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LA NOSTRA PORTADA

aquesta és la quarta vegada que tinc el gran honor i la gran satisfacció que 
suposa per a mi obtenir el primer premi en el concurs del cartell anunciador 
de les nostres Festes de Moros i Cristians: 1984, 1985, 1993 i aquest del 2012, 
com també ho va suposar més encara si cap el ser el meu disseny el triat per a 
la realització del monument erigit en commemoració dels 150 anys de les fes-
tes de moros i cristians a Bocairent, ”El monument a la festa”. també m’omple 
d’orgull l’haver confiat en mi per a la realització de tres portades de programa, 
en 1986, 1992, 2009 i aquesta que coincideix amb el cartell, i aquells capitans 
i capitanes que van confiar en els meus dissenys a l’hora de confeccionar les 
seues bandes que orgullosament llueixen durant el transcurs de les festes. 
En la meua trajectòria com a pintor i dissenyador, aquests premis i reconeixe-
ments suposen una empenta i un gran suport per a continuar en aquest camp 
que, com en tants altres, cada vegada resulta més difícil i complicat. 
En el cartell d’enguany, he volgut plasmar els cinc elements fonamentals que 
componen la nostra festa. En primer lloc, i ocupant el centre del cartell, tenim 
els dos bàndols, el moro i el cristià, representats per dos festers amb cara de 
satisfacció i entusiasme que, amb les seues armes i vestits corresponents, es 
disposen a començar la desfilada de l’Entrada. En segon lloc i emmarcant a 
aquests festers, estan les 9 filaes, la junta de Festes i l’ajuntament, totes elles 
peces fonamentals per al desenvolupament i organització de les nostres fes-
tes. En tercer lloc està el poble de Bocairent, ja que tot ell participa amb la seua 
presència, la seua col·laboració i entusiasme, omplint els carrers en cada acte 
que se celebra. En quart lloc, com no, el nostre Patró Sant Blai, representat en 
aquest cas pels ciris que, amb devoció i respecte, porten tots els bocairentins 
festers en la gran i emotiva processó del dia del nostre Patró Sant Blai, alçant-
los en la plaça per a rebre’l amb un fort “VÍtoL i VÍtoL aL PatrÓ SaNt BLai, 
VÍtoL!!” . En cinquè lloc, i no per això menys important, ja que l’ordre ací ex-
posat és aleatori i tots ells són igual d’importants en les nostres festes, tenim 
com a fons la música que ho abasta tot, està a tot arreu en tots els carrers, en 
les filaes, en tots els actes, el poble queda embolicat en un fons de pasdobles, 
marxes mores i cristianes. 
En aquest cartell-portada, he volgut representar d’una forma clara i senzilla el 
que per a mi i per a molts signifiquen aquests quatre dies de principis de fe-
brer d’aquests últims 153 anys. Espere que els agrade, i que passen unes festes 
entranyables, alegres i inoblidables, VÍtoL aL PatrÓ SaNt BLai!! 

Antonio Vañó Cabanes, l’autor 
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associació de Festes de Moros i Cristians 
a Sant Blai de Bocairent

EDITORIAL

L’hivern no és trist:
és una mica malenconiós,

d’una malenconia blanca i molt íntima.

L’hivern no és el fred i la neu:
és un oblidar la preponderància del verd,

un recomençar sempre esperançat.

L’hivern no és els dies de boira:
és una rara flexibilitat de la llum

damunt de les coses. 

M. Martí i Pol, Hivern

aquests versos il·lustren ben bé com és l’hivern amb fred, 
neu i la característica boira que ens acompanya al nostre 
poble. Però com també diu, l’hivern no és trist i menys al 
nostre poble, ja que al cor d’aquesta estació és quan cele-
brem les nostres festes. Encara està a la ment de tots l’in-
tens fred que ens va acompanyar durant totes les festes 
passades, fet que va propiciar temperatures sota zero quasi 
constantment i dues nevades que van donar un toc més en-
tranyable i engalanador, si cap, al nostre poble en dates tan 
assenyalades. 

No obstant això, com diu el refranyer popular “al mal temps, 
bona cara” i una vegada més els bocairentins i bocairenti-
nes vam saber fer front al fred siberià que, com un convidat 
més, ens va acompanyar durant totes les festes. i és que, en 
començar febrer, bé siga de fester o amb la nostra tradicio-
nal manta de carrer no dubtem en eixir a gaudir de la festa.

recentment encetat l’any, i com mana la tradició, aquest 2013 tornarem a celebrar les Festes de Moros 
i Cristians en honor al nostre patró Sant Blai. i un any més, tots junts: hòmens i dones; majors i xiquets; 
festers i simpatitzants... tornarem a gaudir d’uns dies de germanor amb una intensa agenda d’actes des 
de l’u, amb el primer Vítol a la plaça de l’ajuntament, fins al sis, amb el dinar de germanor del dia de 
l’Eixabegó. És per això que convidem a participar a tots i totes a les properes festes.

al mateix temps, cal destacar la gran tasca que fan, any rere any, els col·laboradors, fotògrafs, filaes i as-
sociacions que, desinteressadament, ajuden a engrandir la nostra revista-programa de festes, fent que 
siga un any més un referent cultural i històric. així mateix, volem agrair a totes les empreses i entitats la 
seua contribució econòmica per tal de portar endavant la publicació d’aquest exemplar.

VÍtoL aL PatrÓ SaNt BLai!
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SS. MM.
ELS REIS D’ESPANYA

D. JUAN CARLOS
Dª. SOFÍA



1r premi blanc i negre. Concurs de fotografia local “Bocairent i el seu entorn”. Autor: Blai Vanyó
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alcalde de l’ajuntament de Bocairent

Josep Vicent
Ferre Domínguez

Un altre any ens convoca la Festa. Comprendre el nostre poble és 
impossible sense percebre el calatge que els moros i cristians tenen 
en les nostres vides. Els primers dies de febrer són la culminació d’un 
treball que dura tot un cicle fester, el qual comença el dia de l’ei-
xabegó, quan fem balanç i dibuixem nous projectes. Entre els que 
estaven pendents, hem aconseguit, finalment, que haja vist la llum 
el llibre 150 anys. Moros i Cristians. Bocairent 1860-2010. El meu primer 
agraïment, per tant, a tots els que han col·laborat i han enllestit un 
treball col·lectiu, que ha de ser un referent en la investigació i l’estudi 
sobre la nostra festa. En eixa tasca han participat, a més, membres 
de l’actual junta de l’associació de Festes i de l’anterior. a tots ells, 
moltes gràcies.

i és que la nostra festa no seria el que és sense la contribució de tots 
els bocairentins i bocairentines, de manera que gràcies a la festa la 
nostra quotidianitat adquireix un sentit més intens. Per això, hem de 
valorar públicament l’esforç abnegat de les persones que formen la 
directiva de l’associació, els representants, les juntes de les compar-
ses, els festers i festeres, els músics, els col·laboradors diversos: ser-
gents, cuiners, cambrers, empleats municipals i totes les persones 
que treballen en i per a les festes. Sense tots ells, els nostres Moros i 
Cristians no podien haver assolit el reconeixement de què són  ob-
jecte en molts àmbits.

també, la nostra felicitació més sincera als capitans i alferes d’en-
guany, els quals han assumit lliurement, en unes circumstàncies ben 
difícils, el compromís de presidir les celebracions patronals. Que tin-

guen molta sort i que l’experiència viscuda siga inoblidable per a ells i tots els que els acompanyen. El 
nostre homenatge, així mateix, als festers i festeres que compleixen els 50 anys de trajectòria festera. 
Són i seran un exemple i model per a tots. i, finalment, un sentit record per als que ens han abandonat, 
però han deixat entre nosaltres la seua llavor festera.

Per enguany, el nostre desig no pot ser altre que les festes estiguen esplèndides, que ens acompanye el 
bon oratge, que ho passem bé i que siguen el preludi d’una recuperació necessària en les vessants eco-
nòmica, laboral, ètica, anímica, social... de la nostra col·lectivitat, reviscolament que demanem, també, 
al nostre Patró. amb tot, les festes no sempre han pogut estar esplendoroses. El corresponsal local del 
periòdic alcoià “El Serpis”, en una crònica de 1880 escrivia que “las fiestas en honor de San Blas, patrono 
de la villa, no han sido este año tan lucidas, como de costumbre, no sólo a causa del temporal, sino también 
por la pobreza de los labradores. Las ‘filadas’ de moros y cristianos fueron poco numerosas, y la concurrencia 
de forasteros muy escasa”. En canvi, pocs anys després, superat el moment crític de l’epidèmia del còlera 
de 1885, que havia ocasionat l’esgarrifant xifra de 282 morts en eixe any, es va produir un important 
augment de les comandes de productes de llana, de manera que el cronista ja parla d’una important 
animació fabril, a la qual va ajudar la millora de les comunicacions amb el nou ferrocarril de via estreta. 
Com a contrast amb les festes de set anys abans, en les de 1887 van participar huit filades de moros i 
cristians. Escriu l’informador que la part cívica havia estat brillant i notable la religiosa amb una processó 
majestuosa, i que “las fiestas han sido favorecidas por algunos miles de forasteros y un tiempo verdadera-
mente primaveral”. Confiem, per tant, també ara, en un canvi de tendència i en futur millor per a tots 
els bocairentins i bocairentines, que ens faça superar la situació a què ens ha dut la cobdícia d’uns i la 
incompetència i irresponsabilitat d’altres.      

Esperem que les nostres festes de 2013 se semblen el més possible a les de 1887, que ens visite un 
grapat de gent, que l’oratge siga primaverenc i que la il·lusió i l’optimisme presidisca cada acte, cada 
moment i cada encontre. Bones festes a tots i a totes.         
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President de l’associació Festes de Moros i Cristians a Sant Blai

Vicente
Vicedo Domínguez

El tiempo pasa inexorablemente y 
aunque me cueste creerlo esta es 
la segunda oportunidad que se me 
presenta de dirigirme a vosotros 
mis paisanos y amigos bocairenti-
nos y cómo no, a todos los que ac-
cedan a estas páginas. 
Cuando este programa de Fiestas 
llegue a vuestras manos, ya se ha-
brá roto el silencio del Ravalet con 
la elegancia y alegría del pasodo-
ble festero,  el señorío  de la marcha 
cristiana y la majestuosidad de la 
marcha mora. El ambiente festero 
embriagará de nuevo nuestras al-
mas preparándolas  para gozar de 
la plenitud de nuestras fiestas, que 
deseo de todo corazón, que sean 
como se merecen, esplendidas, ale-
gres, sentidas y compartidas.
No quiero dejar pasar por alto, el 
patentizar mi gratitud y reconoci-
miento a todos y cada uno de los 
miembros de la Junta de Fiestas 
que tengo el honor de presidir, por 

su ardua, desinteresada y  profesional labor a lo largo de todo el 
año, sin ellos estas fiestas serian imposible.
Este año se encuadra dentro de los años “especiales”, ya que la Entra-
da cae sábado y consecuentemente se espera mucha más afluencia 
de visitantes y participantes. Esperamos poder dejar el pabellón bo-
cairentino a la altura que se merece y que los que nos visiten puedan 
constatar y maravillarse de lo que en este pueblo somos capaces de 
organizar. Desde la asociación no escatimaremos esfuerzos y buena 
voluntad para que esto se cumpla.
Aprovecho desde este saluda, para invitar a todos sin distinción 
de país ni raza a que vengan a gozar de estas Fiestas que han sido 
declaradas de Interés Turístico Nacional. De seguro las disfrutarán 
como un bocairentino más, ya que nuestra hospitalidad es mani-
fiestamente reconocida en todo nuestro entorno.
También quisiera señalar, que para mí este año es algo especial, 
ya que se cumplen 50 años desde que fui capitán de la Filà de 
Mosqueters.
También aprovecho esta oportunidad para felicitar de corazón a 
todos los capitanes y alféreces de las diferentes filaes y recordarles 
que ellos son la vitrina más importante de la exposición de nuestras 
fiestas, y que no me cabe ninguna duda de que estarán a la altura de 
su responsabilidad. Felicidades a todas y todos.
Y en el capítulo de agradecimientos quiero especialmente resal-
tar mi agradecimiento personal al Sr. Alcalde y a la Regidora de 
Fiestas, Noelia Sanchis (quien forma parte de nuestra asociación) 
por  toda su comprensión y colaboración a lo largo de este pri-
mer plazo de mi presidencia. También a todas las presidentas y 
presidentes de las diferentes filaes, que siempre se han mostrado 
comprensivos y colaboradores con esta Junta. A todos muchas 
gracias.
Nada más, sino rogarle a San Blas que interceda por nosotros y 
colabore en el esplendor y religiosidad de nuestras fiestas, salu-
dándole desde estas líneas con un estrepitoso

!!!!VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!!!!

El temps passa inexorablement 
i encara que em coste creure-
m’ho, aquesta és la segona opor-
tunitat que se’m presenta per 
dirigir-me a vosaltres, els meus 
paisans i amics bocairentins i, 
com no, a tots aquells que acce-
disquen a aquestes pàgines. 
Quan aquest programa de festes 
arribe a les vostres mans, ja s’haurà 
trencat el silenci del ravalet amb 
l’elegància i l’alegria del pasdoble 
fester, el senyoriu de la marxa cris-
tiana i la majestuositat de la marxa 
mora. L’ambient fester embriagarà 
de nou les nostres ànimes, prepa-
rant-les per a gaudir de la plenitud 
de les nostres festes, que desitge 
de tot cor, que siguen com es me-
reixen, esplèndides, alegres, senti-
des i compartides. 
No vull deixar passar per alt, fer 
palesa la meua gratitud i reco-
neixement a tots i cadascun dels 
membres de la junta de Festes, 
que tinc l’honor de presidir, per la seua àrdua, desinteressada i 
professional tasca al llarg de tot l’any, sense ells aquestes festes 
serien impossible. 
Enguany s’enquadra dins dels anys “especials”, ja que l’Entrada 
cau dissabte i conseqüentment s’espera molta més afluència 
de visitants i participants. Esperem poder deixar el pavelló bo-
cairentí a l’altura que es mereix, i que les persones que ens vi-
siten puguen constatar i meravellar-se d’allò que som capaços 
d’organitzar en aquest poble. des de l’associació no escatima-
rem esforços i bona voluntat perquè això es complisca. 
aprofite des d’aquest saluda, per a convidar a tots, sense dis-
tinció de país ni raça, que vinguen a gaudir d’aquestes festes 
que han estat declarades d’interès turístic Nacional. de segur 
les gaudiran com un bocairentí més, ja que la nostra hospitalitat 
és manifestament reconeguda en tot el nostre entorn. 
també voldria assenyalar, que per a mi, enguany és una mica 
especial, ja que es compleixen 50 anys des que vaig ser capità 
de la Filà de Mosqueters. 
també aprofite aquesta oportunitat per a felicitar de tot cor 
a tots els capitans i alferes de les diferents filaes, i recordar-
los que ells són l’aparador més important de l’exposició de les 
nostres festes, i que no tinc cap mena de dubte que estaran a 
l’altura de la seua responsabilitat. Felicitats a totes i tots. 
i en el capítol d’agraïments vull especialment ressaltar el meu 
agraïment personal al Sr. alcalde i a la regidora de Festes, No-
elia Sanchis, (qui forma part de la nostra associació) per tota 
la seua comprensió i col·laboració al llarg d’aquest primer ter-
mini de la meua presidència. també a totes les presidentes i 
presidents de les diferents filaes, que sempre s’han mostrat 
comprensius i col·laboradors amb aquesta junta. a tots mol-
tes gràcies. 
res més, només pregar-li a Sant Blai que intercedisca per no-
saltres i col·labore en l’esplendor i religiositat de les nostres 
festes, tot saludant-lo des d’aquestes línies amb un estrepitós 

!!!!VÍtoL aL PatrÓ SaNt BLai!!!! 
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Blai Vanyó
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President de la UNdEF

Francisco
López Pérez

Un año más festeros y festeras de Bocairent, comienza el ciclo anual 
de fiestas de Moros y Cristianos de la Comunidad Valenciana y como 
siempre sois vosotros, con vuestras fiestas dedicadas a Sant Blai, los 
que comenzáis este ciclo abriendo fuego con vuestros arcabuces en 
toda la provincia de Valencia.

atesoráis una gran historia festera y grandes méritos dentro de los 
Moros y Cristianos, no hay que olvidar que atesoráis más de 150 años 
de historia, conmemorados de magnífica manera en vuestras fies-
tas de 2010, ese año tan especial para vosotros y que desde junio 
comenzasteis a celebrar con numerosos actos festeros, también fue 
especial desde la UNdEF que quiso apoyar a esta población en tan 
especial aniversario celebrando la asamblea General de 2010. ade-
más sois población de gran interés para los festeros y público en ge-
neral por vuestro merecido reconocimiento como Fiestas de interés 
turístico Nacional.

Me gustaría saludar a los componentes de las Filás Espanyoletos, 
Contrabandistes, Granaders, Suavos, Estudiants, Mosqueters, Moros 
Vells, Marrocs y Moros Marinos, por seguir haciendo grande la fiesta.

El pasado julio tuvieron lugar las elecciones a presidente de la UN-
dEF en Llutxent, en las que volví a ser elegido por tercera vez gra-
cias a los festeros que apoyaron mi candidatura. En esta ocasión mi 
contrincante fue Vicente Silvestre y desde estas líneas me gustaría 
darle mi más sincera felicitación por el resultado que obtuvo, y por 
su dedicación a la Fiesta de Moros y Cristianos.

Los Moros y Cristianos son las fiestas de la armonía, la amistad y la confraternización entre los festeros 
de todas las comparsas y los propios vecinos de la localidad, son días de fiesta grande donde los sen-
timientos y la felicidad afloran en todos y los pequeños problemas se aparcan por unos días. Como 
presidente de la UNdEF y festero, conocedor de las fiestas de Bocairent, tengo el orgullo de afirmar, 
que vuestras fiestas han conseguido situarse sin ninguna duda en un altísimo nivel de organización y 
participación, desafiando a las gélidas temperaturas que os acompañan en vuestras fiestas.

desde la junta directiva de la UNdEF, felices fiestas.
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Esta imatge de Sant Blai es va trobar fa uns anys a la Fira de 
antiguitats de València, en una botiga de gravats de Barce-
lona, i fullejant diversos gravats aparegué este de Sant Blai.
El gravat és del segle XViii, i segurament seria una fulla d’un 
llibre. 

Les dimensions de la fulla són 27,50 cm. de llarg i 18,50 cm. 
d’ample. El gravat medix 24,00 cm. de llarg per 17,50 d’am-
ple. En el gravat apareixen el símbol de màrtir, la palma i el 
propi de Sant Blai, la carda. als peus de la imatge entre dos 
creus i en llatí diu “Sant Blai prega per nosaltres”.

Iconografia de Sant Blai
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rector de la Parròquia assumpció de Nostra Senyora de Bocairent

Ángel Miguel
Olivares Alís

“Por agitados que estemos, por ahítos de preocupaciones que nos veamos, hallemos una oca-
sión favorable para que la paz alterada reanude sus latidos y nos anuncie con su ahogada voz 
las nuevas luchas que hemos de comenzar…”1.

El pasado once de octubre finalizaba la celebración del 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano ii. 
El día siguiente inaugurábamos el año de la Fe, coincidiendo en nuestra Parroquia con el inicio de curso 
que pudisteis compartir todos los que asististeis.

alumbrado por la feliz intuición del beato juan XXiii, el Concilio marcó un hito y su espíritu se ha encar-
nado generalmente en la palabra “aggiornamento”, que podríamos traducir como actualización. 

Hoy, en el cambio de era en que nos encontramos, tal vez hayamos de recoger esta palabra, sacarla de 
las sacristías y del entorno eclesial que habitualmente la contiene, y airearla a los cuatro puntos cardina-
les. Sí, que todo el mundo la oiga: ¡hay que actualizarse, es decir, crecer, vivir! 

¡Hay que optar por la Vida con mayúsculas y redefinir nuestro ser y estar desde ese prisma!, ¿no sería 
ésta una buena actitud ante el varapalo social y económico en que nos encontramos? 

Lo contrario carece de sentido. Si la vida fluye constantemente hacia adelante, ¿por qué no entonces 
un “aggiornamento” de nuestra estructura social, de modo que ofrezca una respuesta de sentido cada 
uno?, ¿por qué no un “aggiornamento” de mentalidades ancladas en la cutredad de una vida materialis-
ta cuyo pensamiento de “cualquier tiempo pasado fue mejor”, como si en algún tiempo y lugar nuestra 
vida ya hubiera alcanzado su plenitud definitiva, y cuya cerrazón a todo lo que implique novedad y 
apertura al Misterio impide un desarrollo total de la persona y su indispensable opción libre por el 
mañana? Y, puesto que la fiesta forma parte de nuestra vida y dados los continuos debates acerca de 
cuándo, cómo y dónde celebrarla, ¿por qué no un “aggiornamento” de la misma fiesta mirando de cara 
al futuro al tiempo que respetando y potenciando aquello (fe, cultura y celebración de ambas), que más 
nos identifica?

Se trata de una aventura que alguien habrá de emprender, y que sólo llegará a buen puerto si la reco-
rremos juntos. Porque este sueño únicamente será posible mediante la unión de todos nuestros brazos 
en un proyecto de vida tan unificador como el maset, y siempre que seamos capaces de trascender el 
maset para potenciar la unidad y el bien común de todos los que vivimos bajo el mismo campanario. 
Porque fiestas, las habrá, pero quienes han de vivirlas son los niños, los jóvenes, los adultos, y lejos de 
ser números estadísticos, en ellos los sustantivos alegría, ilusión, fuerza, vitalidad, y solidaridad son tan 
reales como paro e incertidumbre.

así que ¡adelante!, ¡vivamos la fiesta, y que ésta sea eco de nuestra opción por el futuro!, ¡que el pesi-
mismo sea sustituido por la creatividad, el  aunar esfuerzos, soñar, construir, celebrar, vivir! ¡Y todo esto 
sin dilación, porque nuestro pueblo ya está en la plaza y preparadas les caixes al alba del Ángelus! ¡Sin 
demora, porque Sant Blai acaba de salir de la iglesia y el Santo Cristo nos reclama! 

VÍtoL aL PatrÓ SaNt BLai

1 William Shakespeare, La primera parte del Rey Enrique IV.


