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El cartell pretén transmetre la màgia i la passió d’eixos dies tan impor-
tants per al poble de Bocairent. En ell s’uneixen alguns dels elements 
més emblemàtics de les festes de moros i cristians que, a la vegada, 
donen forma a la silueta de sant Blai. Una obra que juga amb la ge-
ometria i el color, carregada de simbologia i que busca una imatge 
clara, contundent i sobretot llegible. 

El llibre ha participat en la convocatòria 
dels premis de la Generalitat per a la 
promoció de l’ús del valencià.
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Associació de Festes de Moros i Cristians 
de Sant Blai de Bocairent

EDITORIAL
Tot just comencem a sentir el fred 
de l’hivern i el nostre pensament es 
desvia inconscientment cap a la pre-
paració de les properes festes. Cal 
treure la manta, preparar les reuni-
ons del maset en les quals haurem de 
decidir esquadres, trages especials, 
músiques, càterings, comptes…, en 
definitiva, tot allò que comporta la 
festa. Però, no solament és l’aspecte 
extern de lluïment el que ens preo-
cupa, sinó i, per damunt de tot, està 
la voluntat d’aconseguir un ambient 
de germanor i de ganes de passar-ho 
bé, tant en la pròpia filà com en el 
conjunt de tot el poble, Una actitud 
característica del bon fester, per al 

qual no compta ni el fred ni altres in-
clemències del temps, sinó gaudir del 

caliu d’uns dies molt especials que, des de ben xicotets, les bocairentines i els bocairentins portem  
gravats en el nostres records. 

Amb aquest objectiu la Junta de l’Associació de Festes de St. Blai culmina un treball de tot l’any, 
que realitzen les diferents comissions. Una tasca continuada que s’inicia només acabades les fes-
tes de l’any passat i que assoleix la màxima materialització en l’organització dels actes del Pane-
llet de l’Associació a mitjans d’estiu. Per a aquests actes es procura adaptar i actualitzar les acti-
vitats que es programen a les demandes o suggeriments que puguen arribar a l’Associació. En la 
darrera edició s’han dut a terme algunes modificacions en la seua organització, com ara: l’ampliació 
de l’oferta lúdica per als més menuts per tal de facilitar una major participació, l’exposició dels 
diferents concursos habituals (dibuix infantil, fotografia, cartells anunciadors de festes) en llocs 
més accessibles i a l’abast de tothom, el canvi a un horari més adient del concert de música festera 
d’estiu, la incorporació de banda de música “en viu” al sopar de les paelles. 

Però a banda d’actuacions concretes no es pot deixar de recordar les tasques inherents per al cor-
recte funcionament d’una entitat més o menys complexa com la nostra. Cal esmentar entre d’altres 
les següents: gestió de subvencions, pressupostos, ajustar al màxim les quotes dels associats, 
relació amb l’UNDEF, contractació de serveis, etc. Remarcar que, hores d’ara, es considera prioritari 
l’aprovació en assemblea general dels Estatuts de l’Associació, un cop rebudes i debatudes les 
esmenes de les filaes al text elaborat per la comissió redactora.

Fóra bo, no obstant això, posar de manifest la voluntat de la Junta perquè les actuacions o decisi-
ons que es prenen tinguen la màxima participació possible de les filaes a través dels seus repre-
sentants en la Junta. Som conscients que, de vegades, les circumstàncies  obliguen a una ràpida 
presa de decisió que impossibilita una actuació més consensuada. Tanmateix, fora d’aquests casos, 
les decisions s’adopten seguint el funcionament democràtic propi de la nostra associació.

Finalment, us desitgem unes festes extraordinàries en tots els aspectes, comptant sempre amb 
l’ajut i protecció del nostre Patró Sant Blai. VÍTOL!

Manolo Esplugues
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Juan Sanz Ferre. 1r premi blanc i negre del concurs “Bocairent i el seu entorn” 2017
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SS. MM.
ELS REIS D’ESPANYA
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Josep-Vicent Ferre Domínguez

Saluda del 
BATLE de Bocairent

L’investigador de la festa Adolf Salvá i Ballester (1885-1941) ja 
defensava que les ambaixades de Bocairent, com les d’Ibi i Mut-
xamel, són una còpia de les d’Onil, impreses l’any 1848. En el 
mateix grup s’ha d’incloure, també, la que es va declamar a Ba-
nyeres entre 1853 i 1868, editada parcialment l’any 2014. A més, 
el text bocairentí, adaptat, pogué recitar-se en algunes ocasions 
a la Font de la Figuera i és l’origen dels parlaments actuals d’Aie-
lo de Malferit i Albaida, encara que amb canvis substancials. 

Ara bé, cada adaptació local té unes característiques pròpies. La 
nostra ambaixada del moro, la del matí, conté una introducció de 
vint-i-quatre versos en quartetes, consistent en un diàleg en la 
muralla del castell entre el sentinel·la i el capità, que no trobem 
en la resta de pobles. Fou un afegitó d’algun versaire local o el 
col·loqui pertanyia al text primitiu i es va perdre en les versions 
posteriors? El mateix passa en l’ambaixada de la vesprada, la del 
cristià. El monòleg amb què la inicia l’ambaixador conté quatre 
quintets, és a dir, vint versos, que són també exclusius de Bocai-
rent: els que van des de «Ya diviso el baluarte» a «la afrenta del 
Guadalete». En aquest cas, si mantenim la idea de l’hipotètic po-
eta local, veiem que va introduir quatre estrofes de cinc versos 
amb la mateixa estructura que les següents, però també podia 
ser que el monòleg fóra més antic i que s’haguera suprimit en les 
versions successives. 

Siga el que siga, les ambaixades actuals del moro i del cristià, tot i posseir un text compartit 
i no privatiu de Bocairent, són un element essencial de l’estructura de les nostres festes des 
del segle XIX. Sempre s’ha escrit que són una adaptació del llibret de 1848 que el poeta 
xativí Vicente Boix Ricarte va fer per a Onil, però el tema requereix un estudi més profund. A 
més, la nostra representació té altres trets singulars. Per exemple, no apareix mai el nom de 
«Bocairent», sinó que el text es refereix sempre a «la villa» o «esta villa», mentre que a Ibi 
i Onil es pronuncia set voltes el nom del poble. Així mateix, sols en una ocasió es menciona 
«Sant Blai», davant de les reiterades al·lusions als patrons propis en les altres poblacions. És 
una mostra més d’eixes peculiaritats locals que han configurat les nostres festes. 

Qualsevol reflexió sobre les ambaixades apunta a la dialèctica entre tradició o renovació. 
S’ha de mantenir per sempre el text actual, que probablement tampoc siga el primer inter-
pretat a Bocairent, sinó que pogué haver-ne un altre previ? Caldrà preservar-lo en caste-
llà o canviar-lo al valencià, com han fet altres localitats? Seria adient un text amb menys 
elements nacionalistes i més ecumènic, o amb una visió menys romàntica i conservadora, 
però més fidel al fets històrics? Són aspectes ja discutits, però que segueixen presents en 
converses i discussions amables sobre les nostres festes.

És un signe, per tant, que la festa està viva i arriba al cor de tots els participants que la fan 
possible. Per això, la nostra enhorabona als capitans i alferes, als festers que celebren els 
75 i 50 anys com a tals, a les juntes de les filaes, a l’Associació de Festes i els que en formen 
part, als festers, músics, col·laboradors, veïns, fills del poble que viuen fora i ens acompa-
nyen eixos dies, etc. Com sempre, també el nostre record afectuós per a tots els que ens han 
deixat durant el darrer any fester i enguany trobarem a faltar.

L’any 1918 va aparéixer l’estudi de Manuel González Simancas sobre les «Covetes dels Mo-
ros», el nostre monument més emblemàtic, reeditat de nou, ara fa poc, per l’Ajuntament. Les 
«Covetes» són, amb les «Festes de Moros i Cristians», dos referents imprescindibles per a 
entendre el que hem sigut i som com a poble. Que el 2018 siga un any fester ple d’optimis-
me, alegria i harmonia. Vítol al patró Sant Blai!
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Juan Sanz
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Vicente Silvestre Silvestre

Saluda del PRESIDENT 
de l’Associació de Festes

En aquest tercer any de la tercera etapa com a president 
d’aquesta associació que representa a totes Filaes, a les 
festeres i festers, vull transmetre la responsabilitat  amb 
els festers que vaig prendre en el seu dia quan em vaig 
presentar a president i que m’incita a reflexionar la meua 
tasca en doble sentit, és a dir, una per la facilitat de la 
experiència acumulada en aquestos anys i l’altra per la 
dificultat que comporta el càrrec.

Facilitat, perquè amb les persones que componem la Jun-
ta Directiva i la gran majoria dels festers i festeres feu 
que les nostres tradicions festeres continuen endavant 
any rere any, i que  salvem els obstacles que comporta 
l’organització de tants actes i amb tanta gent participant 
en les nostres festes.

Dificultat, perquè des d’aquest càrrec es viu la festa des 
d’una altra òptica. Sempre pendent de que tot isca a la 
perfecció, que tot estiga coordinat juntament amb les 
comissions que formen esta Junta Directiva. Perquè les 
contínues noves reglamentacions les portem a terme i 

donem als festers la major facilitat i les menors complicacions a l’hora de gaudir dels dies 
grans per a Bocairent.

Aquest any vull donar l’enhorabona a la gran filà de Marrocs que s’encontra en plena cele-
bració del 150 Aniversari com a filà.

També l’enhorabona a les 16 persones que celebren els 50 anys com a festers i festeres, així 
com al marroc de 75 any de fester; com no, als seus parents i amics.

La més sincera enhorabona!!!! als capitans i capitanes que representaran a les nostres fila-
es, segur que no oblidaran aquest any ple d’emocions. Que l’esperit que tenim les bocairen-
tines i bocairentins de confraternitat festera el sapiguem transmetre a tots ells en aquestos 
dies acompanyant-los en tots els actes.

Als forasters que aquestos dies s’acosten pel nostre poble, que no se senten forasters, que 
siguen uns més gaudint de l’espectacle que els oferim.

Bones festes a totes i a tots i...

Vítol al patró Sant Blai !!!!!!
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Sant Blai de Tramacastilla (Terol)

Iconografia de Sant Blai

Pintura al tremp sobre taula. Segle XV. Ermita de San Roque, Tramacastilla (Terol)
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Benjamín Fayos Olivares

Saluda del RECTOR de la  
Parròquia de Bocairent

Estem, de nou, a les portes de la Festa de Sant Blai, a pe-
nes començat l’any 2018. Tot un poble, vestit de festa major, 
celebrarà al seu patró, el gloriós Sant Blai, acompanyat per 
l’acolorit embolcall de la tradició festera.

Cada any les Festes reviuen entre nosaltres, com una paràbo-
la, les millors coses que portem a dins: les més autèntiques, 
les més bones, les més nobles. Acompanyant a Sant Blai, tor-
narem a aspirar aquella olor a cel que es deixa sentir quan 
tots caminem junts i en pau. L’olor d’un poble unit, d’un poble 
il·lusionat, d’un poble on tots són importants.

Bé farà sempre Bocairent renovellant cada principi de febrer 
aquell aroma que ha perdurat viu durant molts segles, im-
pregnant tota la vida d’un poble. 

Moltes felicitats a tots els que prepareu la festa: especial-
ment la Junta de Festes i les 9 filaes de moros i de cristi-
ans, a l’Ajuntament i, especialment, els encarregats de tots 
els actes, a tots els devots de Sant Blai –que en Bocairent 
són multitud– que celebren el seu Patró plens d’un fervor tan 
notable, a tots els forasters i visitants que durant els dies 
festers ens acompanyareu –un poble en festes s’eixampla, es 
fa gran!–.

Que la festa del 2018 unisca mans, alegre cors, òbriga de bat 
a bat les portes de cadascú, i sota la protecció celestial de 
Sant Blai, Déu escolte totes les pregàries del seu poble.

Un fort abraç i bones festes a tot el poble!


