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Després de la celebració de l’últim panellet, el dedicat al 
clero, el primer dels actes grans previs a les festes va ser  
l’Homenatge a Capitans i Festers amb 75 i 50 anys en ac-
tiu, que va tindre lloc el diumenge 8 de gener. Celebrada 
la missa en acció de gràcies a l’església parroquial, les 
autoritats i càrrecs festers, a més de les autoritats civils, 
es van dirigir en cercavila fins al Teatre Avenida, on des-
prés d’uns anys d’absència va tenir lloc de nou l’acte. La 
presentació del mateix va estar a càrrec de MªJosé Vañó 
Belda, de la filà d’Estudiants, portadora en aquestes fes-
tes de la relíquia de Sant Blai. En primer lloc es va fer el 
lliurament del premi al guanyador del cartell anunciador 
de les festes de 2017, Daniel García Moragues. A més, 
es va entregar un reconeixement als autors del sainet 
fester, Jaume Martínez i Pablo Doménech. A continuació 

el grup de teatre L’Arcà, dirigit per José Vicente García, 
va representar el sainet “En busca de la banda perduda”, 
ambientat en el maset de la filà de Moros Marins i que 
va fer que el públic passara una estona divertida.

Després de condicionar l’escenari, es va passar a l’home-
natge als festers que complien els 50 anys en actiu: Six-
to Belda Soler pels Granaders; José Mª Pastor Pérez pels 
Suavos; Juan Marset Verdú pels Marrocs; i Salvador Cantó 
Luna pels Moros Marins (com que per motius de salut no 
va poder acudir a l’acte, va recollir el reconeixement els 
seu fill Salvador). A més, enguany van haver dos festers 
que aconseguien la destacada xifra de 75 anys en el món 
de la festa: José Reig Belda, de la filà de Contrabandistes, 
i Joaquín Sirera Belda, de la filà de Mosqueters.

CRÒNICA DE 
FESTES 2017

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

Qui no té la vespra no té la festa. Aquesta dita s’acompleix a la perfecció si parlem 
de les nostres festes de Moros i Cristians. Si al llarg de l’any tots els mesos tenim la 
nostra ració de festes amb la celebració dels panellets, quan arriba el mes de gener 
es precipita la celebració d’actes, que desemboquen a primers de febrer en els dies 

grans de la festa dedicada al patró Sant Blai.

Diumenge 8 de gener

HOMENATGE ALS CAPITANS I FESTERS AMB 75 I 50 ANYS EN ACTIU

Esteve Castelló
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A més, es va fer el merescudíssim lliurament de la me-
dalla de l’Associació de Festes com a soci d’honor al 
sergent major Vicente Vañó Vañó, per la seua dilatada 
trajectòria en el càrrec (una generació de festers no ha 
conegut un altre sergent). Seguidament es va homenat-
jar els capitans que protagonitzaren les festes de 2017: 
Mª José Vañó Vañó per la filà d’Espanyoletos; Miguel 
Cerdà Puerto per la filà de Granaders (tercera vegada 
que ostentava el càrrec); Isabel Ferre Calbo per la filà de 
Contrabandistes; Andreu Vañó Sempere per la filà Terç 
de Suavos; la capitania de la filà d’Estudiants va recaure 
en la filà mateixa en no haver trobat ningú per al càrrec; 
Ester Tormo Belda per la filà de Moros Vells; MªJosé Puig 
Silvestre per la filà de Marrocs; Lorena Auñón Gómez 

per la filà de Moros Marins; i finalment Amparo Silvestre 
Alcaraz per la filà de Mosqueters.
Seguidament va prendre la paraula el mantenidor de 
l’acte, el suavo Vicent Satorres Calabuig. L’acte va con-
cloure amb la interpretació del “Himne a Bocairent” a 
càrrec de la Societat Musical Vila de Bocairent, corejat 
pel nombrós públic assistent, que abarrotava els seients 
del Teatre Avenida. A continuació els homenatjats, ca-
pitans, autoritats civils i festeres, a més de familiars i 
amics, es van dirigir en cercavila al maset dels Espa-
nyoletos, on es va fer un dinar de germanor en el qual 
tampoc va faltar la música festera. En resum, un dia tan 
complet com intens, un fantàstic tret d’eixida als actes 
que a poc a poc ens apropaven als dies grans de festa.

Dissabte 14 de gener

CONCERT FESTER

El dissabte 14 de gener, en el mateix escenari del Tea-
tre Avenida, es va celebrar el 75 concert de música fes-
tera a càrrec de l’Associació Unió Musical de Bocairent, 
on s’interpretaren un total d’11 peces (tres pasdobles, 
quatre marxes cristianes, tres marxes mores i un esbós 
simfònic). L’acte va estar presentat per Laia Villarubia 
Belda, de la filà d’Estudiants. Les peces interpretades a 
la primera part foren “L’Entrà dels Moros”, dedicada a la 
Junta de Festes; “Castillo de Canena” (filà d’Estudiants, 
estrena; dirigida pel seu autor Vicent Gabriel Casanova 
Martínez); “No ho faré més” (filà de Moros Vells); “Ampa-
ro” (filà de Mosqueters, estrena); “Lorena” (filà de Moros 
Marins); i finalment “Llegenda” (filà de Granaders; amb 
la participació de les veus solistes de Charo Martos i Juan 
Luís Gil, i dirigida pel seu autor Francisco Valor Llorens).

La segona part l’encetava  el pasdoble “Elisheba” (de-
dicat a la filà de Contrabandistes, estrena; dirigida pel 
seu autor Salvador González Moreno); i a continuació 
“Al-Pedro Toto” (filà de Marrocs, dirigida pel seu autor 
Damián Molina Beneyto); “L’Ofrena” (filà d’Espanyoletos, 
dirigida pel seu autor Ramón García i Soler); “Sir Driu” 
(filà Terç de Suavos, estrena d’Enrique Alborch Tarrasó); 
i tancaria el concert l’esbós simfònic “Música per l’enyor”, 
de nou amb les veus solistes de Charo Martos i Juan Luís 
Gil. Les peces que no van dirigir els seus autors van estar 
dirigides pel titular de l’AUM Bocairent, Enrique Alborch 
Tarrasó. En algunes de les peces interpretades també va 
participar el Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub de 
Bocairent.

Blai Vanyó
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L’endemà la música va travessar els murs del Teatre 
Avenida i va prendre els carrers de Bocairent en l’acte 
de la Publicació, primer contacte amb els trages de fes-
ta, amb la participació en la desfilada de les dos bandes 
de Bocairent. Després d’un reconfortant esmorzar, els 
membres de les diferents filaes, lluint les seues millors 
gales, es van dirigir a la plaça de l’Ajuntament, on ja 
esperava un nombrós públic que plantava cara a un 
matí fresquet però assolellat. Disparades les nou salves 
protocol·làries, es donava inici a l’acte de la Publicació, 
que recorreria primer els costeruts i intricats carrers del 
barri medieval per a després obrir-se camí cap a la part 
nova del poble i tornar de nou pel Ravalet al punt d’inici.

Durant el trajecte els protagonistes van estar acompa-
nyats per les dos bandes del poble. La Societat Musical 
Vila de Bocairent acompanyava el sergent major i els 
abanderats de les filaes. La Vila va interpretar al llarg 
del matí els pasdobles “El bote” de Saül Gómez Soler; 
“Carol, l’orgull dels agüelos”, de Francisco Esteve Pas-
tor; i “La xica”, de Saül Gómez Soler. Pels carrers del 
Ravalet, i acompanyats per membres de l’Aljub, van in-
terpretar “Akitania”, marxa cristiana de Saül Gómez So-
ler, i “Lorena”, marxa mora de Vicente Gabriel Casanova 
Martínez.

Per la seua part l’Associació Unió Musical de Bocairent 
va acompanyar la desfilada de les esquadres femenina i 
masculina. Al llarg del recorregut va interpretar “L’Ofre-
na”, de Ramón Garcia i Soler; “Febrer” de Juan Calatayud 
Castelló; “Carol, l’orgull dels agüelos”, de Francisco Es-
teve Pastor; “Suspiros del Serpis”, de José Carbonell Gar-
cía; i “Un Moble Més” de Julio Laporta Hellín. En arribar 
al pont, i acompanyats de membres de l’Aljub, interpre-
taren la marxa cristiana “Sir Driu”, d’ Enrique Alborch 
Tarrasó, i la marxa mora “Al Pedro Toto” de Damián Mo-
lina Beneyto.

Enguany va correspondre l’honor de fer de caps d’esqua-
dra a membres de les filaes de Granaders (Joaquín Sire-
ra Carbonell i Paqui Molina Gisbert ) i dels Moros Marins 
(Adrià Calabuig Llobregat i Lorena Auñón Gómez). L’acte 
va concloure amb una traca. Al llarg del matí es va po-
sar a la venda el programa-revista de les festes, i fo-
ren moltes les persones que es van arrimar als llocs de 
venda (sobretot a les portes del Museu fester) per ad-
quirir-lo i donar-li una primera fullejada, per a després 
poder assaborir-lo amb més tranquil·litat a les seues 
cases. La jornada va finalitzar amb els festers dinant en 
els seus respectius masets, excel·lent manera d’ultimar 
detalls per a les festes ja que estaven al caure.

Esteve Castelló

Diumenge 15 de gener

LA PUBLICACIÓ
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El diumenge 22 de gener es va fer l’acte de L’Acapte, amb les juntes de les diferents 
filaes recorrent les cases del poble cercant un donatiu amb el qual antigament se su-
fragaven moltes despeses de les festes. Enguany l’acte va estar marcat per l’oratge, en 
una setmana en la qual va haver-hi una copiosa nevada. El dia de l’Acapte va esdevenir 
en un oratge plujós, per la qual cosa la comitiva oficial va haver de retallar el recorre-
gut habitual. L’acte no va donar començament a les 11:30 hores des de l’Ajuntament 
com estava previst, sinó que va començar a les 13 hores des del pont de Sant Blai. Els 
capitans de les filaes i les autoritats civils i festeres van estar acompanyats durant 
el breu recorregut per  la Societat Musical Vila de Bocairent. L’Acapte va concloure al 
saló de plens de l’Ajuntament amb el recompte de tot el que s’havia aconseguit recap-
tar al llarg del matí.

Entre el 23 i el 31 de gener es van celebrar les Nits del 
Ciri. A les 12 del matí del dia 23 es feia el sorollós anunci 
del començament de les nits del ciri, ja fóra amb el vol-
teig de campanes o amb el llançament de coets des de 
l’ermita del Sant Crist. Les nou nits corresponents cada 
filà va celebrar la missa a l’església parroquial, seguida 
del cant del gojos al patró Sant Blai. Les desfilades van 
quedar així: dissabte dia 21 estava prevista la desfilada 
d’Espanyoletos, Granaders i Contrabandistes, i encara 
que el mal oratge no ho va permetre, la festa es va cele-
brar al maset de cadascun d’ells; dijous 26 va desfilar el 
Terç de Suavos, i al dia següent ho feren els Estudiants; 
el dissabte dia 27 van desfilar els Moros Vells, els Moros 
Marins i els Mosqueters; finalment, la vesprada del diu-
menge 28 van desfilar els Marrocs.

Només dos filaes van traure la música al carrer en els 
dissabtes previs als ciris. Va ser el dissabte 14 de ge-
ner quan van desfilar les filaes del Terç de  Suavos i la 
de Contrabandistes (que celebrava un any més la seua 
tradicional desfilada amb motiu de la festivitat de Sant 
Antoni Abat).

Diumenge 22 de gener

L’ACAPTE

Del 23 al 31 de gener

NOVENARI NITS DEL CIRI

Photofinish

Agustín Belda
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La llarga espera de tot un any aplegava a la seua fi, i així 
ho indicava el volteig general de campanes que es va 
fer el migdia del divendres 3 de febrer, festivitat de Sant 
Blai, anunciant a tot el poble l’arribada dels dies grans 
de festa. A les 19:30 hores el rector Benjamín Fayos Oli-
vares va iniciar l’oració de l’Àngelus, seguit del primer 
Vitol!, i a continuació el sergent major Vicent Vañó Vañó 
feia el protocol·lari repàs a les caixes de les nou filaes, 
donant-se aleshores l’eixida de la retreta de les Caixes, 
rememorant la proclamació de Sant Blai com a patró de 
Bocairent allà pel segle XVII. Una nombrosa comitiva de 
farolets, on destacava una vegada més la massiva pre-
sència de menuts, va recórrer els carrers del poble pro-
clamant el començament de les festes, mentre per tot 
arreu es veia a gent abrigada amb la manta bocairentina. 
Quan la comitiva va aplegar al pont de Sant Blai va ces-
sar momentàniament el soroll de les caixes i es va iniciar 
el soroll de la pólvora amb la disparada del castell de 
focs d’artifici. Acabat aquest, de nou les caixes reprenien 
el seu protagonisme i enfilaven pel Ravalet fins a la pla-
ça de l’Ajuntament, on va concloure la retreta.

Aleshores els festers es traslladaren multitudinàriament 
als masets per a carregar-se d’energies, a la qual cosa va 

ajudar tant el sopar com l’herberet, que eixa nit no falta 
en cap taula. A les 23 hores la filà d’Estudiants va iniciar 
la desfilada de la nit de caixes, i a poc a poc les nou 
filaes van anar omplint els carrers de pasdobles, marxes 
cristianes i mores i van contagiar el seu entusiasme al 
públic assistent, al que una vegada més clar agrair la 
seua presència donant calor amb els seus aplaudiments 
a una nit freda. Amb l’aplegada dels Suavos a la plaça 
va concloure la desfilada, que no la festa, i mentre els 
més previsors es retiraven a les seues cases, molts altres 
optaven per continuar la festa fins a altes hores de la 
matinada.

Divendres 3 de febrer

LES CAIXES

Manolo Esplugues

Juan Sanz
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A les 11.30 hores del 4 de febrer, dia de l’Entrada, va 
començar l’acte de l’entrada de bandes. Mentre arreu del 
poble s’acabava d’ultimar la desfilada de la vesprada, es-
pecialment tots aquells que tenien capitania, a la plaça 
de l’Ajuntament es procedia a la hissada de banderes i a 
la interpretació de l’Himne Nacional. A continuació l’As-
sociació Unió Musical de Bocairent va interpretar l’Him-
ne a Bocairent sota la direcció de Jordi Sempere Azorín, 
acompanyats de les veus de tots els presents. Seguida-
ment es va donar inici a l’entrada de bandes. A poc a poc 
les banderes de les nous filaes, a més de la bandera de 
la l’Associació de Festes, van anar fent la seua eixida 
acompanyades de les seues bandes de música, donant 
així un merescut protagonisme a la música, element im-
prescindible en la nostra festa. No va faltar la nombro-
sa presència dels més menuts acompanyant les seues 
banderes mentre eren fotografiats i gravats pels seus 
familiars. El degoteig de bandes i festers va anar bui-
dant la plaça, traslladant-se fins a les escoles, on es va 
fer un xicotet parèntesi i es va disparar una mascletà. 
Finalitzada la mateixa, es va procedir a concloure l’acte 
continuant en cercavila de nou fins a la plaça.

A la vesprada es va celebrar l’Entrada, l’acte més mul-
titudinari de quants componen el programa fester. Du-
rant poc més de cinc hores els carrers es van omplir de 
festers, pasdobles, marxes mores i cristianes, boatos, 
ballets, confeti, caramels, cavalls... Malgrat el vent que 
ens va acompanyar durant tota la vesprada, l’entrada va 
resultar magnífica, fent les delícies del nombrós públic 
assistent. Van participar un total de 61 bandes de músi-
ca, iniciant-se l’acte amb la bandera de l’Associació de 
Festes acompanyada del sergent major i d’una escorta 
de la filà d’Estudiants.

Obria la desfilada de les tropes cristianes el banderer de 
la filà d’Espanyoletos, que enguany, a banda de les ofici-
als masculina i femenina, va traure al carrer dos carros-
ses i una esquadra infantils, a més d’un cop masculí. La 
seua alferes va ser Eva Gómez Molina, que va fer el re-
corregut en una carrossa acompanyada de la seua colla 
de la filà i dels seus nebots. Per la seua part, la capitana 
MªJosé Vañó Vañó també anava en carrossa, acompa-
nyada dels seus nebots, fent d’ambaixadora Pilar Gandía 
Vañó. El seu boato estava composat de dos esquadres 
especials (una masculina i una femenina).

Dissabte 4 de febrer

L’ENTRADA
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La filà de Granaders, a més del 
banderer i de les esquadres 
oficials, portava una carrossa 
infantil. L’alferes Pepa Domé-
nech Belda anava en una car-
rossa, amb l’acompanyament 
d’una esquadra especial fe-
menina. Per la seua banda, el 
capità Miguel Cerdà Puerto va 
fer la seua entrada com a cap 
d’esquadra amb la seua colla.

L’entrada de la filà de Contra-
bandistes l’obria el seu bande-
rer. Les esquadres oficials, una 
esquadra infantil i dos car-
rosses infantils integraven la 
primera part de la desfilada, 
a més d’una calessa especial 
per commemorar els 75 anys 
en el món de la festa de Pepe 
Reig Belda, a qui acompanya-
ven els seus nets. L’alferes va 
ser Ricardo Sanchis García, 
que va fer la seua entrada en 
carrossa, mentre que la capi-
tana Isabel Ferre Calbo, que 
va fer la seua desfilada com a 
cap d’esquadra, va traure a la 
seua capitania tres esquadres 
especials masculines i tres fe-
menines, a més d’un ballet i 
un carrusel de doma.

La filà del Terç de Suavos va 
tindre una nodrida represen-
tació a l’entrada, atès que 
enguany no era un any més, 
ja que la filà celebrava el seu 
150 aniversari. A més del ban-
derer de la filà, van eixir els 
banderins històrics de la filà i 
una bandera commemorativa 
de l’efemèride, i també una 
carrossa del 150 aniversari. A 
les esquadres oficials es van 
sumar tres carrosses i una es-
quadra infantil, l’esquadra del 
mig, i tres esquadres especials 
(dos masculines i una femeni-
na). L’alferes Amparo Vicedo 
Doménech va fer l’entrada 
en carrossa, mentre el capità 
Andreu Vañó Sempere va op-
tar per fer l’entrada com a cap 
d’esquadra. La seua capitania 
estava composta per tres es-
quadres especials masculines 
i dos femenines, una calessa i 
un cavall de respecte. Un cop 
d’homes tancava la desfilada 
dels Suavos.

E. Castelló
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L’entrada cristiana finalitza-
va amb la presència de la filà 
d’Estudiants, que a banda del 
banderer i les esquadres ofi-
cials va traure una esquadra 
especial masculina i una car-
rossa infantil. Com que la filà 
enguany no tenia capità com 
a tal, l’alferes Vicent Beneyto 
Juan i Maruja Sánchez Martí-
nez, en una calessa, i acompa-
nyats de dos amazones, tanca-
ren la desfilada de la filà.

Aplegava aleshores el torn del 
bàndol moro, encapçalat pel 
banderer de la filà de Moros 
Vells, que a banda de les es-
quadres oficials de blancs i de 
negres, va traure tres carros-
ses infantils (una d’elles la del 
Moro Vell), un bloc femení i un 
masculí, a més d’ una esqua-
dra femenina. L’alferes Santia-
go Beneyto Gisbert, que va fer 
la desfilada a lloms d’un ca-
mell, va tindre un boato com-
posat per la favorita de l’al-
feres i els guardians (els seus 
tres fills, també en camell), i 
dos esquadres especials. La 
capitana Ester Tormo Belda 
va fer el recorregut en carros-
sa, acompanyat de la rodella 
Josep Tormo Asensio, i el seu 
boato el completaven una car-
rossa artística, dos esquadres 
especials (una masculina i una 
femenina), un ballet i un grup 
de dromedaris.

La filà de Marrocs va ser l’úni-
ca amb banderera, i a banda 
dels dos blocs d’homes i do-
nes, va traure dos carrosses 
infantils i dos artístiques (una 
d’elles per commemorar els 50 
anys de fester de Juan Marset 
Verdú), una esquadra infantil i 
cinc esquadres especials (tres 
femenines i dos masculines). 
El boato de la capitana Mª 
José Puig Silvestre, que anava 
en carrossa amb les seues dos 
filles i precedida per una es-
quadra amb l’alferes Adelaida 
Ferre Tortosa com a cap d’es-
quadra, estava composat d’un 
escut, un cavall i un grup de 
foc, dos esquadres especials 
(una masculina i una femeni-
na), dos camells batidors i una 
jaima.

E. Castelló

E. Castelló

Juan Sanz
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El banderer dels Moros Ma-
rins encapçalava la filà, que 
treia al carrer l’esquadra ofi-
cial masculina i dos carrosses 
infantils i una artística, a més 
d’un bloc d’homes, un de do-
nes, i una esquadra especial 
masculina. El boato de l’alfe-
res Joan Vicent Tortosa García 
estava compost per xiquets 
amb estendards, una esqua-
dra femenina i una masculina, 
amb el mateix alferes com a 
cap d’esquadra. Per la seua 
banda la capitania de Lorena 
Auñón Gómez va tindre qua-
tres esquadres especials mas-
culines (una de negres)  i qua-
tre femenines (una de negres), 
a més d’una carrossa especial i 
d’un ballet. La capitana estava 
acompanyada a la seua car-
rossa pel seu marit i els seus 
nebots.

La darrera de les filaes en 
aparèixer pels carrers de Bo-
cairent va ser la filà de Mos-
queters, amb el seu banderer 
i l’esquadra oficial femenina, 
amb la capitana Amparo Sil-
vestre Alcaraz a cavall, acom-
panyada també a cavall de 
l’alferes Pedro Ferre Berbegal, 
seguits d’una calessa de la 
capitania. A més van desfilar 
tres esquadres masculines 
(una especial), dos esquadres 
femenines (una especial) i dos 
infantils. També portaven dos 
carrosses artístiques i una ca-
lessa commemorativa dels 75 
anys de fester de Joaquín Sire-
ra Belda.

Acabada l’entrada va tenir lloc 
un acte únic dins de les festes 
de moros i cristians, l’acte de 
la Revista de les Tropes, quan 
els capitans majors de tots dos 
bàndols (Mª José Vañó Vañó 
pels cristians i Ester Tormo 
Belda pels moros) passaren 
revista a les tropes respecti-
ves concentrades en la plaça 
de l’Ajuntament. Amb les ves-
pres i l’ofrena a Sant Blai es 
van tancar els actes del dia.
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El diumenge 5 es va celebrar el dia del patró Sant Blai. 
La jornada va clarejar acompanyada d’un fortíssim vent, 
un fenomen que no ens va abandonar en tota la jornada 
i que va obligar a variar alguns actes. A les 8 hores va co-
mençar la diana, després d’avituallar-se amb cafè, timó, 
herbero i dolcets a les portes del consistori. Iniciada la 
diana per la filà de Mosqueters, paulatinament les nou 
filaes van emprendre el llarg recorregut als sons de di-
ferents pasdobles dianers i amb la presència intermitent 
de públic, encara que enguany van tindre unes espec-
tadores inesperades: unes cabres que contemplaven la 
desfilada des de l’arc de la plaça, suscitant el comenta-
ri dels festers i fent les delícies dels fotògrafs, que no 
deixaren passar l’oportunitat de captar una imatge tan 
curiosa. Finalitzada la diana, l’esmorzar va servir de nexe 
entre els actes matiners del dia.

A les 12 hores es va realitzar la solemne missa de Sant 
Blai, celebrada per Juan Melchor Seguí Sarrió, vicari 
episcopal de la zona, que va estar cantada per l’Agrupa-
ció Coral de Bocairent sota la direcció de Damián Molina 
Beneyto, acompanyats pel grup de metalls de l’Associa-
ció Unió Musical de Bocairent. Acabada l’eucaristia es va 
procedir a la benedicció de caramels i dolços, i posterior-
ment els presents es traslladaren a fer la salutació a les 
autoritats. La pluja, i sobretot el fort vent que aleshores 
regnava, va fer que més d’un fester haguera d’eixir cor-
rents darrere del seu barret, mentre algunes capes dels 
trages s’elevaven ben amunt, amb ganes d’emprendre el 
vol. En vista de l’oratge, l’acte de la salutació es va fer 
més de pressa del que és costum.
A mitjan vesprada les filaes Terç de Suavos (amb el Pi-
quete) i els Moros Vells (amb el Ball del Moro) van pren-

Diumenge 5 de febrer

SANT BLAI

Juan Sanz



La Festa: crònica festera

139

dre protagonisme i van animar els carrers fins a l’hora de 
la processó. Com que a hora de començar aquesta el fort 
vent no havia amainat, a la sagristia es va procedir a fer 
una reunió d’urgència. Així,  l’anomenat “tribunal de les 
aigües” (la comissió encarregada de decidir la possible 
variació dels actes pels problemes que puguen sorgir, i 
que rep eixe nom des d’aquelles inoblidables festes de 
l’aigua del 1993) va decidir acurtar el recorregut de la 
processó, que eixiria per la porta principal de l’església 
i no per la lateral, i que en baixar de la barrera enfilaria 
directament cap a l’arc i la plaça. A més, amb molt bon 
criteri, es va decidir que el guió de Sant Blai no isquera 
al carrer, tractant així de salvaguardar tant l’obra artís-
tica com la integritat dels seus portadors. La relíquia, 
portada per membres de la filà d’Estudiants, sí que va 
eixir. Finalment, es va decidir que la imatge del patró 

prenguera part en la processó, però alleugerida d’alguns 
elements ornamentals, com els farolets.

Per tant, la processó de 2017 ens va deixar una imatge 
inèdita en les nostres festes, almenys per a més d’una 
generació: la imatge de Sant Blai entrant sota l’arc de la 
plaça. La processó va resultar emotiva, escoltant-se els 
tradicionals Vítol!, i va realitzar la seua parada habitual 
a la plaça de l’Ajuntament, on es va fer el llançament 
d’al·leluies i es va rebre la imatge del sant (més fosca 
de l’habitual per l’absència dels farolets) amb l’acompa-
nyament de les llums dels ciris. Els focs d’artifici que se 
solen llançar des del castell tampoc es van llançar. La 
processó va concloure a l’església, on ja va participar el 
guió pintat per Joaquim Sorolla, i va finalitzar amb la 
interpretació de l’Himne a Sant Blai.

Manolo Esplugues
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PORTADORS DE LA RELÍQUIA

Antonia Jornet Llobregat
Juan José Antolí Francés
Ana Puerto Vañó
Alejandro Mestre Colomer
Vicente Cerdá Silvestre
Agustín Silvestre Vañó
María Beneyto Castelló
Jorge Martí Morió
Guillermo Barrachina Jornet
Nuria Vañó Hurtado
Salvador López Galarza
Mª José Sabater Ramírez
Pili Ortega Vázquez
Mª José Molina Tortosa
Cristina Calatayud Real
Inmaculada Bernat López
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El dilluns 6 de febrer, dia de Moros i Cristians, va comen-
çar amb les misses en les diferents esglésies i ermites 
del poble. Per això, des de bon matí els carrers de Bocai-
rent sonaven a música festera, i les filaes es trasllada-
ven des dels seus masets per replegar als seus alferes, 
capitans i rectors i es dirigien al seu lloc corresponent 
per celebrar les misses. Acabades aquestes, i després de 
recuperar forces al maset, aquells que tenien que dispa-
rar es traslladaven a l’inici del carrer Batalla de Lepant 
per donar el tret d’eixida a la disparada del matí. 

L’olor de pólvora envaïa aleshores els carrers, i mentre 
els qui disparaven gaudien de la pujada d’adrenalina que 
porta implícita la disparada, altres buscaven llocs on 
refugiar-se per fugir de l’atronador soroll d’arcabussos i 
mosquets. Acabada la batalla, es procedia a la celebració 
de l’Ambaixada del Moro. Pau Verdú Navarro, ambaixador 
moro, i Miguel Pérez Jorge, ambaixador cristià, comença-

ren a parlamentar, però no aplegaren a una “entente cor-
diale”, pel que finalment foren les espases i els sables els 
qui decidiren que el castell passava a domini musulmà. 

De vesprada novament la pólvora i el fum anunciaven un 
nou inici de les hostilitats entre ambdós bàndols, i com 
que la celebració de l’ambaixada del cristià també va 
resultar infructuosa, a la fi un nou enfrontament entre 
els capitans i ambaixadors de les dos parts van decidir 
la tornada del castell a poder cristià, onejant de nou la 
bandera de la creu als seus merlets. Seguidament la filà 
de Marrocs, que havia estat pregant pels seus difunts 
a les portes de l’església parroquial, va realitzar l’acte 
de l’enterrament del Tomasín. Poc després les filaes de 
Mosqueters i Moros Vells procediren a l’acte del canvi de 
masets. A les 23 hores va tindre lloc la Retreta, el darrer 
acte del dia, que una vegada més posava el to desenfa-
dat a les festes.

Dilluns 6 de febrer

MOROS I CRISTIANS
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El dimarts 7 es va celebrar el dia del Sant Crist. Des de 
les 7 hores se celebraven les diferents dianes per part 
de les filaes, que omplien de música tots els racons del 
poble. A la finalització de les dianes els festers es van 
dirigir a l’ermita del Sant Crist, on va tenir lloc un multi-
tudinari esmorzar, enguany amb les filaes de Contraban-
distes i Moros Marins estrenant local a les hostatgeries 
de l’ermita, que a més havia renovat les seues instal-
lacions, pel que el nombre de festers “a cobert” era am-
plament majoritari. Una vegada més la missa celebrada 
a l’ermita va ser multitudinària, creixent el nombre de 
gent present en fer-se l’acte del “Despojo del Moro”, on 
una vegada més l’ambaixador moro Pau Verdú va posar 
tot el sentiment del món a la seua interpretació, essent 
reconeguda la seua destacada actuació amb els aplaudi-
ments del públic.

A continuació un rosari de festers i devots omplia el zig-
zaguejant recorregut del calvari i descendia des del Sant 
Crist fins la plaça de l’Ajuntament. Ara de nou acompa-
nyats de les bandes de música, els festers i fidels  es van 
acostar a l’església per procedir al bes de la relíquia. Als 
dinars dels masets ja es podia veure els nervis d’aquells 
que anaven a ocupar càrrecs d’importància a les prope-
res festes, mentre els capitans de 2017 apuraven els úl-
tims moments d’unes festes que mai oblidaran.

A les 17.30 hores es va fer a l’església el cant del Te Deum, 
i la disparada posterior fins al Monestir de la Mare de 
Déu dels Dolors i dels Reis d’Orient posava punt i final a 
les capitanies d’aquestes festes, i amb el canvi de bandes, 
es donava el relleu als nous protagonistes de les festes 
de 2018, que acompanyats de familiars i amics es feien 
les fotos a l’altar amb les bandes que els acreditaven com 
als nous capitans i alferes. La seua estrena en el càrrec 
era la disparada fins al pont de Sant Blai, fent un sorollós 
anunci de la seua nova condició. Major acompanyament 
van tindre en la desfilada pels carrers del Ravalet, on el 
nombrós públic els va poder conèixer de primera mà. El 
lluminós i espectacular epíleg de les festes el posava una 
vegada més la cordà, que feia les delícies de propis i es-
tranys, molts d’ells vinguts de ben lluny per poder gaudir 
de la peculiaritat de la cordà bocairentina.

Dimarts 7 de febrer

SANT CRIST
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Dimecres 8 de febrer

L’EIXABEGÓ

El dimecres 8 de febrer, ja sense els vestits de festa, els 
festers van acudir a la missa en memòria dels festers 
difunts, aquells que ens van deixar aquest important 
llegat, i que ens van ensenyar a viure, gaudir i cuidar la 
festa. L’últim dels dinars als masets tancava la celebra-
ció de les festes, amb la vista ja posada en les que ens 
esperen d’ací a poc.
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