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LA NOSTRA PORTADA

Vicent ramon Pascual i Giner (Bocairent 1979). dissenyador gràfic, amb una 
llarga trajectòria i historial de premis a nivell nacional tant en concursos de 
disseny com de cartells. Entre ells es podrien destacar cartells per a les Fogue-
res de Sant joan, Setmana Santa i Moros i Cristians d’alacant, per a la Setmana 
Santa Marinera, Fira de juliol i Corpus Christi de València, destacant també els 
seus dos primers premis del concurs de disseny gràfic de l’institut de Cultura 
juan Gil-albert d’alacant. L’autor, sent un especial afecte per la Festa de Moros 
i Cristians, de la que participa com a fester en la comparsa dels Mosqueters, 
prova d’açò és que gran part dels seus cartells festius els dedicara a aquesta 
festa, realitzant al voltant de 40 cartells per a anunciar les festes de Moros i 
Cristians, en més de 15 poblacions diferents: alacant, Elx, Bocairent, Villena, 
Banyeres, ibi... 
Segons l’autor, la intenció a l’hora de dissenyar el cartell de les festes de Moros 
i Cristians de Bocairent 2014, va ser crear una imatge que representara tant als 
dos bàndols festers com a la població de Bocairent. El cartell es titula “Festes”, 
i en ell apareixen il·lustrats en un primer plànol de peu i amb un gran escut en 
el qual destaca una mitja lluna mora, un fester amb el seu vestit especial moro, 
en un segon pla i a cavall un fester cristià i en tercer plànol i com a unió entre 
tots dos la característica silueta de Bocairent. Els tres elements apareixen units 
entre si, com a símbol d’unió i fortalesa de la festa. 
El cartell està il·lustrat amb una línia molt senzilla, simplificant les formes de 
la il·lustració i estudiant la col·locació de cadascuna de les línies perquè s’en-
llacen entre elles. En la il·lustració no es deixa res a l’atzar, així el cartell té un 
sentit com a unitat. també s’ha simplificat la seua gamma cromàtica utilitzant 
solament tons vermellosos per al fester moro, negres per al cristià i tons grisos 
en la silueta de la població. 
El text apareix ordenat en la part superior esquerra del cartell i en tons negres 
i grisos, excepte la llegenda “Moros i Cristians” que apareix destacada en color 
roig. La tipografia utilitzada és de pal, senzilla, clara i de fàcil lectura.
Com a novetat, enguany el cartell i la portada parteixen de la mateixa imatge 
però no són exactament iguals. S’han fet unes variants per a poder col·locar bé 
la capçalera de la revista en la portada, com són la reducció de les figures dels 
festers i s’ha col·locat la silueta de la població en la part inferior de la portada 
coincidint exactament amb el nom de Bocairent. 

El cartell no pot tenir més explicació, un cartell ha de parlar per si mateix, ell sol 
ha d’anunciar i comunicar el seu missatge.
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Associació de Festes de Moros i Cristians 
a Sant Blai de Bocairent

EDITORIAL

Entre fils i tramats com si un lligament fóra, anem teixint al llarg 
de l’any, en una àrdua però bonica tasca, aquest “llibre-progra-
ma” de divulgació i documentació referent a les nostres Festes 
de Moros i Cristians.

Com si lligàrem diverses madeixes, que formen: ajuntament, fi-
laes, associacions, entitats i col·laboracions, anem entrellaçant 
cadascun dels fils sense cap intenció més que agrade a tots, 
festers i festeres, cardaors i cardaores, que fan possible que la 
comissió del programa tinga la il·lusió necessària per desenvo-
lupar el quefer encarregat.

Un any més rebrem les festes amb compromís. Compromís, en 
organitzar els actes festius i culturals. Compromís, perquè aquest any siga, si cal un poc millor que el 
passat, un compromís d’entrega i bon fer que sempre ha tingut la junta de Festes amb tots els bocai-
rentins i bocairentines.

tots se n’adonem de la importància que les Festes de Moros i Cristians tenen al nostre poble i com és 
de desitjar, des de la junta es treballa perquè siguen de qualitat, tot compaginant sempre tradició i 
evolució. Perquè tot va canviant i acomodant-se al pas del temps no podem quedar-nos aturats en el 
passat... hem de millorar i adequar la festa, tant per a bocairentins com per a forans, i així gaudir-les 
tots junts.

Ens agradaria destacar l’èxit de les festes passades. tinguérem bon temps, la participació va ser nom-
brosa, tant de festers com de públic i, el cap de setmana va ser propici per l’encontre de bocairentins 
que normalment no poden gaudir-les, siga per feina o per estar allunyats del poble.

En els temps que vivim, quan les circumstàncies econòmiques ens espenten a centrar esforços en els 
quefers diaris i laborals, és de valorar el fet que festers i festeres isquem al carrer a fer festa.

Com tots els anys per ara, més o menys, tenim les festes “al girar el cantó” i com és evident volem de-
sitjar a tots i totes un bon oratge, una Entrada apoteòsica, un dia de Sant Blai devot, unes ambaixades 
vigoroses i una pujada al Sant Crist assolellada, donçs bé, faci el què faci, les esperem i acomiadarem 
com sempre amb molta gana i  i l·lusió.

Sols ens queda donar les gràcies a tots aquells que col·laboren en la realització d’aquest llibre-progra-
ma, sense ells no podríem traure’l endavant. 

Bones festes!!!  Vítol al Patró Sant Blai!!!!

BoCairENt

Com cova i cova, com teler de roca
així lligant, amb sintaxi preclara,
les altituds i les profunditats,
covetes, coves, cariada pedra,
com mantes, com un caminant propòsit,
com una cova en el segell del dit...

(Vicent andrés Estellés)
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2n premi blanc i negre concurs ‘Bocairent i el seu entorn’ de 2013, José Antonio López Rico.
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SS. MM.
ELS REIS D’ESPANYA

D. JUAN CARLOS
Dª. SOFÍA
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2n premi color concurs ‘Bocairent i el seu entorn’ de 2013, Fran Asensio.
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Josep Vicent Ferre Domínguez

Saluda de 
l’Alcade de Bocairent

Quan el programa estiga entre les vostres mans, de nou, com  ot serà 
ja festa: els darrers preparatius, els ciris, els assajos, la confecció casera 
dels dolços, la revisió dels trabucs, etc. Els nostres Moros i Cristians són 
el fruit d’un esforç col·lectiu i d’una il·lusió compartida.

Enguany, farà 75 anys que va concloure un dels episodis més luctuosos 
de la nostra història: la guerra civil del segle XX, encara que les seues 
conseqüències van perdurar entre nosaltres. Per això, el primer desig 
per a les festes del 2014 és que la celebració de les festes patronals del 
nostre poble no es veja mai més interrompuda per cap circumstància.
Eixe és, no cal dir-ho, el sentit, entre d’altres, de les paraules de la placa 
que presideix la façana del nostre ajuntament vell:

El poble de Bocairent a tots els fills i filles que van perdre la 
vida en defensa dels seus ideals.
Que cap guerra ni baralla torne a separar-nos.
Que la fraternitat, la pau i la justícia estiguen sempre presents 
entre nosaltres.
Que el futur ens proporcione dies d’harmonia, germanor i fe 
en un món millor.    

i, de nou, com cada any, felicitats a l’ associació de Festes i a les juntes 
de les nou filaes, ja que sense la seua dedicació i altruisme res es podria 
fer. Enhorabona als capitans i alferes per la valentia en assumir els càr-
recs i el compromís que mostren. El meu homenatge als festers de 50 
anys d’activitat que enguany reben el respecte i admiració de la festa, 
i, especialment, a juan Silvestre Cerdá per una trajectòria de tres quarts 

de segle. El record emocionat i sincer per a tots els components de les “filaes” que ens han deixat, sobretot 
als que ho han fet en aquest darrer curs fester.

Vull trasmetre, així mateix, l’agraïment sincer a tots els festers i festeres, als músics, als col·laboradors anò-
nims, a tots els veïns i veïnes i als bocairentins i bocairentines “de fora”, ja que el granet d’arena que aporta 
cadascú és imprescindible per donar-li forma i vida a un projecte de tots. Projecte que va dirigit, en primer 
lloc, a tots els qui vivim o treballem en aquest magnífic racó de la Mariola, però que cal fer extensiu a totes 
les persones que vinguen a assaborir, encara que tan sols un matí o vesprada, les nostres festes.

Que aquestes siguen enguany un motiu d’exaltació de la vida, d’optimisme i alegria, de sentiments com-
partits, de retrobament amb amics i coneguts… Els nostres Moros i Cristians són un símbol de la nostra 
existència com a poble. Permeteu-me, per tant, acabar amb uns versos nostàlgics del nostre poeta rafael 
Pérez Cabanes, recent guanyador del premi local “9 d’octubre”, pertanyents a “El moro de les coves”:

Sóc el morisc que encara ha vist la festa
on dansen els cristians voltats de flors,
menant la simitarra a la requesta
del nostre gest, ara desfet en plors.

Bones festes a tots i totes. Vitol al patró Sant Blai!
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José A. Bernat Bacete
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Vicente Vicedo Domínguez

Saluda del President  
de la Junta de Festes

Els bocairentins som hereus 
directes d’aquella “raça mora, 
vella amiga del sol, que tot ho 
van guanyar i tot ho van per-
dre, tenim l’ànima de nard de 
l’àrab espanyol”: amb aquests 
versos el gran poeta Manuel 
Machado, va saber descriure 
magistralment la idiosincrà-
sia d’un poble com el nostre, 
treballador, arrelat al més profund sentiment religiós i lluitador 
com cap en la supervivència, predisposat sempre a saber gaudir 
dels plaers que les nostres festes tradicionals conviden, i hospi-
talari com cap amb els nostres convidats i visitants. Enguany, no 
va a ser diferent i farem gala una vegada més de la nostra mag-
nificencia i sabrem, com ja està demostrat, ser un dels pobles 
més hospitalaris del món fester. 
aquesta ja és la tercera i penúltima vegada que em dirigisc a 
vosaltres com a president de l’associació i, com sempre, vull tes-
timoniar d’una manera absoluta el meu més fervent desig de 
Pau, alegria i Confraternitat per tots i cadascun dels bocairen-
tins, siga quina siga la seua condició humana. 
La nostra Festa de Moros i Cristians és la màxima expressió del 
nostre sentir humà, sap furgar en el més profund del nostre és-
ser i fer florir el millor de cadascun, predisposant-nos al goig i a 
gaudir d’uns dies inoblidables, tot compaginant el nostre fervor 
religiós amb la nostra immensa alegria de poder mostrar a tot el 
món del que som capaços. 
Un any més, l’amalgama de colors, sons i olors, que configuren 
els nostres vestits festers amb la pólvora i sobretot la impres-
cindible música festera, omplirà, com cada any, el ravalet, punt 
nostàlgic, de la nostra reminiscència festera per aquells que ja 
tenim alguns anys. 
No vull acabar sense fer una referència sentida al nostre fester 
més antic, juan Bautista Molina Lluna, a qui el Senyor no li va 
permetre complir els seus 100 anys de fester , però si d’edat, des 
d’ací, Batiste descansa en Pau!!!. 
i com no, vull acabar felicitant a tots els capitans i alferes de l’any 
2014, així mateix als festers que compleixen 50 i 75 anys d’activi-
tat, entre els quals enguany està, el nostre tresorer i amic, Lean-
dro Santonja Gisbert. 
també agrair a tots els col·laboradors que s’han anunciat en 
aquest programa-revista i sobretot a tots els membres de l’as-
sociació de Festes per la seua ingent labor al llarg de tot l’any, 
que simplement fa possible que les festes siguen una realitat. 

VÍtoL aL PatrÓ SaNt BLai!!!!

Los bocairentinos somos he-
rederos directos de “esa raza 
mora, vieja amiga del sol, que 
todo lo ganaron y todo lo perdie-
ron, tenemos el alma de nardo 
del árabe español”: con estos 
versos el gran poeta Manuel 
Machado, supo describir ma-
gistralmente la idiosincrasia de 
un pueblo como el nuestro, 

trabajador, enraizado en el más profundo sentimiento religioso y 
luchador como ninguno en la supervivencia, predispuesto siem-
pre a saber gozar de los placeres que nuestras fiestas tradicionales 
invitan y hospitalario como ninguno con nuestros invitados y visi-
tantes. Este año, no va a ser diferente y haremos gala una vez más 
de nuestra magnificencia y sabremos, como ya está demostrado, 
ser uno de los pueblos más hospitalarios del mundo festero.
Esta ya es la tercera y penúltima vez que me dirijo a vosotros 
como presidente de la asociación, y cómo siempre quiero testi-
moniar de una manera absoluta mi más ferviente deseo de Paz, 
alegría y Confraternidad para todos y cada uno de los bocairen-
tinos, sea cual sea su condición humana.
Nuestra Fiesta de Moros y Cristianos es la máxima expresión de 
nuestro sentir humano, sabe hurgar en lo más profundo de nues-
tro ser y hacer florecer lo mejor de cada uno, predisponiéndonos 
al gozo y disfrute de unos días inolvidables, compaginando nues-
tro fervor religioso con nuestra inmensa alegría de poder mostrar 
a todo el mundo de lo que somos capaces.
Un año más, el amalgama de colores , sonidos y olores, que con-
figuran nuestros trajes festeros con la pólvora y sobre todo la 
imprescindible música festera, llenará, como cada año, el rava-
let , punto nostálgico, donde los haya , de nuestra reminiscencia 
festera a los que ya tenemos algunos años.
No quiero terminar sin hacer una referencia sentida a nuestro 
festero más antiguo, juan Bautista Molina Luna, al que el Señor 
no le permitió cumplir sus 100 años de festero, pero si de edad, 
desde aquí, ¡Batiste descansa en Paz!.
Y cómo no, quiero terminar felicitando a todos los capitanes y 
alféreces del año 2014, asimismo a los festeros que cumplen 50 
y 75 años de actividad, entre los que este año está, nuestro teso-
rero y amigo, Leandro Santonja Gisbert. 
también agradecer a todos los colaboradores que se han anun-
ciado en este programa-revista y sobre todo a todos los miem-
bros de la asociación de Fiestas por su ingente labor a lo largo 
de todo el año, que simplemente hace posible que las fiestas 
sean una realidad.

¡¡¡¡¡VÍtoL aL PatrÓ SaNt BLai!!!!

“Yo soy como las gentes, 
que a mi tierra vinieron,
soy de la raza mora,
vieja amiga del sol” 

(Manuel Machado)

“Yo soy como las gentes, 
que a mi tierra vinieron,
soy de la raza mora,
vieja amiga del sol” 

(Manuel Machado)
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Francisco López Pérez

Saluda
President de la UNDEF

Festers i festeres de Bocairent.

El calendari fester ens visita de nou, i vosaltres teniu l’honor de ser els 
primers en la província de València. Ni el fred, ni les baixes tempera-
tures vos allunyen del vostre objectiu; celebrar els Moros i Cristians 
de Bocairent en honor a Sant Blai.

El vostre és un poble amb personalitat i ple de gent que s’estima 
la seua tradició i els seus carrers. Bocairent no és un poble més. És 
un dels pobles insignes en els Moros i Cristians de la província de 
València.

El barri Medieval és un marc meravellós per al desenvolupament dels 
actes. art, tradició i història estan al voltant de cada cantó, i vosaltres 
amb la vostra hospitalitat feu la resta.

La Nit de les Caixes dóna la benvinguda a la festa. Una festa freda per 
les dates però plena de calor, eixa calor que ix del cor de les bocai-
rentines i dels bocairentins.

actes com el Despojo del Moro o l’Eixabegò us fan encara més di-
ferents de la resta de poblacions dels voltants, però el que més us 
diferencia és l’amor per la festa, la serietat que li doneu als actes i la 
devoció a Sant Blai.

Per això us desitge que el treball es veja reflectit i recompensat en 
cada acte de les vostres festes. i que per suposat l’oratge us acompanye per a un major èxit dels actes.

tampoc podem oblidar-nos de tot eixe públic que vos visita cada any i que és tan necessari en les des-
filades i actes per a engrandir encara més les festes.

des d’aquestes pàgines dir-vos que tant la meua directiva, com jo estem al servei de la vostra població 
per a allò que necessiteu referent tant a asessorament i col.laboració festera. i m’agradaria també donar 
les gràcies al vostre president, que a més a més, és membre de la meua junta directiva, pel treball que 
fa no tan sols per la festa del seu poble, sinó també per la resta de poblacions de la UNdEF.

La vostra festa ja és al carrer. aprofiteu-la i tragueu-li el màxim partit a aquests meravellosos dies de 
germanor.

amb els meus millors desitjos per a estes festes i desitjant poder compartir amb vosaltres aquests mo-
ments m’acomiade de vosaltres.
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Iconografia de Sant Blai

Imatge de Sant  Blai a l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel d’Agres. Foto: José M. Beneyto
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Ángel Miguel Olivares Alís
Parròquia Assumpció de Nostra Senyora de Bocairent

Saluda Rector

“Un tiempo así es perfecto para vivir”1

Es difícil decir esto cuando las cosas van mal, porque no sabes dónde poner la esperanza y ni siquiera 
qué sentimientos expresar porque nos han educado a no manifestarlos y cuando parece que hasta el 
sentido del humor va a sufrir recortes, con el peligro de relegar a la nostalgia los buenos momentos.
 
Sin embargo, discurriendo este saluda desde el Santo Cristo, sumergido en el silencio de la ermita y 
ante el espectacular panorama de nuestro pueblo y de la sierra, presientes que todo no está perdido, 
que tenemos muchas cosas en nuestras manos y que, por poco que nos quede, nuestra forma de ser, 
nuestra identidad y nuestros sueños no nos los quitarán nadie. 

Esto lo verifican cada año nuestras fiestas, y de un modo muy concreto el auto-sacramental del despojo 
del Moro, inspirado en la cristianización verídica del rey abu zeyt en 1232 en Caravaca. En él, el Moro se 
interroga a cerca de la verdad de aquello sobre lo que ha construido su vida y decide despojarse de lo 
que le impida avanzar hacia el mañana. Podía haberse arraigado en el mero dato del fracaso. 

“El colibrí es la caligrafía de Dios, cuya letra es un símbolo en el aire que debo descifrar”2 

¿Por qué no, entonces, plantearnos descifrar qué lección nos regala el envés de esta realidad que nos ha 
tocado vivir y qué quiere decirnos dios, que nos habla en el limitado espacio de nuestras vidas, a través 
de ella? Porque si dejamos que el Santo Cristo nos inspire como sugiere al Moro su conversión, podemos 
escuchar en nuestro interior que Él, desde la cruz… 

“no nos habla de derrota ni de fracaso; paradójicamente nos habla de una muerte que es vida, que genera 
vida, porque nos habla de amor, porque Él es el Amor de Dios encarnado, y el Amor no muere, más aún, 
vence el mal y la muerte”3

Y del mismo modo que la derrota por el cristiano supone al Moro abrirse a todo un horizonte nuevo, 
podemos pensar que tal vez tenemos mucho que aprender en el caso de que vivamos esta crisis desde 
la frustración y obviando las posibilidades y retos que encierra para cada uno de nosotros. Y que si bien 
es cierto que las cosas no ruedan como queremos y que los buenos momentos quedan muchas veces 
ensombrecidos por la incertidumbre y el temor, también lo es que ya es hora de mirar hacia adelante, 
que “de muchas más grandes hemos salido”, y que no podemos quedarnos cruzados de brazos porque 
el futuro se nos hecha encima y lo que no hagamos nosotros nadie lo va ha hacer.

No se trata de olvidar las dificultades o soñar con un porvenir irreal, sino de caminar juntos, colabo-
rando, ayudándonos mutuamente… mirando, escuchando, dialogando, compartiendo, sembrando, 
creando, soñando, dejando espacio a la creatividad, construyendo, sin dejar a nadie en el margen y sin 
pesadumbres que sean excusa para el inmovilismo… poniendo nuestras capacidades al servicio de los 
demás desde la corresponsabilidad y la participación y encauzando las diferencias y la pluralidad en el 
mismo camino, el de la apertura y el de la unidad, con un mismo objetivo… el bien de la persona, de 
toda persona.

El reto no es nuevo. de hecho, ¿no preparamos de este modo nuestras fiestas? Y entonces nos recrea-
mos: “¡Qué hermosa es nuestra fiesta! ¡Qué bueno saber que no hay nada que nos impida estar juntos! 
¡Que no hay nada que nos impida apreciar todo lo bueno que contiene el momento y el tiempo que 
nos ha tocado vivir!

VÍtoL aL PatrÓ SaNt BLai

1 Título de un poema de Ray Bradbury, escritor estadounidense, 22 de agosto de 1920 - 5 de junio de 2012, Los Ángeles, California, 
Estados Unidos.

2 Ray Bradbury
3 Santo Padre Francisco, homilía del Viernes 4 de octubre de 2013, Plaza de San Francisco, Asís


