
Mati Ferre



Dilluns 6 de gener 

HOMENATGE ALS CAPITANS I 
FESTERS AMB 50 ANYS EN ACTIU
A les 9.45 hores es reuniran a la seu social de l’asso-
ciació els capitans, els festers homenatjats i la Junta 
Directiva de l’associació per assistir a la Santa Missa 
en acció de gràcies, a l’Església Parroquial.

A continuació s’anirà en seguici des de l’Ajuntament 
fins al Pavelló Esportiu, acompanyats per la Societat 
Musical Vila de Bocairent, on es retrà HoMEnAtgE 
als Capitans i Festers amb 50 i 75 anys en actiu. Es 
farà la representació del SAinEt FEStEr “Unes festes 
de feisbuc”, de Xavi Pascual i Soler i Vicente Ferre i 
Vañó i el lliurament de diplomes. La mantenidora de 
l’acte serà na Francisca Vañó Piedra. Seguidament 
tindrà lloc el DinAr de germanor Festera, al pavelló.

Dissabte 11 de gener 

CONCERT FESTER
A les 18.30 hores al teatre Avenida tindrà lloc el LXX 
Concert de Música Festera, interpretat per l’Associ-
ació Unió Musical Bocairent. Comptarà amb la pre-
sència dels capitans, els festers homenatjats i la Junta 
Directiva de l’associació.

Mariano Ferre

Homenatge als Capitans i Festers • Concert Fester
ProgrAMA D’ACtES



Diumenge 12 de gener

LA PUBLICACIÓ
A les 11.30 hores, des de l’Ajuntament, començarà 
la PUBLiCACiÓ DE FEStES. Discorrerà pels carrers de 
costum i finalitzarà amb una gran traca.

Diumenge 19 de gener

L’ACAPTE
A les 11.30 hores, des de la Casa Consistorial eixirà 
el siguici amb l’Ajuntament, la Junta Directiva i ca-
pitans per a celebrar el tradicional acte de L’ACAPtE. 
El seguici continuarà fins a la plaça de l’Ajuntament. 
L’acte finalitzarà amb una gran traca.

Del 23 al 31 de gener

NITS DE CIRI
Al migdia, volteig general de campanes i llançament 
de trons des de l’ermita del Sant Crist.

A les 19.30 hores començarà al temple parroquial 
la Solemne novena en honor al nostre Patró SAnt 
BLAi. El novenari començarà a les 19.30 hores de di-
lluns a dissabte i el diumenge a les 11.30 hores.

Juan Sanz

La Publicació • L’Acapte • Nits de Ciri
ProgrAMA D’ACtES



Dissabte 1 de febrer 

DIA DE LES CAIXES
Al migdia, amb volteig general de campanes s’anun-
ciarà el començament de les FEStES.

A les 19.30 hores, al toc de l’Àngelus, des de la porta 
de la Casa Consistorial i després de resar les oracions, 
es dispararà una traca. Acte seguit, els sergents de 
cada filà i les seues caixes iniciaran la rEtrEtA DE 
LES CAiXES, que rememora la Proclamació de Sant 
Blai com a Patró de Bocairent, i recorreran els carres 
de costum. En arribar al pont de Sant Blai es dispara-
rà un gran castell de focs artificials. Seguidament es 
reprendrà l’acte per a passar per la placeta de Sant 
Blai i per a recórrer el barri vell, per a finalitzar a la 
porta de l’Ajuntament.

A les 23 hores, des de la residència tindrà lloc el 
tradicional acte de la nit DE CAiXES fins a la plaça 
l’Ajuntament.

Dia de les Caixes

José A. Bernat Bacete

Dia de les Caixes
ProgrAMA D’ACtES



Diumenge 2 de febrer 

DIA DE L’ENTRADA
A les 11.30 hores es reuniran a la plaça de l’Ajunta-
ment totes les bandes que participen a les festes. 
Primerament, s’interpretarà l’Himne nacional per a 
hissar les banderes oficials. tot seguit s’interpreta-
rà l’HiMnE A BoCAirEnt per totes les bandes sota 
la direcció d’En Juan Calatayud Castelló. Seguida-
ment començarà la desfilada de les bandes pels 
carrers de costum. Quan s’arribe a la bifurcació dels 
carrers José Puig-Sant Joan de ribera es dispararà 
una grAn MASCLEtÀ.

A les 16.30 hores, des del lloc prèviament establert 
al carrer Batalla de Lepanto, començarà l’EntrADA 
DE MoroS i CriStiAnS, que finalitzarà a la plaça 
de l’Ajuntament. Seguidament es realitzarà la tradi-
cional revista a les tropes dels capitans d’ambdós 
bàndols. Després els capitans realitzaran l’oFrEnA 
a Sant Blai, i amb el cant del Magníficat tindran lloc 
les primeres VESPrES del Sant.

Dia de l ’Entrada

José Miguel Cabanes

Dia de l’Entrada
ProgrAMA D’ACtES



Dia de l ’EntradaDia de l’Entrada

Dilluns 3 de febrer 

DIA DEL PATRÓ SANT BLAI
A les 8.00 hores començarà des de la porta de la 
Casa Consistorial la gran DiAnA, que es dirigirà pel 
carrer de Sant Agustí i recorrerà l’itinerari habitual. 
Acabarà al mateix lloc de començament.

A les 11.30 hores es reuniran davant l’ajuntament les 
filaes amb les seues bandes de música, que presidi-
des pels capitans i les autoritats assistiran a l’Església 
Parroquial a la MiSSA SoLEMnE DE SAnt BLAi. Pre-
sidirà l’eucaristia l’il·lm. rv. Sr. Dn. Juan Miguel Díaz 
rodelas, Doctor en Sagrada Escriptura pel Pontifici 
institut Bíblic de roma i Membre de la reial Aca-
dèmia de Doctors d’Espanya. L’Agrupació Coral de 
Bocairent, amb la participació de teodoro Lanarás i 
sota la direcció de Damian Molina Beneyto, acompa-
nyarà la cerimònia. Acabada la missa es realitzarà la 
SALUtACiÓ a les autoritats a la Casa Consistorial.

A les 16.30 hores desfilada del PiQUEtE de la Filà 
terç de Suavos.

A les 18.30 hores es concentraran a la plaça de 
l’Ajuntament totes les filaes amb les seues bandes 
de música i els respectius capitans i autoritats per 
dirigir-se al temple parroquial des d’on eixirà la So-
LEMnE ProCESSÓ. 

Correspondrà portar la rELÍQUiA a la Filà de grana-
ders. En arribar a la plaça de l’Ajuntament, la Pro-
cessó farà una parada i esperarà l’arribada del guió, 
relíquia i imatge del Sant, que seran aclamats pels 
congregats. Es dispararan focs d’artifici i després es 
reprendrà la Processó. Finalitzarà l’acte a l’Església 
Parroquial amb el cant de l’Himne a Sant Blai.

Photofinish

Dia del Patró Sant Blai
ProgrAMA D’ACtES



Dimarts 4 de febrer 

DIA DE MOROS I CRISTIANS
A partir de les 8.00 hores, des dels respectius masets 
eixiran les filaes formant esquadra en direcció a les 
distintes esglésies i ermites de la població per assistir 
a missa segons es detalla a continuació: 
.: Espanyoletos: Parròquia - Capella de la Comunió 
.: granaders: Mare de Déu dels Dolors i els reis Mags
.: Contrabandistes: residència Sagrat Cor de Jesús
.: terç de Suavos: Església de la Santa Creu
.: Estudiants: Ermita de la Mare de Déu d’Agost
.: Moros Vells: Ermita de Sant Joan Baptista
.: Marrocs: Ermita Mare de Déu dels Desemparats 
.: Moros Marins: Parròquia - Altar Major
.: Mosqueters: Parròquia - Capella de Sant Blai

A les 11.30 hores tindrà lloc la batalla entre els bàndols 
cristià i moro. S’iniciarà des de la intersecció carrer Ba-
talla de Lepant- Av. Sant Joan de ribera. Continuarà 
per Batalla de Lepant fins a la plaça de l’Ajuntament. 
A continuació tindrà lloc l’AMBAiXADA DEL Moro. 
S’acabarà el parlament en una lluita d’arma blanca en 
la qual resultarà guanyador l’exèrcit moro, que hissa-
rà victoriós les seues banderes al castell.

A les 17.00 hores es reprendrà la batalla des de la 
residència, i l’exèrcit moro es refugiarà al castell. A 
continuació tindrà lloc l’AMBAiXADA DEL CriStiÀ. 
tot seguit hi haurà la lluita, en la qual l’exèrcit moro 
serà derrotat i foragitat de la fortalesa. Durant l’Am-
baixada, la Filà de Marrocs resarà pels difunts a la 
porta de l’Església Parroquial i baixarà a la plaça de 
l’Ajuntament fent ziga-zaga. Quan acabe l’Ambaixa-
da, eixiran totes les filaes sense ordre establit, llevat 
de la Filà de Marrocs que eixirà l’última fent la seua 
processó tradicional fins al maset. A continuació es 
realitzarà l’acte del “canvi de maset” entre les filaes 
de Moros Vells i Mosqueters.

A les 23.30 hores Desfilada-rEtrEtA. Des de la resi-
dència fins a la plaça de l’Ajuntament.

Juan Sanz

Dia de Moros i Cristians
ProgrAMA D’ACtES



Dia de Moros i Cristians

Dimecres 5 de febrer 

DIA DEL SANT CRIST
A partir de les 7.00 hores DiAnA, que finalitzarà a la 
plaça de l’Ajuntament.

A les 10.00 hores es reuniran les filaes amb els seus 
capitans a la plaça de l’Ajuntament. Des d’allí es di-
rigiran cap a l’ermita del Sant Crist per tal de cele-
brar la tradicional MiSSA En ACCiÓ DE grÀCiES, que 
tindrà lloc a les 11.30 hores. Correspon retre honors 
a la Filà de granaders. Quan finalitze s’escenificarà 
l’emotiu DESPoJo DEL Moro.

A partir de les 12.30 hores, les filaes i els seus capi-
tans es dirigiran al temple parroquial per a besar la 
rELÍQUiA DEL SAnt.

A les 17.30 hores els festers es reuniran al temple 
parroquial i es cantarà el tE DEUM. Seguidament, 
marxaran al Monestir de la Mare de Déu dels Do-
lors i els reis Mags, on seran imposades les bandes 
als nous capitans i alferes de cada filà pel Sr. rector 
i el president de l’Associació de Festes. A continua-
ció, les filaes amb els seus nous capitans realitzaran 
l’acostumada CErCAViLA.

A les 24.00 hores, grAnDioSA CorDÀ.

Manolo Esplugues

Dia del Sant Crist
ProgrAMA D’ACtES



Dijous 6 de febrer 

DIA DE L’EIXABEGÓ
A les 11.30 hores es reuniran al local social de l’Asso-
ciació de Festes totes les juntes de les filaes, la Junta 
Directiva, capitans i alferes. Des d’allí aniran fins a 
l’Església Parroquial per tal d’assistir a la Santa Mis-
sa en sufragi dels festers difunts. Posteriorment, hi 
haurà DinAr FEStEr de totes les filaes als respectius 
masets.

Bocairent, desembre del 2013

L’alcalde,
Josep Vicent Ferre Domínguez
El rector,
Ángel Miguel Olivares Alís
El president de l’Associació de Festes de 
Moros i Cristians,
Vicente Vicedo Domínguez

Blai Vanyó

Dia de l’Eixabegó
ProgrAMA D’ACtES



Dia de l’Eixabegó

Festers amb 
50 i 75 anys 

en actiu

Foto cedida per Pedro Cortés
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Manolo naix a Bocairent un 
1 de març del 1945. nét d’es-

panyoleto forma part de la filà des de 
ben jove, no obstant, és l’any 1945 quan 
consta com a membre en llista.  Durant 
tots estos anys ha participat molt acti-
vament en la festa, treballant per la filà. 
Ha format part de la junta directiva nom-
broses vegades, amb càrrec de secretari 
i vocal. Ha representat també durant 6 
anys en la Junta de Festes als Espanyo-
letos, sent tresorer i vocal. Va ostentar 
el càrrec de capità l’any 1980, i va traure 

la relíquia de Sant Blai en les festes de 
1995. Manolo és dels ”vetarans” munta-
dors del guió de Sant Blai que, dues ve-
gades a l’any, ix al carrer en processó. 
Ha sabut transmetre el sentiment espa-
nyoleto als seus dos fills, i serà este 2014 
quant els seus dos néts entren també a 
formar part de la filà. Molts anys treba-
llant pels Espanyoletos, que com tants 
altres, han vist créixer la filà fins als més 
de 220 membres que som en l’actualitat. 
Manolo, EnHorABonA!

ÁNGEL MANUEL BENEYTO BELLVER

     Vicent va nàixer a Bocairent 
l’any 1950. Als 14 anys entrà 

a formar part de la Filà d’Espanyoletos. 
Ja com a membre de la filà va estar en 
diferents juntes. 
Va ser capità l’any 1982 i sabem que 
assajava el text que havia de dir a l’Am-
baixada en l’autobús que conduïa. L’any 
1995 va ser portador de la relíquia de 
Sant Blai. 

Ha eixit molts anys el dia de l’Entrada de 
cabo batidor per la seua afició als cavalls. 
A més a més, ha representat i represen-
ta el paper d´estafeta a l’Ambaixada, ja 
fa més de trenta anys. De més jove, era 
habitual que Vicent participara en les 
cordaes, tot traent la canya, amb el seu 
vestit d’espanyoleto.
Vicent, la teua filà et dóna l’enhorabona 
més sincera pels teus 50 anys de fester.

VICENTE GARCÍA MOLINA

Sent xicotet, Blas va sentir la 
crida de l’esperit fester i li va 

demanar a son pare (el tio Pep “morro”) 
que l’apuntara mosqueter, perquè tenia 
els seus amics en aquesta filà i a més en 
sa casa hi havia tradició festera mosque-
tera (en la família de sa mare María eren 
Mosqueters). Son pare li va dir que si vo-
lia ser fester havia de ser espanyoleto i 
si no volia, que s’apuntara on volguera, 
però quan ell poguera pagar-se la festa. 
Així que als 16 anys, tals eren les seues 
ànsies per ser fester que va accedir a les 
directrius de son pare i va ser apuntat es-
panyoleto. Des de llavors seguix l’estela 
de son pare en la filà, junt amb els seus 
germans Enrique i Pilar.
Blas és i ha sigut un fester de a peu, hu-
mil i bromista, amb ell, la paraula avorri-
ment no existix, té un caràcter divertit, 
afable i amb un gran sentit de l’humor, 
amb els seus acudits i ocurrències, és el 
centre d’atenció allà on està i certifique 
que podria escriure un llibre narrant la 
quantitat d’aventures festeres, bromes 
i nits divertides passades amb els seus 

amics. Va ser l’autor junt a Santiago Be-
neyto Vañó de l’esborrany del primer 
reglament de la filà. El 1988 aprofitant 
l’amistat que l’unix a Pepe Mestre, va 
iniciar la negociació per a la compra del 
local que hui es el nostre maset i quan 
va aconseguir arribar a un acord amb ell, 
es va retirar i va deixar la junta directiva 
que ultimara els tràmits i efectuara la 
compra no volent tindre cap protago-
nisme en aquesta  operació. Arribat l’any 
1995, té l’honor i la satisfacció de portar 
la relíquia de Sant Blai. Cal ressenyar que 
Blas actualment té el número 10 en la 
llista de la filà.   
Segons comenta se sent content i orgu-
llós perquè ha sabut transmetre als seus 
fills la passió per la festa i per Sant Blai: 
Maria és contrabandista i Vicent i Mont-
se espanyoletos, i perquè la saga familiar 
i festera seguix amb els seus sis néts que 
tenen en el seu iaio un bon espill on re-
flectir-se. Blas, la filà et felicita per eixos 
50 anys de vida festera i s’unix a tu en les 
celebracions. Enhorabona!

BLAS MOLINA FERRE
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Francisco Molina Molina va 
nàixer l’11 de novembre del 

1947 al si d’una família festera i molt ar-
relada a la Filà de granaders (els sevilets) 
a la qual pertanyien el seu iaio i son pare.
Va ser donat d’alta en la filà per son pare 
l’any 1964 quan tenia setze anys d’edat, 
encara que eixia de granader des que va 
nàixer.
L’ any passat, precissament va cumplir 50 
anys de la seua capita   nia, ja que va ser 
el capità de l’any 1963.

L’any 1987 va tindre l’honor de ser porta-
dor de la relíquia de Sant Blai en la pro-
cessó.
Fester de maset, Paco és un dels cuiners 
de les paelles de la filà, i va participar ac-
tivament en la gravació del CD amb can-
çons de la filà.
Paco, en nom de tots els granaders, en-
horabona per este mereixcut homenat-
ge.

FRANCISCO MOLINA MOLINA

nació el 3 de mayo de 1940 
en San Carlos del Valle (Ciu-

dad real). Llegó a Bocairent en vísperas 
de las fiestas a San Blas del año 1963. Al 
año siguiente, avalado por sus compa-
ñeros de trabajo, Ambrosio y Wenceslao, 
entró a formar parte de la Filà terç de 
Suavos. El grupo de compañeros de la 
filà se encargó de realizar las labores de 
sargento de maset el año 1981 a los bajos 

del Mercado Municipal. Antonio torres 
fue portador de la reliquia de San Blas el 
año 2007. Su grupo de suavos, conocido 
como ‘els piranyes’, se ha caracterizado 
dentro de la filà por la participación en 
escuadras especiales el día de la Entrada, 
siendo la comida previa uno de los me-
jores recuerdos que conservan. Actual-
mente tiene el orgullo de poder partici-
par en las fiestas con sus hijos y nietos.

Va nàixer el dia 14 d’abril del 
1942, en el si d’una família 

de gran tradició festera, on la devoció a 
Sant Blai i a les seues festes patronals im-
pregnava totes les activitats, i que estava 
abocada en aconseguir la major honra i 
glòria del sant.
«BOCAIRENTE A SAN BLAS» era el lema 
principal que son pare, Blai el Pintor, i 
suavo, plasmava en totes les seues por-
tades del Programa de Festes a Sant Blai; 
d’eixa casa van eixir cartells, portades, 
carrosses, bandes de capità, banderes de 
filaes, quadros, etc., que van donar molta 
esplendor a les festes i a Bocairent.
Abans de fer els dos anys, va eixir a la 
festa vestit de suavo. L’any 1946 va par-
ticipar en l’Entrada, en la carrossa de son 
pare, que eixe any era el capità. Posteri-
orment disfrutà unes quantes vegades 
d’este acte, en companyia d’altres xi-
quets, pujat en un cotxe antic, el tomasín 
de Calabuig, adornat amb quatre garlan-
des. també ha eixit durant molts anys en 
esquadres especials.
Va ser capità del terç de Suavos l’any 
1982, i va tindre l’honor de presidir la in-
auguració de l’ampliació del maset. L’any 

anterior, quan va ser alferes, es van fer 
per primera vegada els honors i la guàr-
dia a la imatge de Sant Blai en la proces-
só, en entrar a la plaça i també a l’esglé-
sia, a petició de la Junta de Festes.
Va ser secretari de la filà durant la pre-
sidència de Manuel Ferre Alcaraz, una 
gran persona i un bon suavo. L’any 1983 
va ser elegit president de la filà i durant 
el seu mandat va incorporar les dos pri-
meres dones en la Junta de la Filà.
L’any 2008 va tindre el goig, la satisfacció, 
l’honor i la devoció de ser portador de la 
relíquia de Sant Blai en la processó.
En la festa i en la filà ha trobat sempre 
convivència, fraternitat, alegria, trobada 
entre les persones i Sant Blai –testimo-
ni de Crist–, sentiments, records i agraï-
ments als nostres avantpassats, que tant 
van fer per conservar i engrandir la festa.
rodejat de la seua dona, fills i néts, tots 
festers, celebra estos cinquanta anys 
d’antiguitat en la festa, tot donant gràci-
es a Déu i a Sant Blai, per haver-lo ajudat 
a aconseguir-ho, dins de totes les situaci-
ons difícils de salut que ha travessat.
BoCAirEnt A SAnt BLAi!
VÍtoL AL PAtrÓ SAnt BLAi!

ANTONIO TORRES RODRÍGUEZ

BLAS SILVESTRE BELDA
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Paco naix a Bocairent en juli-
ol del 1945 al si d’una família 

no festera. tot i això i influït per la seua 
colla d’amics, en el 1964, decideix apun-
tar-se suavo. Durant la seua vida de su-
avo, Paco ha sigut sobretot un home de 
maset. Cal destacar que va formar part 
de la junta directiva a principi dels anys 
80 i va exercir el càrrec d’alferes quan va 

tindre lloc la inauguració de l’actual ma-
set en la placeta de Sant Blai. L’any 1983 
va ser capità de la filà i més recentment, 
l’any 2007 va tindre l’honor de traure la 
relíquia del Patró Sant Blai. també ha 
sabut contagiar als seus descendents la 
tradició suava, tant als fills com als néts. 
Enhorabona i a seguir molts anys més 
fent festa.

FRANCISCO VAÑÓ SILVESTRE

Va nàixer el 15 de juny del 
1948 en el si d’una família de 

tradició festera, per part de pare la famí-
lia era suava, dels revertes i dels Serios. 
Per part de mare la família era marroca, 
dels olives. Des del primer any de vida, 
son pare, Manolo reverte, ja el va vestir 
de suavo i el portava al maset de l’escale-
ta. El 8 de febrer del 1964, als 15 anys, es 
va apuntar suavo amb tots els drets. De 
ben jove va començar a fer-se càrrec de 
l’esquadra oficial i de la del cop, alternant 
amb esquadres especials. Va ser un dels 
primers caps d’esquadra que va desfilar 
amb marxa cristiana. 
En les esquadres oficials seguia les indi-
cacions del tio Blai, el pintor, i del tio Va-
lentí. Compta també amb la satisfacció 
que l’any que la filà va fer més davantals 
per a l’oficial, va aconseguir formar una 
esquadra oficial de 32 suavos. també ha 
tingut l’honor de fer de cap d’esquadra 
en tres ocasions en la publicació i de l’es-
quadra que representava Bocairent en el 
Congrés nacional de la UnDEF celebrat a 
ontinyent.

La seua inquietud per la festa el va portar 
a ser pioner en la promoció del títol de 
propietat del maset. Ha sigut molts anys 
membre de la Junta de la Filà, en la qual 
ha ocupat els càrrecs de vocal, vicepresi-
dent i president. Precisament, durant els 
anys 1992 i 1993, quan era el president 
de la filà es va fer la segona ampliació 
del maset i l’adequació de la cuina amb 
instal·lacions i equipament modern.
En la Junta de Festes ha sigut vocal de 
la Filà terç de Suavos i tresorer amb tres 
presidents diferents: José Cantó, 1983-
1987; Arnelio Cuerda, (1999-2003) i amb 
Vicente Vicedo, des del 2011, càrrec que 
exercix actualment.
L’any 2007 va tindre l’orgull de portar la 
relíquia de Sant Blai. Ha sigut capità de 
la filà els anys 1968 i 1993. La segona ve-
gada, l’any 1993, les festes van ser bateja-
des amb l’any de l’aigua, però malgrat les 
inclemències del temps, guarda un bon 
record dels actes que van celebrar a co-
bert, especialment el piquet en el maset 
i la processó en l’església, així com de la 
inestimable ajuda i suport de tota la filà.

LEANDRO SANTONJA GISBERT

Juan Marco va nàixer l’any 
1927 en el si d’una família 

contrabandista de tradició, ja que tant 
son pare com el seu avi partern perta-
nyien a aquesta. Però tot i això va ser la 
Filà de Moros Vells l’elegida per Juan per 
a participar de les festes de Moros i Cris-
tians. Les raons podríem dir que foren 
dos fonamentalment; una son tio, Blas 
Marco Beneyto, l’amo del casino, que tot 
i tindre obligacions laborals que sols li 
permetien eixir a l’Entrada, era Moro Vell; 
i l’altra la simpatia que despertaren els 
membres d’aquesta filà en Juan en vo-
re’ls pel casino els dies de festa. Per això 
quan va deixar de treballar en el casino 

de son tio, Juan es va apuntar Moro Vell; 
això fou l’any 1964, i des d’aleshores no 
ha deixat de participar de les festes junt 
amb la seua filà acompanyant sempre 
els membres de la seua quadrilla allà on 
anaren. Aquest any 2014 Juan rebrà el 
merescut homenatge pels seus 50 anys 
com a fester, anys que li han servit per 
a treballar per la filà com a integrant de 
la Junta, per a gaudir de les festes ple-
nament, per a traure la relíquia a l’any 
2009, per a continuar venint al maset tot 
i fer uns anys que va penjar el seu vestit i 
en definitiva per a seguir engrandint les 
festes al nostre patró Sant Blai. Moltes 
felicitats de part de tots els Moros Vells.

JUAN MARCO BERNÁCER
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Diuen que tots els xiquets 
nàixen amb un pa a sota del 

braç, però el 1954, toni, va nàixer amb el 
pa i quasi vestit de moro donada la tradi-
ció familiar que en sa casa hi havia. Els pri-
mers anys va eixir en comptes del seu avi 
Pepe, més conegut com Pepe el Sord, ja 
que antigament si algun fester així ho de-
sitjava podia cedir el seu lloc perquè altre 
disfrutara del vestit i les festes. Finalment 
als 10 anys l’avi en veure que el xiquet ha-
via eixit fester i li agradava això de vestir-se 
de Moro Vell, el va apuntar, essent així el 
primer de sa casa en passar a formar part 
de les llistes de la filà. Més tard el seguirien 
els seus tres germans per seguir així amb 
la tradició familiar. toni ha estat membre 
de la Junta de la Filà al llarg de 8 anys, quan 
es va fer el maset nou i una de les tasques 
que podríem destacar fou la construcció 
(el tallat en escaiola) junt amb el seu ger-

mà Blai de l’estructura que guarda a Sant 
Blai i que presideix el maset i sota la que 
seuen el Capità i l’Alferes. Fou duran dos 
anys Sergent de Maset, i l’any 2009, molt 
orgullós va traure la relíquia del nostre Pa-
tró. i és que encara que el dia de Les Caixes 
i el de Moros i Cristians siguen els que més 
li agraden, toni intenta acudir a tots els 
actes, així que podriem dir que és un fes-
ter fins la medul·la. Ens agradaria destacar 
que dins de la seua família política també 
hi havia un vincle afectiu amb la seua filà, 
ja que el seu sogre fou al llarg d’uns anys 
ambaixador moro. Si bé és cert que aquest 
any no serà el més feliç de tots com a fes-
ter perquè no tindrà al al seu germà al cos-
tat, toni rebrà i gaudirà en companyia de 
la seua família i amics el seu homenatge 
pels 50 anys com a fester, com a membre 
de la Filà de Moros Vells. toni, per molts 
anys més i Vitol al Patró Sant Blai!!! 

ANTONIO LLINARES CASTELLÓ

 Juan Berbegal Belda, naix 
a Bocairent la matinada del 

dia 5 de febrer de 1964, en el si d’una 
família tradicional de Moros Vells ja que 
el seu avi i besavi matern ja pertanyien a 
aquesta Filà. Quan son tio i padrí Agustín 
anà a visitar la seua mare Maria i al xiquet 
que acabava de nàixer, abans de pujar al 
Sant Crist per a l’acte del “Despojo”, les 
primeres paraules de sa mare foren que 
l’endemà, dia de l’Eixabegò el donara 
d’alta en la Filà de Moros Vells. En aquella 
època aquest dia de l’Eixabegò s’obria la 
llista d’altes i aquell qui s’apuntava podia 
assistir al dinar. Per descomptat que el 
xiquet no podia anar-hi però sí son tio i 
padrí que va complir així amb el desig de 

la mare. tota la seua vida ha estat residint 
a la població d’ibi, i així doncs, de xicotet 
venia amb la seua mare tots els anys per 
festes, també de major sempre que les 
obligacions laborals li ho han permés. tot 
i això no va faltar l’any 2007 a la capitania 
de son tio Agustín i, per descomptat, l’any 
següent 2008 per a la capitania del seu 
company d’esquadra Vicent Úbeda, tot 
desfilant amb el grup d’amics que des de 
menuts sempre han eixit junts. L’any 2009 
va tindre l’honor de ser un dels portadors 
de la relíquia de Sant Blai. Enhorabona 
per aquest homenatge, ja que tot i residir 
fora amb les dificultats que això suposa, 
ha sabut mantindre la tradició familiar de 
pertànyer a la Filà de Moros Vells.

L’actual número 1 de la Filà 
de Moros Vells, va rebre l’any 

1990 l’homenatge que se li feia per cum-
plir 50 anys com a fester, i en aquell mo-
ment mai haguera imaginat que aquest 
fet tornara a repetir-se per celebrar 25 
anys més de festa. tot i això aquest any 
2014 rebrà novament un homenatge per-
què ja són 75 els anys que consta com a 
membre de la nostra filà i que participa de 
les Festes de Moros i Cristians. Juan va nài-
xer l’any 1927 i el seu avi l’apuntà a la filà a 
la qual pertanyia l’any 1939, últim any de la 
guerra Civil Espanyola, és per això que no 
fou fins l’any 1940 que pogué gaudir de la 
festa. Cal destacar que tot i comptar amb 
12 anys d’edat, ja constava com a sencer 

en el moment en què el van apuntar. Va 
ser capità l’any 1967, va traure la relíquia 
el 1982, ha ocupat el càrrec de president 
de la Junta de Festes entre els anys 1967 
i 1974, va rebre l’homenatge pels 50 anys 
com a fester l’any 1990 com ja hem dit 
(homenatge que curiosament va instaurar 
ell mateix quan ocupava el càrrec de pre-
sident de la Junta de Festes). Dins de la filà 
ha participat mols anys de la cordà traient 
la canya, ha desfilat amb l’esquadra de 
Blancs i de negres, ha compartit nits de ciri 
i panellet amb els seus amics de filà, ha vist 
i conegut diferents generacions de Moros 
Vells… i és que 75 anys donen per a molt. 
Juan rep la més sincera enhorabona de 
tots els membres de la filà.

JUAN BERBEGAL BELDA

JUAN SILVESTRE CERDÀ
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Francisco es va apuntar a la 
Filà de Marrocs quan només 

tenia 14 anys. L’any 1973 va traslladar la 
seua residència habitual a la ciutat de 
València, da partir del servei militar. Es 
va casar amb una xica de Castellar. tot i 
no viure a Bocairent des de fa molts anys, 
Francisco no ha faltat cap any a les Festes 
a Sant Blai. Francisco ha estat un fester 
actiu, però que no ha ocupat cap càrrec 
de responsabilitat a la filà. L’any 2001 va 
ser un dels Marrocs que va treure la re-
líquia de Sant Blai, tot un privilegi que 
sense dubte va omplir de goig Francisco.
La seua participació a les festes sempre 
ha estat activa i ha estat un fester de par-
ticipar a molts actes de les festes. Amic 
dels seus amics i amant de la nostra festa 

i del nostre Patró Sant Blai, enguany viu-
rà les festes d’una manera molt especial, 
amb la celebració del 50 aniversari de 
Marroc, de fester actiu. Una celebració 
que compartix amb altres dos marrocs i 
que serà un punt i seguit en la trajectò-
ria festera d’un marroc que fins i tot en 
la distància, no ha volgut faltar a la cita 
festera cap d’any. Des de la Filà de Mar-
rocs, et felicitem Francisco, i t’animem 
a què seguisques sent un fester actiu a 
la nostra filà, a desfilar al Bloc del dia de 
l’Entrada, a participar a la Diana de Sant 
Blai i en definitiva a que continues allò 
que encetares a l’edat de 14 anys i que 
t’ha portat enguany a esta celebració. 
Com bé deies al teu escrit: Vítol al Patró 
Sant Blai!. Enhorabona i molts anys!.

FRANCISCO SEMPERE REIG

Va nàixer el 28 d’octubre de 
1945, al carrer l’Aljub 25, fill 

de Miguel “Calita” i Amparo “la Picolina”. 
Amb només 2 anys, per arrelament fa-
miliar fester, ja portava posat el vestit de 
Marroc, freqüentant moltíssimes vega-
des, al costat del seu pare, el maset que 
tenien al carrer l’Aljub. i així veien com els 
majors feien la baseta, al voltant del foc 
els diumenges de vesprada davant de la 
seua casa en la placeta de l’Aljub o del 
tint, i allí assajaven les variaciacions que 
després farien el dia de l’Entrada. Fester 
fins la medul·la, va viure meravellosos 
moments al costat dels seus amics. Als 16 
anys va participar a la Cordà, portant la 
canya de la filà, juntament amb els seus 
amics, i gaudint cada any dels focs. L’any 
1964, quan va ser capità de la compar-
sa el seu pare Miguel, va eixir el dia de 
l’Entrada amb la banda de capità, ja que 
com que el seu pare era campaner havia 
de tocar les campanes quan entrara cada 
capità a la plaça.
Durant aquests cinquanta anys ha cone-
gut l’estada de la filà a tres masets, al car-
rer l’Aljub, al “tramusol” i l’actual al car-
rer Azorin. Ha participat plenament en 
la festa i en els actes que organitzava la 
filà, sempre disposat a col·laborar en tot 
moment. Va ser donat d’alta com a mem-
bre l’any 1964, ja que per ser fill de fester 
podia eixir igualment a la festa fins els 18 
anys. Des de llavors tots els anys, junta-
ment amb els amics, el dia de l’Entrada 
eixia en l’esquadra de negres (30 anys) i 
altres anys amb carrossa artística. Entre 
1976 i 1980 va ser membre de la junta 

directiva de la filà, exercint el càrrec de 
representant a la Junta de Festes. Esta 
etapa va coincidir al 1977 amb l’inici del 
bloc massiu de la filà el dia de l’Entrada, 
un acte de molta esplendor a causa de la 
gran quantitat de marrocs que van eixir. 
En 1986 va ser capità de la filà, ja que al 
costat d’alguns dels seus amics, formen 
des de l’any 1982 i fins al 1988 la Capi-
tania, portant-ho amb molta il·lusió tots 
els anys, recolzats per les seues merave-
lloses esposes i famílies que, amb el seu 
ben fer silenciós, omplien d’il·lusió els 
actes de festes.
L’any 2010 va ser portador de la relí-
quia se Sant Blai, acte viscut amb gran 
satisfacció d’haver arribar fins a aquell 
moment, esperat per tots els festers 
veterans. En 2011, al no haver-hi capità 
voluntari la comparsa va fer el sorteig, i 
donà la casualitat que va el primer nom 
extret. Després d’un moment de reflexió 
es va adonar que faria 25 anys que ha-
via estat capità i que aquestes noces de 
plata no es podien rebutjar, per la qual 
cosa va acceptar ser capità del 2011, tot 
vivint-ho amb molta intensitat envoltat 
de la família i recolzat en tot moment. En 
l’actualitat el seu número de la llista de 
components és el 29, la qual cosa vol dir, 
que es va acostant al final, fins que Déu 
ho permeta.
“Des d’ací vull donar les gràcies a tots els 
que junt amb mi, han viscut la festa durant 
tots aquests anys, especialment a la meua 
família actual i absent, que ha sabut trans-
metre en la meua persona aquesta passió 
festera. Vítol al Patró Sant Blai”.

JUAN ANTONIO CANTÓ FERRE
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naix a Bocairent el dia 11 de 
juny del 1947 al si d’una fa-

mília que no participa activament en la 
festa. Els seus pares regenten un negoci 
de refrescos i xàmbits, fet decisiu perquè 
anys després s’apuntara a Marroc, ja que 
una quadrilla de la filà comprava allí la 
cervessa que se servia els caps de set-
mana a l’antic maset de la Mare de Déu 
dels Desemparats. Ells li despertaren la il-
lusió de pertànyer a la filà i influïren en sa 
mare, que ja era vídua, per a que el dei-
xara apuntar-se. El 6 de febrer del 1964 es 
dóna d’alta a l’edat de 17 anys.
Prompte es vincula a totes les activitats 
festeres, participant plenament. Les fila-
es van fent-se nombroses i sense perdre 
la cohesió, es formen grups amb una cer-
ta afinitat. Juan Antonio forma part d’un 
d’ells que després de tants anys de con-

vivència manté un sentiment que va més 
enllà d’una simple amistat.
Fruit del seu matrimoni amb Mª Fina nai-
xen quatre fills, que ell va apuntant a la 
filà. A l’actualitat tres continuen el camí 
del pare, la qual cosa l’ompli d’orgull i 
satisfacció, doncs queda sobradament 
garantida la continuïtat familiar.
Com a marroc compromés està disposat 
sempre que requereixen els seus serveis, 
i quan accepta el càrrec de secretari, es 
tramita en aquells moments la legalitza-
ció de la filà. L’any 1987 acomplix el som-
ni de ser capità. En 2010 és portador de la 
relíquia del Sant, fet que el fa gaudir de 
tota la plenitud que un fester pot sentir.
Enhorabona per estos 50 nys de fester 
i que seguisques compartint el goig i la 
felicitat amb tots els teus.

JUAN ANTONIO PUIG CONEJERO

Va nàixer a Bocairent l’any 
1964 en el si d’una família 

de tradició festera. Els seus avantpassats 
paterns ja venen de tradició marinera. 
L’any que complia els 10 anys son pare el 
va apuntar a la Filà de Moros Marins. Vi-
cent ha sigut el tresorer de la filà durant 

24 anys, la mitat de la seua vida festera. 
El grup d’amics de la filà van estar fent 
les paelles de la Publicació i l’Eixabegó 
al llarg de 15 anys. L’any 1993 va tindre 
l’honor de ser portador de la relíquia de 
Sant Blai.

VICENT BELDA CALABUIG

Va nàixer el 14 de setem-
bre de 1942. De família amb 

molta tradició marinera, seguint l’exem-
ple del seu pare Valentí Cantó Ferre i el 
germà Valentí, es va donar d’alta en la filà 
l’any 1964 avalat pel seu pare.
Va tindre l’honor de ser portador de la 
relíquia de Sant Blai, en aquella processó 
de trajecte històric des de l’altar major a 
la porta del temple parroquial, degut a la 
pluja d’aquell any del 1993.

Miguel és un fester discret i complidor. 
Entre les seues aficions està la Cordà, 
ja que ha estat portador de la canya en 
moltíssimes ocasions i, sempre que té 
l’oportunitat està diposat a participar 
amb molt de gust.
És un fester que viu amb orgull la festa i 
en el maset és dels que els agrada prepa-
rar el còmpul per a la colla.
Per ser fester i moro marí, en nom de tota 
la filà enhorabona pels teus 50 anys de 
vida festera, Miguel.

MIGUEL CANTÓ VAÑÓ
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Luís Asensio Sempere, “Lluis 
Fonda” es el benjamín de la 

saga de los “Fonda”, su padre el “tio Fon-
da” y sus dos hermanos mayores, Juan 
José y rafael, fueron todos ellos institu-
ciones festeras en els Mosqueters y su 
hermano Vicente lo mismo pero en els 
Espanyoletos, Luís se apuntó Mosqueter 
cuando finalizó el servicio militar como 
era costumbre en su época, máxime te-
niendo en cuenta que en els Mosqueters 
no existían los medios festeros. o eras de 
pago completo o no lo eras. Siempre ha 
mostrado su plena disposición para cola-
borar en lo que se le requiriese, ha sido 
un “cabo” de escuadra titular desde du 
más tierna juventud, fue vocal dels Mos-
queters cuando se constituyó la Asocia-
ción de Fiestas en el año 1979.
Además fue el promotor de que el “Pi-
quete” del terç de Suavos, hiciera el co-
metido, que actualmente siguen hacien-
do, de permitir la Entrada de Sant Blai en 
la plaza y posteriormente en la iglesia 
Parroquial.

En el año 1970 fue capitán dels Mosque-
ters y tuvo el honor de ser portador de la 
reliquia de Sant Blai en el año 2003.
Sigue siendo un miembro muy activo en 
cuanto a participación en las fiestas, lu-
ciendo siempre orgulloso su traje y som-
brero de pluma de Mosqueter, durante 
muchísimos años fue un ferviente aman-
te de la disparà del Mosquet e instituyó la 
modalidad de hacerlo disparar con una 
mano y un cigarrillo encendido en vez 
de la mecha.
Actualmente está integrado en una colla 
de mosqueters más jóvenes que él, pero 
que le respetan, le quieren y siguen sus 
experimentados consejos para llevar a 
buen término cualquier acto de fiestas.
Desde estas páginas sus amigos y toda 
la Filà de Mosqueters le queremos testi-
moniar nuestra más sincera felicitación y 
deseos de que siga otros cincuenta años 
haciéndonos gozar de su cálida compa-
ñía.
LUÍS MUCHAS FELiCiDADES Y VÍtoL AL 
PAtrÓ SAnt BLAi !!

Als 18 anys, Juan es va 
apuntar a mosqueter com 

no podia ser d’altra manera. nét i fill de 
mosqueters no cabia altra opció, li van 
inculcar l’amor per Sant Blai i per la fes-
ta des de xicotet, i així el 5 de febrer del 
1964 sent avalat per gregorio Beneito 
Beneito va entrar a formar part d’esta 
família.
Sempre ha format part d’una quadrilla 
molt activa, tot acudint a tots els actes, 
als sopars, les desfilades, etc. 50 anys do-
nen per a moltes vivències, anècdotes, 
rises i acudits però també dóna per a 
moltes formalitats i treball. Juan Benei-
to Doménech i com el coneixem en els 
mosqueters ha format part de la junta 
dels mosqueters com a vocal i desprès 
com a tresorer de la filà.

Amb el pas del temps Juan ha anat incul-
cant l’amor per la festa i per Sant Blai als 
seus. Ha sabut transmetre que la festa es 
du al cor encara que s’estiga molt lluny. El 
seu fill continua amb la tradició festera i 
també forma part d’aquesta filà. Juan rep 
en febrer amb les portes obertes a tots 
els néts a qui acompanya cada nit de Cai-
xes amb el fanalet o la caixa, o a l’Entrada 
de bandes i orgullós fa les fotos mentre 
els xiquets desfilen.
L’any 2003, va ser portador de la relíquia 
de Sant Blai compartint eixe dia amb tota 
la família. 
Des de la Filà de Mosqueters volem do-
nar-te l’EnHorABonA per aquests 50 
anys de fester.

LUÍS ASENSIO SEMPERE

JUAN BENEITO DOMÉNECH


