que uns són els guanyadors i 

altres els perdedors, i perquè ningú caiga en la temptació 
d’oblidar-ho, el dia de l’Entrada pel matí junt a les bande-
res oficials s’enlaira també la del “Movimiento”, que és la 
que representa als que revoltaren contra la República i, 
per sinó n’hi ha prou -que com veurem no n’hi ha- el dia 
de Sant Blai , després de la missa, es realitza a l’actual 
plaça de Joan de Joanes i aleshores de los Màrtires un 
homenatge “a los caidos” (en referència als morts dels 
sublevats contra la República) .

El 1943 també és un any a destacar per als Granaders. 
En eixe any va ser capità el nostre personatge, Cantó, 

encara que, pels motius abans referits dels trages, va 
eixir en el seu lloc la seua germana Vicentica. Ja va par-
ticipar una esquadra de vuit festers més el cap, tal com 
es constata a una fotografia al programa de l’any vinent 
-el primer en què apareixen fotografies de festes- i que 
es repeteix, igual que la resta de fotografies de filaes el 
següent any. És possible que el responsable de la part 
gràfica del programa de 1945 s’enduguera un bon tiró 
d’orelles, al “colar-se” una fotografia de l’actual plaça de 
l’Ajuntament retolada com a Plaza de la Constitución 
-nom que tenia durant la República- quan ja feia temps 
que era la Plaza del Caudillo.

És interessant recordar que l’any 1943 es va contractar 
junt amb els Marrocs, la meitat per a cadascú, la banda 
del Regiment Vizcaya d’Alcoi, que va interpretar a l’En-
trada el pasdoble l’entrada, de l’autor de Villena Quintín 
Esquembre, i que ha esdevingut, amb el pas del temps, 
la peça adoptada per la filà per a aquest acte, malgrat 
que darrerament ha deixat d’interpretar-se sovint. Si par-
lem de música, ens trobem amb la curiositat que aquest 
any la música de Bocairent adopta la denominació de 
Banda de FET y de las JONS de Bocairent, nom que 
sols va durar tres anys. Sembla ser que aquest any les 
autoritats van considerar que no hi havia prou amb to-
tes les mesures anteriors en record de la Guerra Civil. El 
resultat és que es va establir l’obligació que a la Diana 
de Sant Blai, a l’arribar a la Placeta dels Màrtirs, totes 
les esquadres feren el “saludo” o presentaren armes al 
monòlit allí instal·lat.

L’economia estava especialment fluixa el 1948 perquè, 
per tota música, els Granaders sols van poder contractar 
per a festes, dolçaina i tabalet. Clar que això tenia un 
avantatge, segons el tio Pepe “Corda”, i és que amb una 
copa podies convidar a mitja música. La sorpresa se la 
va endur l’esquadra el dia de l’Entrada quan, disposats 
a desfilar amb tabal i dolçaina, es van veure aparèixer al 
president al front d’una música completa, això sí, sols 
per a l’Entrada: alguna llàgrima es va esvarar per la galta 
dels festers, ningú sabia cóm s’ho havia apanyat.

Des de principi de la dècada, els Granaders ja disposa-
ven de maset. Cadascú es portava una cadira, es podien 
ajuntar, i així alliberar al capità i a sa casa d’aquest “ho-
nor”. Els faltava mobiliari, alguna taula. La solució que els 
va proposar José Calabuig (Guitarra) a l’oferir-los tallar 
uns pins per a fer-la, a punt va estar d’acabar en tragèdia 
en veure’s, en plena feina de tallar els pins, encanonats 
per una patrulla de la Guàrdia Civil que els havia pres 
per maquis: es va aclarir tot a temps, i uns i altres es van 
empassar l’esglai fent córrer la bota de vi.

 Al començar els 50, els Granaders ja en són vint i Cantó 
és el secretari , càrrec al que prompte afegiria el de tre-
sorer, començant així les seues responsabilitats al front 
de la filà.

En 1950, l’any que la filà decideix deixar constància per 
escrit dels seus acords, els Granaders porten a S. Blai en 
processó dues vegades: una en festes i l’altra en la inau-
guració del pont de S. Blai. Aquesta segona la contem-
plen, segons el cronista del programa de festes de 1951, 
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“las mujeres ancianos y niños (puesto que los hombres 
formaban todos en procesión)”. I aquell any, tres Grana-
ders, entre ells Cantó, s’encarreguen de fer un Regla-
ment per a la filà, que la resta de festers aproven.

Al llarg de la dècada dels 50 els Granaders doblen el 
seu nombre, entre la segona meitat dels 40 i aquesta 
dècada s’incorporen els germans “Corda”, els Espinós, 
els germans Perigüell, Silvestre “Argelaga”, “Bajoca”… i 
tants altres que durant molts anys van portar, junt als 
“veterans”, el pes de la filà.

Al programa de festes de 1956 apareix un article de Pepe 
Cantó que és la primera aproximació escrita que conei-
xem al voltant dels orígens i indumentària de la nostra 
filà. L’autor sempre ha manifestat el disgust per aquest 
article perquè no se li va respectar el que havia escrit. Del 
que allí es refereix hi ha afirmacions que han estat rectifi-
cades per posteriors estudis (ell mateix diu que si hague-
ra disposat de la informació apareguda posteriorment, 
segurament haguera dit altres coses), però allò referit a 
la indumentària ha estat acceptat i pres com a punt de 
referència per altres autors i estudis. Lamentablement no 
coneixem les fonts en les quals es va basar, segurament 
va atendre al testimoni o informació dels festers més vells 
quan ell va entrar a la filà. Al mateix programa, l’insigne 
hispanista, fill de bocairentins, Josep Pérez escrivia “La 
fiesta de este pueblo quedará siempre asociada en mi 
mente con la idea del frío”: 1954 va ser l’any del fred.

En 1965 Pepe Cantó es feu càrrec de la presidència 
dels Granaders i des d’aleshores , amb l’energia del seu 
caràcter, es convertí en imatge i referència de la filà. La 
seua espardenyeria es convertí en lloc d’encontre i de 
debat dels temes de la filà, a més de magatzem de ma-
terial, lloc per a segellar la loteria,... En festes tenia la casa 
oberta per als festers de la filà.. i els d’altres filades, junt a 
la seua esposa Maria, sempre disposada a veure la part 
positiva de les coses i a posar-li el toc d’ironia i desdra-
matització a les opinions serioses, i de vegades enèrgi-
ques, del seu marit.

En els anys 60, desenvolupament, augment de la indus-
trialització,... baix la presidència de Cantó es comprà el 
maset i a més s’adequà per a habilitar un lloc on allot-
jar als músics, i que no hagueren de repartir-se per les 
cases dels festers. Malgrat la millora de l’economia, els 
recursos no eren molts i es portaren lliteres del Rastro de 
Madrid (se n’encarrega Vicente Silvestre), i s’aconseguí 
que l’empresa de Pepe Juan li deixara la borra per als 
matalassos, a condició de tornar-la quan no la necessi-
taren.

Els temps van canviant i els festers s’atreviren a fer ..ball! 
amb la seua música al maset o a la casa coneguda com 
“el cuartel” en l’actual carrer del Batlle, aleshores carrer 
del Baile. Però la moral dominant era la nacional catòlica 
i el ball ...estava prohibit. Ens conta el fester Joaquín Pe-
rigüell que més d’una vegada va anar l’agutzil a buscar-lo 
al treball perquè es presentara al local de Falange i allí 
el batlle, o qui fera les funcions, el va advertir sèriament 
que els Granaders no podien fer ball ni al maset ni al 
carrer del Baile. Alguna vegada es va atrevir a replicar. 

“I els Estudiants què? Ells sí que poden?”. La resposta: 
mirada amenaçadora, colp de puny a la taula “He dit que 
els Granaders no poden fer ball i prou”. I és que les coses 
no havien canviat tant.

A finals dels 60 els Granaders encapçalats per Cantó es 
van proposar impulsar, tot promovent la participació, la 
diana de Sant Blai. Així, ens conta a les seues memòries, 
que la Nit de Caixes de 1968 va anar, junt a altres festers, 
al maset dels Estudiants a demanar uns arcabussos per 
a la diana:

- Bona nit, senyors!

- Bona nit, Cantó i companyia

Iniciada la conversa, unes coses porten a altres, i sorgí 
el repte burleta de FranciscoVañó Colomer a Cantó: “si 
eixiu quaranta Granaders a la diana, teniu l’esmorzar pa-
gat”. No s’ho van pensar molt per a acceptar, i a la diana 
van eixir quaranta-tres Granaders, quan a la llista sols 
n’eren quaranta-u.

A principis dels 70 es buscà un nou local per a maset 
que permetera la cabuda de tots els festers i que s’adap-
tara a les necessitats de la filà per a poder fer la funció 
social que sempre han fet els masets, però atenent als 
nous temps. El nou local s’inaugurà en 1972, coincidint 
amb la segona capitania de Cantó.

Amb el pas dels anys la societat ha experimentat canvis 
importants, s’ha deixat endarrere la dictadura i podem 
gaudir ja d’un sistema democràtic. Pepe Cantó entén 
que la filà deu estar d’acord amb els temps, i promou 
un canvi d’estatuts a resultes del qual el President de 
la filà deixarà de ser el degà, en aquest cas ell, i caldrà 
que siga elegit. Aquesta modificació s’aprova a finals de 
1979 i suposa el seu cessament com a president. Allibe-
rat de la màxima responsabilitat, considera que encara 
pot fer coses a la filà, i per la filà, i monta una comissió 
per a commemorar els cent anys de la bandera que fins 
aleshores utilitzaven els Granaders: l’objectiu era fer una 
bandera i un banderí nous amb el menor cost possible 
per a la filà. Uns festers es feren càrrec desinteressada-
ment del maset posant tots els guanys a disposició de 
la comissió, altres feren loteria i qualsevol cosa que se’ls 
ocurrira. Al final, objectiu complit. En 1983 es renova la 
bandera i es fa un banderí sense cost per a la filà, i es 
realitzaren les celebracions que l’esdeveniment mereixia.

El mateix any 1983, la filà de Granaders presenta a Pepe 
Cantó com a candidat a presidir la Junta de Festes i ix 
elegit. Aquest càrrec el desempenyà al llarg de quatre 
anys i la filà no oblidarà quan en 1987, el dia de Sant 
Blai, el vam veure entrar per la porta del nou maset de 
la Baixada del Sant Crist, acompanyat d’una de les més 
importants personalitats de la història d’Espanya del 
segle XX, el Cardenal Tarancón: era evident que Pepe, 
ell sabrà el que li va costar de convèncer a qui fora, no 
podia deixar de portar al Cardenal a la seua filà sent ell 
President i havent-lo portat a Bocairent.
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A l’acabar la seua etapa com a president de la Junta de 
Festes, Cantó considera que l’etapa d’assumir responsa-
bilitats ja ha conclós i es dedica a gaudir de les festes, el 
maset, les reunions, sopars, com un més, i així ho ha fet 
mentre la salut li ho ha permés.

En 2008 la Asociación de Amigos de la Fiesta li prepa-
rà un dinar-homenatge que es celebrà al nostre maset 
amb nombrosa assistència d’autoritats civils i festeres, 
d’amics, festers del nostre poble i d’altres, i familiars. Un 
acte que esultà molt emotiu per a ell i el seu entorn.

Pepe no sols ha estat una persona ocupada i preocupa-
da pel quefer diari, la gestió de la filà i la festa, s’ha inte-
ressat per recopilar informació sobre la filà i reflexionar 
sobre la festa. A ell li devem la reconstrucció de les llistes 
de la filà des de 1939. Tot recorrent als seus records i 
als dels festers més antics també ha reconstruït, fins on 
ha pogut, acords de la filà, ja que aquests van comen-

çar a anotar-se, com hem dit al 1950. Part de les dades 
que apareixen en aquest escrit estan extretes del seu 
manuscrit de memòries. Li coneixem, a més de l’article 
referit més amunt, una ponència presentada en 1985 al 
II Congrés de Festes de Moros i Cristians celebrat a On-
tinyent, en el qual exposava la seua visió del que són les 
festes de moros i cristians que descansen, venia a dir, 
en tres pilars: un patró al que honorar, uns fets històrics 
que recordar i una tradició que mantenir. I criticava que, 
sense disposar d’aquests elements, hi hagueren pobla-
cions que volgueren -i estaven fent-ho- realitzar festes 
de moros i cristians arreplegant sols l’aspecte vistós, lú-
dic, colorista i de diversió. A un altre article, publicat al 
1987 sobre la música i la festa, proposava que l’Entra-
da no sols fóra una desfilada vistosa d’esquadres, sinó 
que també fóra un desfilada i exhibició de les distintes 
composicions de música festera, i així evitar la reiteració 
de les mateixes peces que sovint es produïa; demana-
va que s’ampliara el repertori, perquè s’estava tancant la 
porta als nous compositors, molts i bons, que difícilment 
veien interpretades les seues creacions. Sembla ser que, 
o no era l’únic que tenia aquest pensament, o que se li 
ha fet un poc de cas.

Aquest escrit no vol ser sols un homenatge a Pepe Cantó 
–que ho és- sinó també un homenatge a totes aquelles 
persones que en temps difícils, en les dècades dels 40 
o 50 van decidir fer-se Granaders quan la filà tenia 15 
o 20 components, i han format part d’ella durant molt 
temps fins fer-la entrar al s. XXI amb dos-cents festeres i 
festers. És un homenatge als que hem citat ací i als que 
no... a Casimiro, a Vicente Vañó “Sevilet”, a Juan Gómez, 
a Pepe “Lufer”, a “Alegría”, a.... tants i tants que han vist 
com la festa ha sofert canvis substancials. Actes que han 
aparegut i desaparegut, altres que fins als anys cinquan-
ta feia la Guàrdia Civil –la guàrdia a la imatge de S. Blai- 
algun any l’han fet les dones de la filà. Han estat testimo-
nis de tots aquests canvis i han sabut llegir i interpretar el 
temps i el moment, i no anar contracorrent, malgrat que 
amb algunes de les coses que es feren no estigueren 
d’acord en la seua idea de la festa. És un homenatge a 
aquells que han estat davant, i als que han estat darrere, 
als qui han donat la cara i als qui han preferit fer la feina 
callada , sense protagonisme. Perquè per a fer les coses 
no és suficient una persona, cal que més persones, més 
festers, compartisquen els projectes i l’acompanyen en 
la realització.A tots ells, la gratitud de la filà.
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Filà de Contrabandistes
ANY DE FUNDACIÓ: Anterior a 1864
NOMBRE DE COMPONENTS: 195
MASET. Any d’inauguració: 1977
DOMICILI: Vinalopó, 1

CAPITà: José Vicente García Ferre
ALFERES: Pedro Castelló de Pereda

JUNTA DIRECTIVA
PRESIdENT:  César Vañó Reig
VICEPRESIdENT:  Ricardo Reig Molina
SECRETàRIA:  Ma. Rosario Vañó Reig
TRESoRERA:  Ester Sanchis Puerto
VICETRESoRER: Pep Sanz Rabadán
VoCALS JuNTA dE FESTES:  Ma. Ángeles Sirera Palao
 Josep Molina Puerto
VoCALS: Jairo Vañó Reig
 Antonio García Molina
 Jordi Molina Puerto
 Enrique Reig Beneyto
 Rafa Martí Rico
       
BANdA dE MÚSICA: Associació unió Musical Bocairent
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UN EqUIP DE LLEGENDA

Ara que està tan en voga els darrers èxits de la selec-
ció espanyola de futbol, després de les últimes victòries 
tant a l’Eurocopa com al passat Mundial, la Filà de Con-
trabandistes mitjançant el present article, vol reconèixer 
els mèrits de l’equip representatiu de la Filà que fa una 
trentena d’anys, durant la disputa dels trofeus de festes, 
estava sempre al capdavant de la citada competició.

Durant les sis edicions d’aquest trofeu fester van partici-
par en totes, o en algunes d’elles, els següents membres 
contrabandistes:

La porteria estava coberta per Juan Antonio Palao Be-
neyto, gran porter, que malgrat ser de baixa estatura, 
amb les seues estirades feia parades de gran mèrit.

A la defensa solien jugar, Ricardo Reig Belda, Enrique 
Reig Ferre, Arnelio Cuerda García i Juan Molina Albero. 
Fent de la darrera línia, un espai molt difícil de sobrepas-
sar, per l’ofici i actitud d’aquests braus defenses, sempre 
al peu del canó.

Al mig del camp, baix el lideratge d’un dels millors ju-
gadors que ha donat el futbol local, Francisco Colomer 
Pérez, actuaven també Vicente Sampedro Belda, Juan 
Sanchis Ferre, José Vañó Avinent, Miguel Pérez Pascual, 
Francisco José Reig Ferre, José Pérez Pascual i Josep 
Vicent Ferre Domínguez. Gent polivalent i de gran quali-
tat, que manifestaven sempre dintre del terreny l’alt nivell 
de joc que posseïren a les seues botes. Esta polivalència 
els permetia cobrir vacants tant defensives com ofensi-
ves.

A l’avantguarda també participaren jugadors de gran 
classe, des de l’esquerra majestuosa de Miguel Colomer 
Pérez, fins el joc aeri de Juan Puerto Marset, passant pel 
gran estil de joc de Blas Vañó Avinent, amb el suport de 
la sang jove i no per això de menys vàlua, de Juan Anto-
nio Mollà Sala i Jesús Palao Beneyto.

Un gran equip, que solia ser dirigit pel propi Paco Co-
lomer, de vegades fora del terreny, de vegades actuant 
com a jugador.

La intendència i massatgista corrien a compte de Vicente 
Puig Conejero, i de l’estimat Enrique Reig Belda.

A les primeres edicions la indumentària era cedida pel 
campionat de l’Esportivitat. Després s’adquirí el mític 
conjunt de ratlles verticals negres i grogues, si bé als dar-
rers anys les ratlles negres es van diluir, i equipatge pas-
sà a ser gairebé totalment groc, pel que a la samarreta.
El palmarés d’aquest equip no es quedà curt, ni molt 
menys, i per això es va destinar un xicotet espai al maset 
on s’ubiquen els trofeus aconseguits amb molt de me-
reixement.

Els trofeus festers solien disputar-se coincidint amb les 
dates nadalenques. El primer va tindre lloc a les darreries 
de 1978 tot finalitzant a principis del 1979. Ja a aquest 
primer campionat, els Contrabandistes arribarem a la fi-
nal després d’eliminar als Suavos per 3 a 0, i superar 
amb els penaltis als Espanyoletos després d’un empat 
a 3. Els penaltis també foren els que donaren la victòria 
a la final als Moros Marinos davant els Contrabandistes, 
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després que cap dels dos equips aconseguira foradar el 
marc rival.

Al segon trofeu, el de l’edició 1979-1980, es jugà amb 
sistema de lligueta de dos grups, i quedaren els primers 
els Contrabandistes i els Mosqueters, posició que els 
donà dret a jugar la final, que guanyaren aquest darrers 
per 4 a 2. Un nou subcampionat aplegava a les vitrines 
de la Filà.

A la tercera fou la vençuda. A l’edició del 80-81, els Con-
trabandistes aconseguiren emportar-se a la fi el títol, 
després de plantar-se novament a la final. Després de 
jugar previament la lligueta oportuna, i la semifinal, que 
en aquest cas enfrontava als dos primers de cada grup. 
El dia 6 de gener, després del dinar dels Capitans, que 
tingué lloc al Mesó de l’Estació, molts dels jugadors can-
viaren la roba de mudar per l’elàstica groga i negra per 
enfrontar-se a les 16’30 hores a l’equip dels Moros Vells, 
amb un gran ambient al mític camp de la Pedrera. Esta 
volta el trofeu del campió fou a la fi aconseguit, després 
d’obtindre un resultat favorable de 2 a 1, que refermà el 
brillant campionat fet, sense haver perdut cap partit.

A l’edició del 81-82, la quarta, hi participà també la Unió 
Musical, i l’expectació com a tots els altres torneigs fou 

molt gran. I com no!, l’equip dels Contrabandistes aplegà 
novament a la final, després d’haver-se classificat a la 
lligueta prèvia, i d’haver guanyat als Suavos a la semifinal. 
Aquesta volta la final fou front l’equip dels Espanyoletos, 
i tingué lloc al nou camp municipal de gespa. L’amena-
ça de pluja es feu patent i descarregà a la segona part 
de l’encontre, que acabà amb un empat al marcador. La 
pluja caiguda obligà a suspendre la pròrroga per no fer 
malbé el terreny de joc, i es passà directament als pe-

naltis, on la sort caigué de la part dels 
Espanyoletos.

A la cinquena edició d’aquesta com-
petició, la del 1982-83, hi participà per 
primera volta la filà d’Estudiants, fet 
que va permetre fer dos grups de cinc. 
Després de jugar-se la lligueta i les se-
mifinals, els Contrabandistes quedaren 
tercers per davant dels Espanyoletos. 
Era la primera volta que no disputavem 
la final.

A l’ultima de les edicions disputades, 
la de1983-84, l’interés per la competi-
ció baixà tant dins com fora de la filà. 
De fet estiguerem fins i tot baix mínims 
d’efectius per a jugar l’encontre contra 
els Suavo, on esn disputàvem el tercer 
o quart lloc. Finalment perdérem per 
penaltis.

Com es pot comprovar el pas del nostre equip per este 
torneig ha estat prou exitós. Cal destacar el coratge i ím-
petu mostrat pels nostres futbolistes partit rere partit, en 
moltes ocasions amb un ambient hostil, i front la notable 
qualitat dels equips rivals.

Acertadament al final l’organització deixà de celebrar 
este torneig, ja que en ocasions l’agermanament fester 
derivava en confrontaments fora de to, que fins i tot obli-
gà a portar àrbitrs de fora, que posaren pau en tots i 
cada un dels partits que disputaven les diferents filaes.
Anys després, i a títol particular, alguns membres de la 
nostra filà, amb els mateixos colors groc i negre, en ho-
menatge a eixe mític equip, han disputat el torneig es-
tiuenc de futbol 7, i s’han emportat el títol en un parell 
d’ocasions. Alguns dels membres d’aquest equip són 
fills d’aquell primer equip dels huitanta.

Ara ja són els xiquets, els qui han pres el testimoni al 
trofeu que es disputa al Patronato, enmarcat dins dels 
actes de la festa del Panellet de la Junta de Festes. Ara 
bé, com la nostra cantera està poc nodrida hem hagut 
de participar enquadrats dins de les filaes de Mosqueters 
en primera instància, i actualment en la dels Espanyole-
tos, a les que públicament volem agrair la seua acollida 
i generositat.

Arnau Asensio, amb sang mosquetera també, fou el pri-
mer en prendre part en aquets campionat infantil per part 
de la nostra filà, éssent seguit després per Mauro Reig, i 
posteriorment per Rubén Carrión i Oscar Espinós. 
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Filà Terç de Suavos
 1867
: 387
. Any d’inauguració: 1964/1982
: Placeta Sant Blai, 3

CAPITANA: Trinidad Bacete Belda
ALFERES: Laura Garrigós Balsalobre
PRESIdENT:  Vicent Satorres Calabuig
VICEPRESIdENT:  Blas Belda Pastor
SECRETàRIA:  Lidia Ferre Cantó
VICESECRETARI:  Toni Santos Silvestre
TRESoRER:  Salvador Beneyto Molina
VICETRESoRERA: Lucía Albero Vicedo
VoCALS JuNTA dE FESTES:  Eloy Vicedo Ferre
 Javier Tormo Albero
 Lluís Juan Satorres (suplent)
oRGANITZACIÓ dEL PIQuET: Héctor Vañó Gómez
VoCALS: Lupe Calabuig Cabanes
 Mariola Calatayud Colomer
 Fernando Vañó Fuster
 Rafael Ferre Quilis
 Ma. José Sanchis Molina
 Antonio J. Calatayud Reig
       
BANdA dE MÚSICA: unió Musical de Montitxelvo
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LES DONES qUE 
NO SÓN FESTERES

Sempre m’ha fet gràcia el quadre que va pintar 
el tio Blai, el pintor, i que porta la llegenda “Les 
dones que no són festeres”. El quadre formava 
part d’una parella de dibuixos pintats a llapis 
que sempre havíem vist en el maset. Dissor-
tadament este quadro va desaparèixer fa més 
de 15 anys. Algú el tindrà amagat a casa i no li 
podrà donar mai el valor que té per a nosaltres 
els Suavos. Gràcies a què algú el va fotografiar 
i en un programa de festes hi havia una foto. 
Quan Manolo Beneyto va ser president de la 
filà, li vaig comentar d’encarregar-li al fill de Blas 
Silvestre, Luís, que reproduís el quadre a partir 
de la foto, i el tornaríem a tindre en el maset, 
encara que fóra una rèplica feta pel fill del pin-
tor. Així ho vam fer. Encara més, quan Manolo 
Beneyto va ser capità de la filà vam editar un 
llibre amb les cançons que teníem dels nostres 
majors i les nostres. Per a la portada del llibre 
vam triar el mateix dibuix.

I dic que este dibuix té una especial predilec-
ció per a mi perquè representa les dones, les 
dones que no són festeres. Però hem d’enten-
dre la gràcia amb què estos hòmens: el tio Blai, 
el tio Campana, el tio Quiquesso, el germans 
Reverte, el tio Valentí, el tio Manolo. Vaja, els 
veterans de la filà quan jo era un adolescent 
i començava a entendre la festa. Dic la gràcia 
que tenien estos hòmens, per a referir-se a les 
dones que tenien a casa, les seues dones, i 
parlaven d’elles com les dones que no són fes-
teres. “Xe tu, les dones que no són festeres! 
Què anem a fer!”. Però estic segur que ho de-
ien amb tot l’afecte del món, així parlaven de les 
seues dones, de les dones que es quedaven a 
casa preparant-los el menjar. Clar, en aquella 
època, la majoria de les dones no eren feste-
res, però eren més importants per a la festa que moltes 
altres coses. 

Els elements principals de la festa bocairentina de mo-
ros i cristians, anem a deixar de banda el tema religiós i 
patró, són evidentment la música, el vestuari i el maset. 
Sense la música ells no farien res i nosaltres tampoc, 
sense el trage tampoc, necessitem disfressar-nos, can-
viar la roba habitual per la de suavo. Sense la boina no 
seríem capaços ni d’emborratxar-nos. I el maset, tot pas-
sa pel maset, tot comença en el maset i tot acaba en el 
maset. Però permeteu-me que vos faça imaginar la festa 
dels anys 60, 70 o 80, sense les dones que no són feste-
res. Sense elles no haurien sigut possibles moltes coses. 
I encara menys en anys anteriors.

Hui en dia tot sembla molt fàcil, però en aquells anys 
estes dones, les nostres iaies, les nostres mares, eren 
les que s’encarregaven de tot. Encara sent l’olor a Ne-
tol de les setmanes d’abans de festes quan en totes les 
cases bocairentines es netejava tot el metall de la casa, 
el de les portes i el de l’interior. Els dissabtes abans de 
festes passaves pels carrers, i totes les cases feien la 
mateixa olor. Eren setmanes de vore dones cap als forns 
carregades de llandes de malenetes, de carquinyols, de 
rotllets d’anís, de pastissets de moniato, de pastissets de 
les monges. Eren dies de vore les dones anant al Susto 
a comprar veta, guants, faixes, fil, galó, al Siglo o a on 
pogueren trobar el que els feia falta. Les carnisseries del 
poble estaven sempre plenes de dones comprant carn 
per a torrar, carn per al putxero, sobrassades, llonganis-
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ses i tot el que feia falta per a preparar les festes. Veies 
com els hòmens s’encarregaven de portar cerveses, vi, 
conyac i herbero. Que no falte de res per a les festes.

La Nit de les Caixes moltes de les dones que no eren 
festeres havien de preparar un llit més, el llit del músic. 
Ho feien tot perquè l’home poguera disfrutar de la festa. 
En algunes cases, a més de l’home, estaven els xiquets 
o els xicons, que també eren festers. I pitjor encara, si al-
gun dels xicons era d’una altra filà. A vegades l’home era 
d’una filà, però el pare de la dona d’una altra i este volia 
que el seu nét fora com ell. Dues 
indumentàries diferents, cada un 
necessita d’una cosa, perquè el 
trage s’aguarda d’un any a l’altre 
i quan el tornes a traure no saps 
què li pot faltar. “Ai este xiquet, 
m’ha perdut la meitat del galó!”. 

En definitiva, que estes dones 
eren molt més importats per a la 
festa que moltes altres coses, i és 
per això que enguany hem volgut 
recordar-les. L’any passat a un 
dels vídeos amb els quals Fes-
tasa documenta les festes, el tio 
Eduardo ho deia, estes dones es 
mereixen un homenatge dels fes-
ters. Gràcies a elles el fester eixia 
de casa com tocava, vestit i arre-
glat per a la festa, i mentre ell se 
n’anava a la diana, la dona anava 
preparant les coses de casa, no 
siga cas que caigueren per allí un 
grapat de festers preparats per a devorar els pastissos o 
el que hi haguera per casa. Tot anava en funció de l’hora 
i de les ganes, però el fester pot aparèixer per casa a 
qualsevol hora, a soles o ben acompanyat d’un exèrcit 
de golafres que no és que no hagen menjat prou, però 
la festa fa fam, fa set, i tot s’hi val estos dies pel que fa a 
menjar i beure.

“Les dones que no són fes-
teres”, quina gran frase, sem-
pre he pensat. En realitat, 
gràcies a elles moltes coses 
funcionaven. Imaginem com 
d’orgulloses estarien quan 
l’home se n’anava amb el xi-
quet de la mà cap a la fes-
ta. Els dos ben vestits, amb 
el galó ben posat, la boina 
perfecta, les polaines, els 
bombatxos i la manta amb 
les borles acabades de cosir. 
La dona quan podia anava a 
vore’ls passar i estava orgu-
llosa de com anaven vestits, 
de com marxaven davant la 
música, quan passaven en 
la processó. Era feliç de vore 
el seu home content amb els 
amics de la filà. 

Estos homes són els que ens van ensenyar a ser festers, 
els que van permetre que les nostres germanes, les do-
nes d’ara canviaren el seu espai de casa per l’espai de 
la festa. A poc a poc les dones han anat entrant en tots 
els espais de la festa, sense quasi fer soroll, i han anat 
canviant els papers. Ara aquella dona que estava a casa 
amanint el sopar, el dinar o preparant la taula amb els 
pastissets, també fa festa. Tot ha canviat, hem canviat 
de segle i moltes coses que abans eren importants han 
deixat de ser-ho.

Aquells hòmens quan deien que les seues dones no eren 
festeres, en realitat els estaven molt agraïts, ells i elles 
havien sigut educats, cada un per a una cosa. Ells sabien 
que era molt important allò que elles feien, i els agradava 
que elles eixiren a vore’ls passar a la Diana, en l’Entrada, 
a la Processó, en qualsevol moment. Se sentien orgullo-
sos d’elles i quan anaven a casa amb la colla d’amics, 
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les dones es desvivien encara més. Aquelles dones que 
els feien de metges, de psicòlegs i de tantes altres coses 
quan arribaven a casa una nit de festa, cremats per la 
cordà, per l’alcohol o per la festa. Ells i elles sabien que 
cadascú tenia un paper i l’acceptaven. Les dones no po-
dien saber què passava entre els hòmens, això és el que 
alguns es pensaven. Clar que ho sabien, massa bé i tot. 
Ells es pensaven que el que passava entre ells era el més 
important. I feien bé. Però les dones que no eren festeres 
eren la veritable ànima de la festa. Gràcies als festers als 
quals em referia al principi, hem conegut la festa. Però 
gràcies a elles som festers, gràcies a què elles permetien 
que els seus hòmens se n’anaren devanits amb el xiquet 
fester de la mà. Gràcies que elles eren festeres, unes 

més i altres menys, però a totes els agradava este canvi 
que suposa la festa. Tot canvia, els horaris, el menjar, la 
roba, les rutines, tot canvia perquè necessitem canviar 
alguns dies a l’any. Gràcies mares, gràcies tietes, gràcies 
iaies. Gràcies a les dones que no han sigut festeres, però 
que han fet i fan molt per la festa.

Bones festes, harmonia festera i vítol al patró sant Blai.

Vicent SatorreS calabuig

President de la Filà Terç de Suavos
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Filà d’Estudiants
ANY DE FUNDACIÓ: 1869
NOMBRE DE COMPONENTS: 118
MASET. Any d’inauguració: 1972
DOMICILI: Plaça de l’Ajuntament, 12

CAPITANA: Rosa Colomer Molina
ALFERES: Jana Beneyto Molina

JUNTA DIRECTIVA
PRESIdENT:  Joan Ibáñez Mestre
VICEPRESIdENTA:  Paqui Sirera Sanz
SECRETARI:  Vicente Beneyto Juan
VICESECRETARI:  Juan Mestre Colomer
TRESoRERA:  Maria Ferre domínguez
VICETRESoRERA: Pilar Castelló Ferre
VoCALS JuNTA dE FESTES:  Mª Lutgarda Vañó Belda
 Ana Puerto Vañó
VoCALS: Vicente Cerdà Silvestre
 Javier Beneito Pascual
      
BANdA dE MÚSICA: Societat Instructiva Musical de Benigànim
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Publicacions literàries i 
musicals dels ESTUDIANTS 

de Bocairent
En primer lloc parlarem del llibret “Cantares” que es va 
editar en el 1970 i que recopila les lletres de les cançons 
des de 1935 a 1970. Moltes d’elles es basaven en músi-
ques extretes de les Revistes de l’època, que prèviament 
havien estat adaptades per a banda pel mestre Antonio 
Calatayud, i unes altres eren versions d’estàndards com 
“Estudiantina portuguesa”, “Si vas a Calatayud” o “Ven 
Cirila Ven”. On més triomfaren aquestes cançons va ser 
al Casino de Hijas de Blas Marco, tambè conegut com 
a Casino dels Rics. L’anònima introducció al llibret va ser 
escrita per Pepe Juan Mora.

En segon lloc tenim la nostra primera cinta de casset edi-
tada el 1990. Tota una epopeia, pels pocs mitjans amb 
què comptàvem, i per les dolentíssimes condicions per a 
enregistrar del local on assajava la Unió Musical, al quart 
pis del Masets dels Estudiants. Però amb treball i il·lusió, 
aconseguírem una cara A amb 7 peces dels Estudiants, 
signades per Joaquin Belda, Antonio Calatayud i Miguel 
Aparicio, i una altra cara amb les peces més caracte-
rístiques de les altres filades. No va ser fàcil en aquell 
moment trobar les partitures, però d’aquell arbre encara 
es cullen fruits, i quan cada Homenatge al Capitans es 
posa música perquè munten al escenari no deixa de ser 
la del nostre primer casset, passat per la màgia de les 
noves tecnologies.

En tercer lloc, l’any següent, el 1991, agafem una mam-
presa força més important i editem un llibre d’un cente-
nar de pàgines, titulat: “Estudiants Bocairent: 
Història - Literatura - Estadística - Miscel·lània Gràfica”.
En ell es pot trobar, com diu la Introducció: 
     

“El que hem segut, el que som, el que han dit de no-
saltres, el que hem dit de nosaltres: És a dir la nostra 
HISTÒRIA. 

El que hem escrit, el que hem escenificat, el que hem 
cantat: És a dir la nostra LITERATURA.
Els que hem segut, els que som, els que han sigut 
capitans, els que han tocat corxees per a nosaltres. 
És a dir la nostra ESTADÍSTICA.”

I tot açò rematat amb un recull de fotografies o miscel-
lània gràfica.

En quart lloc, el 1994, quan precísament celebràvem el 
125 Aniversari de la Filà, editem el nostre segon casset 
on ja apareixen marxes cristianes, marxes mores i autors 
que no eren molt coneguts en aquell temps, com Àngel 
Bernat i Manolo Jornet, junt als clàssics de la filà com Jo-
aquin Belda, Calatayud o Aparicio. La portada va ser una 
encertada aquarel·la d’Armando Serra que ens va acon-
seguir la Capitana Nuria Vañó, qui va costejar l’edició.

En cinquè lloc, el 2001 editem el nostre primer CD. Grans 
canvis: Tecnologia digital, nous autors: José Francisco 
Bernat, Damián Molina, Norman Milanés; i la incorpora-
ció de les xirimites de l’Aljub i de la Xafigà per a acom-
panyar les primeres Marxes Cristianes de l’Estudiantina. 
Destacar entre aquestes “Cinquantenari” una Marxa 
Cristiana que és la transformació del nostre Himne, “Es-
tudiante Pinturero”, composada per Juan Calatayud, fill 
del sempre recordat Antonio Calatayud, amb motiu de 
la celebració del 50 aniversari de l’estrena. La portada 
és una característica aquarel·la de Joaquin Calatayud, i 
el contingut 19 peces que són com diu el títol un “Recull 
d’obres dedicades als Estudiants”.

En sisè lloc, per festes del 2009, el capità Pep Ruiz ens 
va regalar un llibret on s’arrepleguen els dibuixos que es-
taven pintats a les parets del que diem “La Discoteca”, i 
del menjador del primer pis del Maset. La part tècnica 
per a la recuperació dels dibuixos que teníem en anti-
gues diapositives va anar a càrrec de Paqui Sirera. 

I en setè lloc, arribem al compacte “Recull d’obres de-
dicades, cançons i fotos antigues”, editat el 2007, però 
presentat al públic el 2009. De nou la portada és una 
aquarel·la de Ximo Calatayud. Apareixen nous composi-
tors com Francisco José Belda Pérez i la primera Fanfàr-
ria de l’Estudiantina signada pel llorejat xirimiter Pau Puig 
Olives. En total 13 peces relacionades amb l’Estudiantina 
que es poden escoltar en reproductor de CD, en un re-
productor de DVD o a l’ordinador. I amb l’anomenat CD-
EXTRA que és la novetat d’aquest producte (s’ha de vore 
a l’ordinador), i on hi trobem un apartat on podem vore 
unes 120 fotografies, un centenar d’antigues, i les altres 
del dia que inaugurarem la rehabilitació de la façana. Es 
poden mirar d’una a una, o amb un muntatge amb àu-
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dio. I també podem vore les lletres de les cançons més 
conegudes, una a una, o en PDF i en blocs de tres. Tot 
el treball d’escanejat va anar a càrrec de Paqui Sirera.

No cal dir que al darrera de les tècniques utilitzades en 
cada casset o CD sempre ha estat el Vocal Perpetu de 
Noves Tecnologies, Vicent Colomer Molina.                                              

Música i Cançons:
Els Estudiants som una filà prou fidel als musics que ens 
acompanyen. Aquestes són les agrupacions que han 
tocat per a nosaltres els darrers cent quaranta nou anys:
- De la fundació fins a 1923, orquestra, rondalla o tuna 

que es formava al voltant de Joaquin Belda o Antonio 
Calatayud.
- De 1924 a 1959, Unió Musical Bocairent.
- 1960, S.I.M. de Benigànim.
- 1961, Banda de Camp de Mirra.
- 1962, Banda d’Alfarrassí.
- De 1963 a 1977, S.I.M. Benigànim.
- De 1978 a 1987, Banda “La Armonia” de Montroi.
- De 1988 a l’actualitat, Societat Instructiva Musical de  
 Benigànim.

De sempre, els Estudiants han anat fent seues diverses 
peces de música o encarregant-ne de noves. Aquest és 
un resum on esmentem les peces i els seus autors:
-  Anys, 20, 30 i 40, adaptacions de cuplets de les revis-

tes de l’època, normalment a càrrec dels mestre Anto-
nio Calatayud Vañó. 

- “Estudiante Pinturero” (1949), pasdoble, música, Anto-
nio Calatayud Vañó, lletra, Gaspar Mollà Gramage. 

-  “Suspiros de Estudiante”(1951), pasdoble cançó, músi-
ca, Joaquin Belda, lletra, Gaspar Mollà Gramage. 

- “Pepe Juan”(1952), pasdoble sentat, música, Manuel 
Jornet Navarro. 

-  “Xiqueta Bocairentina” (1977), pasdoble, música, Anto-
nio Calatayud Vañó, lletra, Josep Villarrubia Juan. 

- “Bekirent”(1979), pasdoble, música, Antonio Calatayud 
Vañó, lletra, Josep Villarrubia Juan. 

- “Joaquin Vañó Castelló” (1991), pasdoble, música, Mi-
guel Aparicio Navarro, lletra, Josep Villarrubia Juan. 

- “De Broma”(1993), pasdoble, música, Miguel Aparicio 
Navarro, lletra, Josep Villarrubia Juan. 

- “Núria Vañó” (1994), pasdoble, música, Miguel Apari-
cio Navarro, lletra, Josep Villarrubia Juan. 

- “Vicent”(1995), pasdoble, música, José Francisco Ber-
nat Belda.  

- “Vicente Cerdà, El Pintoret”, pasdoble, música, Miguel 
Aparicio Navarro, lletra, Josep Villarrubia Juan. 

- “Estudiante Boticario” (1995), “danzón”, música, Nor-
man Milanés Moreno. 

- “Baix l’Arc”(1996), marxa cristiana de Damián Molina 
Beneyto. 

- “Als Estudiants” (1997), pasdoble, música, Miguel Apa-
ricio Navarro, lletra, Josep Villarrubia Juan. 

- “Capità 98” (1998), pasdoble, música, Juan Calatayud 
Castelló, lletra Josep Villarrubia Juan. 

- “Marmotes” (1998), marxa cristiana de Damián Molina 
Beneyto. 

- “Cinquantenari” (1999), marxa cristiana de Juan Cala-
tayud Castelló. 

- “Marva” (2001), pasdoble, música, Damián Molina Be-
neyto., 

- “Les Caixes” (2001), pasdoble, música, Norman Mila-
nés Moreno, lletra, Vicente Colomer Molina. 

- “2002 Estudiants” (2002), pasdoble, música, Miguel 
Aparicio Navarro, lletra, Josep Villarrubia Juan i Laia 
Villarrubia Belda. 

- “Marilut (La Primera de l’Estudiantina)” (2003), música, 
Francisco José Belda Pérez, lletra, Josep Villarrubia 
Juan.

- “María” (2004), pasdoble, música, Norman Milanés 
Moreno, lletra Vicente Colomer Molina.

- “Fanfarria per a Laia” (2005), música per a xirimites i 
percussió de Pau Puig Olives.

- “Laia” (2005), marxa cristiana, música Juan Calatayud 
Castelló, lletra, Josep Villarrubia Juan.

- “A María” (2006), pasdoble, música, Francisco José 
Belda Pérez.

- “Cullera i Tenedor” (2007), pasdoble, música, Miguel 
Aparicio Navarro (obra pòstuma), lletra de Laia i Josep 
Villarrubia sobre un esbós de Miguel Aparicio Navarro.

- “Joanot” (2008), pasdoble, música, Norman Milanés 
Moreno, lletra Vicente Colomer Molina.

- “Asara” (2010), pasdoble, música, Norman Milanés 
Moreno, lletra Vicente Colomer Molina.

- “Bekir-Mariola” (2011), marxa cristiana, música de Da-
mián Molina Beneyto.

-  “General” (2011), pasdoble, música de Normán Mila-
nes Moreno.

JoSep Villarubia Juan

Cronista Filà Estudiants
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Filà de Moros Vells
ANY DE FUNDACIÓ: Anterior a 1859
NOMBRE DE COMPONENTS: 288
MASET. Any d’inauguració: 1945 - 1970 - 1992
DOMICILI: Carrer Escalinata, 4

CAPITANA: Laura Reyes Megías
ALFERES: Loli Úbeda Vicedo

JUNTA DIRECTIVA
PRESIdENTA:  Isabel María Sanchis Puerto
VICEPRESIdENT:  José Blas Llobregat Castelló
SECRETARI:  José Manuel Jornet Llobregat
VICESECRETàRIA:  Xelo Pascual Esplugues
TRESoRERA:  Maria Isabel Belda Molina
VoCALS JuNTA dE FESTES:  Francisco Blázquez Mayoral
 Blas Insa Plá
CRoNISTA: Elena Llinares Sanchis
VoCALS: José Manuel Jornet Valdés
 Mari Carmen Vicedo Martínez
 Magda Belda Silvestre
 Agustin doménech Ferre
 Juan Antonio Vicedo Pastor
 david Beneyto Gisbert
 Pau Francés Tormo
 Blas Santamaría Soriano
       
BANdA dE MÚSICA: u.M. Atzeneta d’Albaida
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MOROS VELLS, presidències 
de la Junta de Festes

Per tots és sabut que l’evolució, el canvi o el progrés, 
formen part de les nostres vides, i per això, també de les 
nostres festes. Després de tot un seguit d’articles que 
hem vist publicats al llarg dels darrers anys amb motiu de 
les celebracions al voltant dels 150 anys festers, ens hem 
adonat que la vida i per tant la festa i els costums dels 
bocairentins han anat adaptant-se a les circumstàncies 
de cada època. Doncs bé, una d’aquestes coses que 
ha variat la seua estructura és l’actual Associació de la 
Junta de Festes de Sant Blai, i allò que a nosaltres ens 
ocupa, és que cinc membres de la nostra Filà han con-
tribuït activament a aquesta evolució. Això és perquè des 
que es té constància de la creació d’una comissió encar-
regada del bon funcionament de les nostres festes i de la 
pressa de decisions al seu voltant, cinc components de 
la filà Moros Vells han estat presidents d’aquesta Junta.

Ja des dels seus inicis i segons una acta amb data 3 de 
novembre de 1940 (la primera de què tenim constància 
perquè no s’ha trobat cap document al voltant d’aquest 
tema pertanyent als anys anteriors a la Guerra Civil) tro-
bem el primer president d’aquesta associació, Julián 
Gisbert Alcaraz, que va nàixer el dia 2 de maig de 1882, 
i que segons un article publicat sobre la seua persona1, 
va vestir de Moro Vell des de ben menut, va ser capità 
l’any 1930 i va participar activament en aquesta filà. Va 
contribuir a la construcció de la Mahoma, va traure el 
canó, va portar la bandera de la filà en la processó de 
Sant Blai i va fer la ratlla de la misèria, entre altres coses. 

Aquest home per tant, i com diu l’acta esmentada an-
teriorment2, apareix com el primer president d’aquesta 
organització elegit, segons fonts consultades, per unani-
mitat d’entre tots els representants de la resta de la filaes 
de la població.

Venen seguidament dos membres de la filà que van ocu-
par el càrrec de presidents perquè formaven part ales-
hores de l’Ajuntament de Bocairent, i per tant van ser 
designats per l’alcade com regidors encarregats del fun-
cionament de la festa. Així és com Juan Silvestre Cer-
dà que va ocupar este càrrec, des de l’any 1967 fins el 
1974, es va convertir en el segon membre de la nostra filà 
en exercir el càrrec de President de la Junta de Festes.

A Juan, el seu pare el va apuntar a la filà de Moros Vells 
quan encara era menut perquè el seu avi també ho ha-
via sigut, però ell, (Ramon Silvestre Ferre) per diverses 
circumstàncies, com les seues idees polítiques, va voler 
apuntar-se a la filà Terç de Suavos on va ser fins cinc 
vegades capità, deixant així al seu fill que continuara la 
tradició familiar als Moros Vells. Diu Juan de sí mateix 
en preguntar-li per les seues vivències mentre va ocupar 
aquest càrrec, que era jove, amb moltes idees i moltes 
ganes de treballar pel poble, i quan se li va encomanar 
aquest càrrec des de l’ajuntament va fer tot el possible 
perquè les festes de Moros i Cristians avançaren amb el 
temps; així, també va treballar perquè poc a poc anaren 
agafant autonomia pròpia respecte de l’ajuntament se-
guint el model alcoià, del qual era gran admirador. És per 

1. Article escrit per Blas Pérez Vañó per al programa de festes de Moros i Cristians a Sant Blai.
2. “Con el fin de dar mayor impulso a todas las cuestiones referentes a las fiestas y poder ejecutar inmediatamente sin necesidad de 

consulta, todas las cuestiones que plantea la organización y desarrollo de las mismas, se acuerda, por unanimidad, nombrar una 
Comisión Ejecutiva para ello, compuesta por el Sr. Alcalde como Presidente; Don Julián Gisbert, Presidente de la Junta de Fies-
tas, Don Joaquín Vañó Castelló y Don José Reig Abad, por las Comparsas de Estudiantes y Contrabandistas respectivamente”.
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tot açò, que al llarg de set anys, va dur a terme tota una 
sèrie de reformes i nous plantejaments que van afectar 
favorablement el progrés de les nostres festes patronals. 

Destaca ell mateix actuacions com la reforma del castell 
de les ambaixades que estava en males condicions o 
l’assegurança que va voler fer per als festers i músics. 
Però sobretot, podem agraïr-li un fet molt important dins 
les nostres festes, perquè va ser ell qui, com hem dit 
abans, coneixedor i amant de les festes veïnes i del seu 
dia de la Glòria, es va atrevir, segons les seues pròpies 
paraules, a proposar fer un acte semblant en les nostres 
festes, que donara al dia de la Publicació major impor-
tància i majestuositat, al tractar-se d’una data molt im-
portant per a l’inici de la festa bocairentina. I per això des 
d’aquell any 1968 i amb les modificacions que acompa-
nyen el pas del temps, el dia de la Publicació desfila una 
esquadra amb un representant de cada filà junt amb les 
seues banderes. 

Un altre dels actes de marcada importància va ser la rea-
lització de l’homenatge als festers amb 50 anys en actiu, 
un acte que va nàixer amb la idea de reconéixer el treball 
d’aquells festers que havien dedicat mig segle a les se-
ues filaes.

Continuem seguidament, com hem dit abans, amb 
Juan Antonio Vicedo Pastor. Es tracta aquest d’un 
cas singular, perquè va ser l’últim president escollit per 
l’alcalde (1975-1979) i el primer elegit democràticament 
pels festers de Bocairent el dia 12 de maig de 1979. El 
final d’una etapa i l’inici de la següent tenen lloc per tant 
mentre aquest Moro Vell està al front de la corporació 
festera. Açò ho podem veure reflectit en diverses actes 
que seguidament esmentem: El dia 5 de març de l’any 
1979 trobem un “Acta de constitución de la Asociaci-
ón de “Fiestas de Moros y Cristianos de San Blas” de 
Bocairente (Valencia)” on els membres de les filaes allí 
presents que formaven la Junta d’aquells moments, “por 
unanimidad acuerdan constituir, al amparo de la vigen-

te Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964, la 
ASOCIACIÓN DE “FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 
DE SAN BLAS(…)”; seguidament, una nova acta amb 
data 24 d’abril d’aquell mateix any apareix com l’última 
feta per l’antiga Junta, i per això i per haver sigut apro-
vats els Estatuts de la nova Associació el dia 28 de març 
del 79, “se cancela este libro de actas” i es fa una con-
votaròria “para la celebración de la Asamblea General y 
elección de Presidente, el próximo día doce de mayo a 
las cinco de la tarde en el Cine Avenida.”3 Elecció que va 
finalitzar amb 40 vots per a Juan A. Vicedo, d’un total de 
173 assembleistes assistents a la votació que novament 
el durien al càrrec fins l’any 1983.

Un cas semblant li va ocórrer també amb la UNDEF i la 
seua creació. Així, la seua presidència a la junta de festes 
local va coincidir amb la creació d’este organismo. La re-
unió celebrada el 7 de novembre de l’any 1979 a Villena, 
per aprovar els estatuts de la nova associació emergent, 
va coincidir amb la Presidència de Juan a la UNDEF, per-
què s’havia acordat que els pobles integrants de la Junta 
Directiva provisional (1976/79) havien d’anar exercint la 
presidència de forma rotativa. I per això, es donà nova-
ment el cas, de ser l’últim president provisional i el primer 
de la nova UNDEF que ja estava legalitzada.4 

Sols ens quedar dir, que va ser Juan un gran fester, im-
plicat tota la seua vida en l’organització de les festes i en 
el seu bon funcionament, amic i company dels membres 
de la filà, no únicament dels Moros Vells sinó també dels 
Mosqueters, filà a la qual també pertanyia per motius fa-
miliars, igual que un dels seus fills, que de forma coinci-
dent, és actualment el President de la Junta de Festes.
El període que va des de l’any 1987 fins el 1991, va estar 
presidit per Agustín Belda Sempere, que tot i haver 

estat 4 anys al front d’aquesta associació, ha estat vin-
culat a la mateixa pràcticament des de la seua formació i 
fins l’actualitat. El camí seguit per Tino va començar amb 
el càrrec de Representant de la Junta de Festes entre 

3. Aquestes anotacions provenen del llibre d’actes que es guarda a l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Bocairent
4. Aquestes dades han estat extretes d’un article publicat al bulletí de la Undef l’any 2003 i escrites per Agustín Belda Sempere.
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els anys 1974-1978, per continuar fins l’any 1984 com 
Assessor Artístic i Vocal de la UNDEF, aquest últim fins 
el 1987. Però encara més, perquè als anys 80 i amb la 
primera seu que l’Associació va tindre a la Casa de la 
Cultura, va ser el creador de l’arxiu. Des d’aleshores i 
fins el passat 2011 va assumir les tasques de conser-
vació i ampliació corresponents. A més a més, des de 
la inauguració del Museu Fester l’any 2003, i també fins 
el passat 2011, n’ha estat el seu director i conservador.

Quan vam parlar amb ell sobre els records que guar-
da d’aquests anys, ens contà que recorda entre altres, 
la creació d’un concurs de partitures de música festera, 
que per a ell era i és de gran importància, perquè fomen-
ta la música festera tant important per als bocairentins5. 
També ens parla del 25 aniversari de la festa del Panellet, 
amb la realització a la plaça de l’Ajuntament d’una paella 
gegant per a tot el poble i amb la presència de Don José 
de Paz artífex d’aquesta festa, o de l’inici de la tradició 
d’oferir herbero als festers participants a la Diana del dia 
de Sant Blai. Recorda també l’entrega de dos medalles, 
una de plata, per a Àngel Bernat Sempere per tocar l’or-
gue tots els dies 3 de cada mes al llarg de 25 anys, i un 
altra d’or per a Miguel Cantó, pel seu treball i dedicació a 
les nostres festes. 

Alhora, i per la seua vessant artística, ha participat de 
forma activa en les dues associacions esmentades amb 
la creació de cartells per als concerts, murals decoratius 
com el que podem trobar al saló d’actes de l’Associació 
on es representa l’entrada de Sant Blai a la plaça, la cre-
ació del primer logotip de la UNDEF, etc. A més a més, 
hi ha certs aspectes, com l’actual desfilada del darrer dia 
de festes o la compra d’un local per a la Junta de Festes 
que caldria assenyalar, perquè com diu ell mateix, tot i no 
aprovar-se en aquells quatres anys, no anava mal enca-
minat, ja que després, i amb el pas del temps, algunes 
d’aquests iniciatives han estat realitzats. 

Però a banda de tot açò, i ja a nivell personal, li agradaria 
destacar l’amistat que va fer amb els diferents represen-
tants de les poblacions veïnes, amistat que aplega fins 
a l’actualitat. De fet, l’any que va ser capità, aquesta co-
lla d’amics va pendre part en l’entrada amb els diferents 
vestits oficials de les seues poblacions d’origen.

I finalment ens trobem amb Vicente Silvestre Silves-
tre, el darrer president de la Junta de Festes, que va co-
mençar al front d’aquesta l’any 2004, fins el passat 2011. 
Huit anys de dedicació a la festa bocairentina donen per 
a molt, i més encara en aquest cas, ja que la coincidèn-
cia amb grans aniversaris ha fet que Vicent haja partici-
pat en moltes activitas i haja treballat de valent per com-
plir amb totes elles. D’entre totes podem destacar per 
exemple, la presa de possessió per primera vegada dins 
la Junta de Festes de dues dones (Secretària i Tresore-
ra); l’homenatge a Vicent Vañó Vañó pels 25 anys com a 
Sergent Major; la celebració del III Centenari de l’arribada 
de la Relíquia de Sant Blai a Bocairent (abril de 2004); 
l’actualització del museu fester amb la incorporació de 
nous documents i els vestits de festa antics de la Publi-
cació Històrica; un nou canvi dins l’estructura interna de 

l’agrupació amb la modificació dels Estatuts en base a la 
nova Llei d’Associacions, amb la que vam passar a ser 
una Federació d’Associacions o Filaes; l’organització del 
75é aniversari de l’Himne de Bocairent que des de l’any 
2008 i cada 2 de febrer s’interpreta a la plaça del poble 
a càrrec d’un director/a convidat; la concessió a José 
Asensio Momparler de la distinció de Membre Honorífic 
de l’Associació per la seua trajectòria com ambaixador 
cristià al llarg de 50 anys inninterromputs; o l’organitza-
ció finalment de dos actes de remarcada importància, la 
commemoració dels 150 anys de festes de Moros i Cris-
tians, que van comptar amb una gran quantitat d’actes 
com presentacions de llibres, exposicions, concurs de 
pericana, etc, i com coronament la inauguració del Mo-
nument a la Festa i l’Assemblea de la UNDEF, celebrada 
el passat any 2010 amb gran èxit de participació.

De tots aquests anys i vivències, Vicent destaca, per da-
munt de tot, els bons moments viscuts amb la seua jun-
ta, amb els capitans i alferes, amb els mantenidors dels 
homenatges a capitans i festers amb 50 anys en actiu, la 
il.lusió de vore el programa de festes llest per al dia de la 
Publicació o l’honor de representar les festes de Bocai-
rent en Maratea (Italia), o en totes aquelles poblacions on 
era convidat, així com a les assemblees de la UNDEF a 
les quals assistia constantment.

Per tot açò, podem dir que són en definitiva cinc mem-
bres de la filà de Moros Vells, però sobretot cinc fes-
ters que han dedicat temps, esforç i sacrifici perquè les 
nostres festes hagen anat millorant si cap, cada vegada 
més. Tot i que també són cinc persones que han gaudit 
de grans vivències gràcies a este càrrec i que destaquen 
per damunt de tot, i amb plena coincidencia, la gran aju-
da que van rebre de tota la junta directiva, és a dir, de 
tots els seus companys i companyens que els van ajudar 
a dur endavant esta difícil tasca, i sense els quals moltes 
de les actuacions realitzades no hagueren estat possi-
bles. 

5. Tot i que este acte va desaparéixer amb el temps, es va reprendre de manera extraordinària l’any 2010 amb motiu de les celebra-
cions del 150 aniversari de les festes de Moros i Cristians.
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Filà de Marrocs
 1868
: 335
. Any d’inauguració: 1968
: Carrer Azorin, 36

CAPITANA: Isabel Solbes Ballestero
ALFERES: Mª Teresa Puerto Sempere
PRESIdENTA:  Cristina Micó Pérez
VICEPRESIdENTA:  Cristina Rodríguez Blázquez
SECRETàRIA:  Gemma Santonja Insa
TRESoRERA:  Mª José Puig Silvestre
VICETRESoRER:  Blas Vicedo Vañó
VoCALS JuNTA dE FESTES:  Eduard Blasco Juan
 Antonio Vañó Cabanes
CRoNISTA: Jose A. Ferre Martínez
VoCALS: Eladio Colomer Molina
 José Cerdá Belda
 Mª Carmen Silvestre Colomer
 Xavi Pascual Soler
 Vicente Gisbert doménech
 Virtudes Benito Mira
       
BANdA dE MÚSICA: Lira de Quatretonda
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La Relíquia de Sant Blai.
Els portadors de la 
FILÀ DE MARROCS

Vicente Cabanes Ferre
Manuel Puerto Francés
José Ferre Beneyto
Antonio Puerto Francés
Alfredo Ferre Alcaraz
Miguel Cantó Vañó
Antonio Cabanes Bolumar
Felipe Ferre Molina

Enrique Sisternes Tormo

Vicente Vañó Vañó
Eladio Molina Molina
José Ferre Molina
Bautista Molina Vañó
Pedro Solbes Vañó
Isidro Gisbert Doménech
Joaquin Molina Vañó
Miguel Monerris Cantó
Joaquín Ferre Micó
Eduardo Gisbert Vañó
Juan Albero Vañó

Manuel Vañó Santonja
Vicente Francés Vañó
Miguel Cabanes Sala

Retrocedint en el temps i fent una mica d’història recor-
darem que la Filà de Marrocs va ser portadora de la relí-
quia de Sant Blai per primera vegada en la processó de 
les festes de 1974, seguint el torn establert. La primera 
Filà que va tenir l’honor de ser portadora de la relíquia del 
nostre patró va ser la dels Mosqueters l’any 1967. Com a 
dada important cal assenyalar que l’arqueta del reliquiari 
de Sant Blai va ser realitzada per l’orfebre Sr. Bonac-
ho. Aquesta arqueta va ser beneïda el dia de l’Acapte de 
1967. La benedicció va ser a càrrec del Sr. Rector D. José 
de Paz Puig amb assistència de l’alcalde D. José Juan 
Vañó i resta d’autoritats, president de la Junta de Festes 
D. Juan Silvestre Cerdà i la seua junta col·laboradora, els 
presidents de les Filaes i els seus vocals en la Junta de 
festes, així com els respectius capitans. .

La nostra filà va estar present en aquest acte, a part d’un 
nodrit grup de components, pel nostre president D. Al-
fredo Ferre Alcaraz , D. Eduardo Gisbert Doménech com 
a vocal de la Junta de Festes i D. Vicente Santonja Colo-
mina, Capità de la Filà d’aquell any.

Amb el pas dels anys el nombre de participants, com a 
portadors de la relíquia, ha anat augmentant. Com po-
dem comprovar l’any 1974 solament van ser 8 els porta-
dors. En els anys 1983 i 1992 el nombre de participants 
va augmentar a 12. En els anys 2001 i 2010 els portadors 
van ser 16 en cadascuna de les processons. D’aquesta 
forma es dóna més fluïdesa a la participació en aquest 
esdeveniment a tots els membres de cada Filà per a po-
der ser Portadors de la Relíquia del nostre patró Sant 
Blai.
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Vicente Vañó Silvestre
José Ferre Pascual
Pedro Bacete Belda
Juan José Beneyto Cantó
Antonio Galiana Belda
Francisco Puerto Belda
Francisco Cardós Sempere
Juan Mestre Aracil
Angel Molina Vañó

Enrique Mingot Colomina
José Luis Pascual Colomer
Vicent Casanova Vañó
José María Vañó Molina
José Ferre Jornet
Antonio Vañó Beneyto
Jaime Gisbert Molina
Francisco Martí Morrió
Francisco Sempere Reig
Rafael Puerto Pérez
Vicente Santonja Gisbert
Eladio Molina Conca
Francisco Crespo García
Antonio Cerdá Belda
Vicente Carbonell Pascual
José María Sanchis Vañó

Juan Antonio Cantó Ferre
Juan Antonio Puig Conejero
Francisco Blasco Colomer
Maties Vañó Martinez
Felipe Ferre Puerto

Vicente Gisbert Vañó
Ximo Molina Vañó
Jose Cerdá Belda
Ladislao Cabanes Tolosa
Rufino Rodríguez Rodríguez
Felix Campos Sanchez
Juan Marset Verdú
José Antonio Belda Crespo
Aurelio Felipe Rojo
Rafael Sánchez Díaz
José Juan Silvestre Silvestre

JoSé antonio Ferre Martínez
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NoTES I doCuMENTS dE FA MIG SEGLE

Al rebuscar entre les carpetes i arxius que disposem 
en la Filà, cap la possibilitat de trobar notes i dades 
que poden oferir-nos alguna sorpresa. Huí a la Filà de 
Marrocs anem a recrear-nos a contemplar el balanç 
d’ingressos i despeses de fa 50 anys, concretament 
de l’any 1961.

Cal observar-lo amb deteniment, per a apreciar la 
gran diferència existent entre les despeses i ingressos 
de la Filà en aquest espai de temps de mig segle.

Així mateix hem trobat una papereta de loteria naci-
onal per al sorteig de nadal de l’any 1962. Com pot 
comprovar-se és una participació del nº que jugava la 
nostra Filà en aquest sorteig fa exactament mig segle.

Comptes de 1961

Ingressos i 
despeses de 1961
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Filà de Moros Marins
 1869
: 289
. Any d’inauguració: 1975
: Carrer Sant Agustí, 52

CAPITANA: Lola Cantó Antolí
ALFERES: Adelaida López doménech
PRESIdENTA:  Carmen doménech Boscá
VICEPRESIdENT:  Antonio Molina i Cantó
SECRETARI:  Blai Vanyó i Vicedo
VICESECRETàRIA:  Mila olivares i Sanz
TRESoRER:  Vicente Belda i Calabuig
VICETRESoRER:  Francisco Pascual i Giner
VoCALS JuNTA dE FESTES:  Ximo Ferre i Tormo
 Antonio Vañó i Corachán
VoCALS: Adriana Llobregat i Molina
 Puri Beneyto i Vicedo
 Loreto Belda i Pérez
        
BANdA dE MÚSICA: Instructiva Musical d’Alfarrasí
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Detalls històrics de la 
FILÀ DE MOROS MARINS 

DE L’ANY 1921

Tot seguint la tasca de donar a conèixer les dades histò-
riques de la nostra “filà”, reflectides en la famosa llibreta 
del tio Belda (Antonio Belda Puerto), enguany toca fer la 
crònica de l’any 1921.

En primer lloc fa una referència a l’oratge dels dies de 
festa:

”Este año fue algo malo el día de la Entrada, ya que 
llovió pero paró a la hora del desfile y vamos al día de 
San Blas sin poder hacer la diana. Llovió torrencial-
mente hasta la hora de la procesión que calmó y se 
pudo hacer bien. Los dos días de después hubo sol, 
nieve, agua y a ratos como pudo ser se concluyeron 
las fiestas de este año 1921.”

El predicador del sermó del dia Sant Blai fou el reverend 
En Juan Belda Pastor, ”Beneficiado” de Sant Martín de 
València.

La comparsa estava formada per 23 persones. El ca-
pità fou José Vicente Ferre Beneyto i l’alferes Federico 
Calabuig. El sergent de festa Santiago Olcina, el cap pri-
mer José Mª Orquín i el cap segon Antonio Cantó Ferre.
La capitania d’aquest any fou tota a càrrec del capità 
José Vicente Ferre Beneyto que va ser esplèndid, ja que 
es va fer càrrec de totes les despeses i va fer més de 
l’habitual, com per exemple pagar el vi totes les nits que 
hi havia sopar al maset, al llarg de tot l’any.

Que José Vte Ferre s’apuntara a la Filà de Moros Marins 
va ser una casualitat, ja que tota la seua família era con-
trabandista. El motiu fou el següent: a la seua comparsa 
es trobava tot sol, i com que els seus amics eren marins, 
i que li insistien perquè ixquera de marí, ja que no eren 
prous, va decidir acceptar el repte i participar activament 
en la vida de la filà, sense renunciar a les seues arrels 
contrabandistes. L’any 1920 va ésser alferes, i al 1921 
capità. També va ocupar el càrrec de tresorer. Passats 
tres anys deixà de pertànyer a la Filà de Moros Marins, 
degut al malt ambient al poble com a consequència de la 
vaga tèxtil de la fàbrica de Beneyto i Cia, on ell treballava 
d’ajudant d’encarregat. De fet va deixar Bocairent i se’n 
va anar a València. A partir de l’any 1935 tornà a Bocai-
rent, però ja sense contacte amb la comparsa.

A la desfilada del dia l’Entrada varen eixir dos llancers 
que foren: José Vicedo i Vicente Tormo. El reverend Juan 
Bta Belda Pastor va oficiar la missa de la comparsa en la 
Beneficència essent l’ajudant Antonio Belda Puerto, i els 
caps José Mª Orquín i Antonio Cantó Ferre, que presidi-
en la cerimònia.

Les despeses d’aquest any són les següents:
-La música d’Agullent (18 músics): ................ 312,5 ptes 
-El sergent: ......................................................... 18 ptes
-Lloguer de maset: .............................................33 ptes
 Total: .......................................................... 363,5 ptes
Cada fester va pagar 17 ptes per les despeses de la festa.
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COBLES D’AqUEST ANY 1921

COBLA 1ª 
Autor: Francisco Miralles

En la Comparsa de 
Manuel Jornet, capità
I l’he dit, al individuo, leré…
El refresc que ens donarà…
Tots els cabets de cabrit,
Els de cabra i de moltó,
Els ventres i les orelles
I per a postres garrons,
Embotit no ens en dóna
També ho tenim al vestit
Perquè diu la seua dona
Que el vol per a ella i els seus xics.

COBLA Nº 2
Autor: José Belda Cabanes

Quan la Comparsa dels Marinos
Passarà pel Ravalet
Dirà llavors Cascarró,
“Marinos aneu molt en cuidadet”.

COBLA Nº 3
Autor: José Belda Cabanes

Sóc capità dels Marinos
i sóc per a quatre dies
i em pense que en menjaré
molts pollastres i gallines.

La banda d’Alfarrasí 
 i ELS MARINS, 

una relació de més de 25 anys
Pareix que era l’altre dia quan venia a tocar la banda d’At-
zeneta, i ja han passat ni més ni menys que vint-i-set 
anys, des de que ve la banda d’Alfarrasí de forma inin-
terrompuda a tocar a les festes de Bocairent a la nostra 
filà. Va ser l’any 1985 quan començarem esta relació, i 
per tant aquestes festes de 2012 seran les que fa 28 que 
passen amb nosaltres. 

No sempre és fàcil mantenir una relació entre músics i 
festers que dure tants anys, però en aquest cas podem 
estar satisfets perquè la nostra va per bon camí.

Repassant l’arxiu, i parlant amb alguns dels músics més 
veterans de la Banda Instructiva d’Alfarrasí veiem que a 
finals dels anys cinquanta (1956 a 1960) ja varem con-
tractar els seus serveis, encara que de manera continua-
da ha estat des de 1985 fins l’actualitat. 

Evidentment, a l’inici de la nostra relació es vivien altres 
temps. Als masets encara no comptaven amb instal-
lacions per al seu allotjament, i així els músics es queda-
ven a les cases dels components de les comparses, la 
qual cosa generava sempre un gran nombre d’anècdo-
tes, i sobretot amistats que a dia d’avui encara es man-
tenen.

Segur que els marins més majors recorden al músic que 
es quedava a sa casa a dormir i a menjar, a qui tractaven 
durant els dies de festes com un més de la família, i amb 
qui forjaven, en alguns casos, una amistat, que com dè-
iem abans, durava més enllà de les festes.    
 
A l’actualitat les coses han canviat. Ara el Maset dels Ma-
rins compta amb unes instal·lacions per als músics d’allò 
més dignes, de forma que no els cal res, i així poden 
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passar les festes igual o millor que 
abans, com si estigueren a les se-
ues cases.

Però, tot i això, la relació d’amistat 
i bona convivència continua, ja que 
encara que tots els anys hi ha ca-
res noves entre els músics, també 
és cert que hi ha cares que es re-
peteixen o s’han repetit durant mols 
anys. Per exemple: Qui de menut 
no s’ha assegut al maset al costat 
de l’home de la flauta del monyo 
blanc? (Federico). Qui no ha excla-
mat a meitat plat d’olla: O: 
Parlant amb un músic d’Alfarrasí 
dels habituals en les nostres fes-
tes, ens comenta què troben de bo 
quan venen a tocar a Bocairent: 
Aprofitant esta llarga relació, la ban-
da Instructiva d’Alfarrasí ens va de-
manar la nostra col·laboració per tal d’enregistrar un CD 
de música festera, amb la finalitat de refer-se econòmica-
ment de la desfeta patida per aquesta societat musical. 
La nostra resposta va ser afirmativa des d’un primer mo-
ment, de forma que al CD titulat “La Vella d’Alfarrasí”, s’ha 
inclòs la marxa mora ALM-ABB (Al Mestre Angel Bernat 
Beneyto) del membre de la filà Francisco Belda Ferre, 
marxa dedicada a Javier Bernat Silvestre per la seua ca-
pitania. Precisament es va triar aquesta composició per 
ser l’autor un marí, i estar dedicada a una altre. La pre-
sentació va ser el passat 15 de juliol de 2011 a la Casa de 
la Cultura d’Alfarrasí, i allí vam acudir una representació 
dels Marins, com no podia ser d’altra manera. I per cert, 
si algú està interessat en adquirir este CD, que ens ho 
diga, perquè en tenim un grapat a la vostra disposició.

Per molts anys.
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Filà de Mosqueters
ANY DE FUNDACIÓ: Anterior a 1859
NOMBRE DE COMPONENTS: 315
MASET. Any d’inauguració: 1985
DOMICILI: Baixada del Sant Crist, 6

CAPITANA: José Calatayud Juan
ALFERES: Paula Santos Lama

JUNTA DIRECTIVA
PRESIdENT:  Antonio Torregrosa Sanz
VICEPRESIdENTA:  Amparo Llinares Castelló
SECRETARI:  Blai Molina Calatayud
TRESoRERA:  Mª Salud Beneyto Beneyto
VICETRESoRER:  Jerónimo Ferre Pascual
VoCALS JuNTA dE FESTES:  Francisco Molina Molina
 Juan Vañó Botella
VoCALS: Juan José Asensio Beneyto
 Juan Manuel Puerto Peidro
 Juan Ferre Pascual
 Mª Francisca Sirera Beneyto
 Amparo Mingot doménech
 Paqui Vañó Botella
        
BANdA dE MÚSICA: Santa Cecília La Canal-Bolbaite
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VINCLES DE GERMANOR 
DELS MOSqUETERS

En aquest article d’enguany volem mostrar com la festa 
ha d’ésser un model a seguir en les relacions humanes. 
Com des de la festa, valors que tal vegada estan en de-
sús, s’han de rescatar. Ací volem mostrar tres exemples 
d’unió feta per la festa. 

Quan un Mosqueter parla de la festa de Moros i Cristians 
amb alguna persona que no coneix la peculiaritat de la 
nostra festa, i et pregunta de quina Filà eres, al contestar-li 
que eres Mosqueter, la reacció que sol fer és una barreja 
d’incredulitat i de sopresa. 

Aleshores és quan se li explica el per què del nostre nom, 
i el nostre origen. Com en l’antiga festa de la Soldades-
ca, els Mosqueters eren els qui disparaven darrere dels 
piquers i dels arcabussers, i com al 1860 en passar de 
Soldadesca a Moros i Cristians, vam conservar el nom i el 
lloc que ocupàvem. 

Moros i Cristians hi ha a moltes localitats, tant de la nostra 
Comunitat com a altres comunitats autònomes. El fet de 
saber que en altres pobles hi ha Mosqueters ens va fer 
voler coneixer i saber el per què del nom de Mosqueters.
 
Quan a l’any 2009 preparàvem els actes que anàvem 
a portar a terme per a celebrar els més de 150 anys de 
participació en la festa de Moros i Cristians, un dels ac-
tes programats, i que al final per diverses circumstàncies 
no es va poder realitzar, era fer a Bocairent el I Encontre 
Nacional de Mosqueters, amb la participació de les filaes 
o comparses de Mosqueters d’Albaida, Almansa, Oliva, 
Guardamar del Segura i Bocairent. 

L’any 2010, i amb l’objectiu de la preparació de la Capi-
tania Cristiana de la Comparsa de Mosqueters d’Albaida 
l’any 2011, esta formació festera integrada per 7 membres 
va decidir reprendre la idea de realizar el I Encontre Na-
cional de Mosqueters. 

Amb eixa finalitat es va crear una comissió organitzadora 
on estaven representats tots els pobles. Les reunions van 
anar succeint-se de manera itinerant, d’aquesta manera 
tots i cadascun del pobles participants s’integrarem de ple 
en la coordinació d’aquest acte.

Dissabte  26 de març de 2011, les poblacions de Bocai-
rent, Almansa, Oliva i l’amfitriona Albaida celebravem el I 
Encontre Nacional de Mosqueters, tot excusant la seua 
presència Guardamar del Segura. Aplegats a la ciutat 
blanca, tots els participants eren rebuts al saló de plens de 
l’Ajuntament d’Albaida per part de l’Alcalde i la Comissió 
Organitzadora que donà per inagurat el I Encontre. 

Al migdia ja es respirava un gran ambient fester, i és que 
més d’un centenar de festers intercanviaven impressions, 
convivien i s’interesaven per les curiositats de les diferents 
filaes o comparses, i per les peculiaritats de les seues 
festes. A la sala d’exposicions “Font del barri” s’inagurà 
l’exposició de trages i història mosquetera, a la qual cada 
poble havia aportat un xicotet granet d’arena de la seua 
història perquè tothom fóra partícep d’ella. Nosaltres vam 
apotar tota la nostra història reflexada en els panells que 
es van confeccionar per als actes de celebaració dels més 
de 150 anys i que es poden veure exposats al vestíbul del 
nostre maset, així com el trage oficial de la Filà i la rèplica 
de la indumentària primitiva, que correspon a l’antiga festa 
de la Soldadesca. Però, si per alguna cosa es diferenciem 
de la resta de les filaes o comparses mosqueteres és per 
la nostra manera tan peculiar de disparar. Allí hi havia una 
xicoteta representació dels elements que formen part del 
ritual de la disparà: un mosquet, una polvorera i altres ei-
nes necessàries. Des d’ací agraïm al Museu Fester per la 
seua col·laboració. I com no, no podia faltar l’herbero que 
va fer les delicies de tots aquells que encara no coneixien 
esta beguda tant nostra. 

Els participants van podem fer un recorregut turístic per 
la ciutat, del qual destaquem el Museu Internacional de 
Titelles. 

Poc després a la Nau de la Música es va celebrar un dinar 
de germanor, on vam anar calfant motors per a l’acte cen-
tral, la desfilada conmemorativa. Dos esquadres vingudes 
d’Almansa iniciaren la desfilada, mostrant la seua peculiar 
forma de desfilar, seguides per dos esquadres més, pro-
cedents d’Oliva. 

En tercer lloc els Mosqueters de Bocairent vam desfilar 
en dos nombrosos blocs, un d’homes i l’altra de dones, a 



la festa

278

més d’una esquadra especial. El nostre trage es diferen-
ciava de la resta de trages, ja que el nostre origen, d’on 
el nostre nom, és deu al fet de disparar amb el mosquet, 
i a les reminiscències de la Soldadesca. No ens afecta 
l’accepció del terme mosqueter que fa referència al cos 
de milicies franceses, que és d’on han agafat la influèn-
cia de la seua existència i del seu trage la resta de filaes 
o comparses de mosqueters. Finalment dos esquadres 
d’Albaida tancaren l’acte. 

Molta gent omplia els carrers, entre la qual podíem vore 
cares conegudes, ja que molta gent de Bocairent va apro-
fitar el bon dia que va eixir per arrimar-se, i vore una gran 
desfilada. Presents en la tribuna estaven el nostre Alcalde i 
el nostre President de la Junta de Festes, en representació 
de Bocairent. 

La jornada de convivència entre Mosqueters de diferents 
filaes o comparses va acabar amb un sopar i una gran nit 

de festa a la Plaça Major. Tothom va gaudir i 
el bon ambient que allí es va viure ens va fer 
pensar en organitzar un segon Encontre.

Fora del programa d’actes oficial de les 
Festes de Bocairent, hi ha un acte molt en-
tranyable que les Filaes protagonistes, Mo-
ros Vells i Mosqueters, ho denominen “DIA 
QUATRE DE FEBRER, DIA DE CONFRA-
TERNITAT, ENTRE EL MORO I EL MOS-
QUETER”. El dia esmentat per la vesprada, 
després de l’ambaixada dels Cristians, el 
capità moro roman en el seu maset i són els 
Mosqueters, amb el seu alferes al front, els 
que demanen permís per a entrar i visitar 
este quarter on són afalagats, mentre ro-
manen allí com si foren els amos i senyors. 
Al Maset dels Mosqueters ocórre el mateix. 
Allí acudix l’alferes moro i tota la seua filà. 
Els rep el capità Mosqueter, i després del 
protocol de demanar l’entrada, se’ls invi-
ta com si foren els propietaris. Després 
d’aquest acte cada filà torna a la seua llar. 
No hi ha antecedents documentats d’este 
singular acte de cortesia, encara que els 
historiadors el situen cap a l’any 1873, des-
prés de la batalla de Camorra. Per circum-
stàncies el capità moro d’aquell any no va 
poder sufragar tota la despesa del bàndol 
moro, doncs en aquell moment així es feia. 
Aleshores va fer-se càrrec de la despesa el 
capità Mosqueter. L’any següent el moro va 
voler que continuara el Mosqueter, a la qual 
cosa es va oposar, si bé va continuar la tra-
dició encetada. 

L’any 2010, quan les nostres festes a Sant 
Blai compliren més de 150 anys, hi havia 
dos amics que sumant la seva edat supera-
ven la xifra centenària. Dos amics que eren 
part de la història viva de la comparsa dels 
Mosqueters. Tant En Francisco Sirera 
Tudela com En Victorino Peidro Casa, 
representen els valors més bonics i impor-
tants de les festes que celebrem: tradició, 
història, companyerisme, respecte, amistat, 
entusiasme, treball, etc. Cal recordar, que 
no eren portadors d’aquestos valors tant 
sols a la a festa. Els aplicaven, els dos junts 
també, a qualsevol àmbit de les seves vi-
des i en les seves famílies. La seua, és una 
història de germanor, que començà a la filà, 
però que es trobava a tots els racons del 
dia a dia. Com qualsevol bocairentí o bo-
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cairentina, es varen apuntar a la filà que volien.  Primer va 
ser el Tio Sirera cap al 1935, i més endavant, el Tio Víctor, 
al 1941. Seguint la tradició que encara es manté a la filà, el 
dia del Sant Crist s’integraren a la comparsa on passarien 
junts festa rere festa. Els seus inicis a la comparsa no foren 
el mateix any, però les seves últimes línies van anar de la 
mà. El 2010, el Tio Sirera feia 75 anys, i el dia l’Entrà ho va 
celebrar amb el seu amic, el Tio Víctor. El 2010, gràcies al 
gendre del Tio Sirera, eixiren junts a la calessa el dia de 
l’Entrada. Fou una experiència emotiva per a tots dos, i per 
a les seues famílies. Una nova “batalla” de dos amics a la 
comparsa. Una història emotiva però no exempta d’anèc-

dotes, les quals es sumaven a aquelles que ja 
havien tingut tots dos prèviament. 

Les fotografies ens demostren dos amics, plens 
d’alegria, que estaven gaudint de la celebració 
dels 75 anys de fester del Tio Sirera. A més a 
més, varen demostrar com el protocol de les 
festes es va complir alhora d’eixir en la calessa. 
Aquell dia, el Tio Sirera, que rebia l’homenatge, 
es va asseure a la dreta de la calessa, com el 
propi Tio Víctor va indicar instants previs a la 
seva eixida. Una entrada, que sense ells saber-
ho, va ser a l’última que varen participar conjun-
tament vestits de festers. Fou un comiat com 
calia per a dos festers, però també per a dos 
grans amics. 

No ens cansem de repetir-ho, ells representa-
ven els valors més purs de la festa, i a més, els 
traslladaven a les seves vides. Eren amics de 
comparsa, però també eren amics fora d’ella. 
Els seus lligams eren personals i familiars, no es 
reduïen simplement a la festa i a la devoció a 
Sant Blai. Cada diumenge anaven a fer la ratlla 
junts, i a fer-se després el vermut; el dia del Sant 
anaven a felicitar-se; a la diana de Sant Agus-
tí anaven a esmorzar al Solbes amb els amics, 
però també amb el gendre i els nets; en estiu 
anaven a la platja amb el taxi del Tio Fonda, 
acompanyats tant per les dones com pels seus 
fills i filles, etc. Les seves famílies, especialment 
les seves dones, que els recolzaven sempre, tin-
gueren una relació més enllà de la festa. Josefa 
i Amparo eren molt festeres, tot i no estar apun-
tades. Al llarg de les festes era habitual trobar 
les seves cases plenes de músics, també les 
podíeu trobar ajudant a fer paella a la quadrilla 
o, com no, ajudant a fer la pericana o la borra. 
L’any 2010 fou quan eixiren per darrera volta a 
l’Entrada, però també, fou l’últim any que varen 
estar compartint el seu lloc habitual al maset. 
Aquell Mig Any, vestits amb la samarreta com-
memorativa de la filà, es varen fer l’últim vermut 
junts a la seva segona casa. I com no podia ser 
d’altra manera, les últimes línies dels dos amics 
a la comparsa van acabar de la mateixa mane-
ra: sent el número 1 de la filà el mateix any.

Estes darreres línies, no només són un xicotet 
homenatge a dos festers, també són un reflex 
minúscul d’una gran amistat basada en el res-

pecte i l’amor a la seva comparsa. En Francisco Sirera 
i En Victorino Peidro han deixat el seu lloc a la filà dels 
Mosqueters perquè altres puguen asseure-s’hi, i continuar 
amb les seves pròpies històries. Des d’allí on solien seu-
re, era des d’on veien contents com els xiquets i xiquetes 
corrien, com la banda tocava, com uns menjaven el seu 
propi “cómpul” , com altres desfilaven i reien, com els seus 
fills i filles es feien majors, etc. Però de segur, aquests dos 
amics han deixat una petjada, i gran, als seus amics i a les 
seves famílies.  

Bones festes i Vítol al Patró Sant Blai!!! 


