
2
0
15

Llibre-Programa
Festes de Moros i Cristians 
en Honor a Sant Blai 
Bocairent

Photofinish



2

ed
ito

ria
l

Edita: 
associació Festes de Moros i Cristians 
a Sant Blai, Bocairent

ProjECtE:
Comissió de Programa

Portada:
antonio Ferri

il·luStraCionS:
antonio Ferri
luis Silvestre

Col·laBoraCionS FotoGrÀFiQuES:
arxiu de Pedro Cortés
arxiu de joaquín Blasco Pascual
Manuel alarte
agustín Belda
joaquín Beneyto
josé M. Beneyto
juan Miguel Beneyto
josé antonio Bernat
Ángela Cabanes
josé Miguel Cabanes
josé Miguel Castelló
albert doménech
ricard Ferre
Mariano Ferre
Manuel Guijarro
Salva Mataix
Patricia de las nieves
Manuel Pascual
Photofinish
josé requena
juan Sanz
Paco Sempere
Blai Vanyó

CorrECCiÓ linGÜÍStiCa:
Gemma Pella

diSSEnY i MaQuEtaCiÓ:
alesc Comunicació

iMPrESSiÓ:
Quinta impresión

dipòsit legal: V-5275-2005

Els punts de vista i opinions expressades 
en els articles o comentaris en aquest lli-
bre-programa de Festes són la dels autors 
i no reflecteixen necessàriament els punts 
de vista i les opinions d’aquesta associació 
de Festes dels quals no es fa responsable.

Prohibida la reproducció total o parcial de 
qualsevol informació gràfica, sense permís 
de la societat editora.

www.santblai.org

amb la col·laboració de:

LA NOSTRA PORTADA

antonio Ferri, un dels pintors valencians actuals més reconeguts que 
ha exposat en diversos països europeus i als Estats d’units d’amèrica, 
és l’autor de la imatge del programa del 2015 després d’un any farcit 
de reconeixements a Bocairent, la localitat a la qual va lligada la seua 
infantesa i adolescència. d’aquesta forma, Ferri torna a col·laborar amb 
l’associació de festes per quarta vegada després d’haver-hi sigut també 
l’encarregat de preparar les portades del 1961, del 1974 i del 1998.

El “gran poeta de la imatge” com el definiria María Beneyto, una de les 
poetesses valencianes més importants del segle XX, demostra de nou 
la seua capacitat per reinventar-se amb plena llibertat i plasma les dos 
figures clàssiques dels moros i cristians seguint el seu estil tan perso-
nal inspirat en el Quattrocento italià. així, l’elegància dels gestos i la 
perfecció dels trets dels dos cavallers i les seues muntures agafen em-
penta cap a l’espectador sobre un fons intens per completar un conjunt 
harmònic i impactant al mateix temps.
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Associació de Festes de Moros i Cristians 
a Sant Blai de Bocairent

EDITORIAL

la festa, com a expressió social i cultural del poble, 
fa que la humanitat puga evadir-se dels problemes de 
cada dia, dels moments atziacs i difícils, per buscar a 
la deessa ventura... i acaba trobant-la encara que siga 
en uns dies per ell inventats, uns dies en els quals po-
der oblidar-se de tot i, junt amb altres homes i dones, 
gaudir-les i divertir-se: els dies de festes.

les festes de Moros i cristians de Bocairent han estat 
reflectides al llarg del temps en aquest llibre-progra-
ma que compta com a premissa principal el difondre 
i el donar a conèixer la nostra història com a poble 
mitjançant documentació escrita i gràfica. Molts són 
els col·laboradors que durant dècades han aportat 
aquests materials de forma totalment desinteressada 
per contribuir a la nostra memòria col·lectiva i merei-
xen, per tant, el nostre reconeixement.

Si fem referència a l’any 2014, direm que ha sigut un període difícil per a l’associació, un any de canvis i de 
decisions complicades: per una banda, hem canviat de presidència d’una manera un tant inesperada, circums-
tància que ens ha obligat a funcionar amb un nombre més reduït de components; per una altra, l’ajuntament, 
amb el suport de l’associació arran d’una demanda popular que demanava el canvi de dates de festes al cap 
de setmana, va dur endavant una consulta ciutadana en la qual el poble bocairentí va deixar constància de 
què els temps estan canviant, de què la situació social i econòmica és diferent respecte a anys arrere, i de què 
tant festers i festeres com la resta de la població volem gaudir junts d’unes festes meravelloses.

respecte al llibre-programa que tenen entre mans, és una simbiosi de paraules i d’imatges que desitgem que 
agrade a tothom. l’aposta, seguida per aquesta comissió durant les últimes edicions, per una presentació ben 
atractiva visualment i més gràfica ha comptat, un any més, amb la participació activa de fotògrafs professio-
nals i amateurs que ens aporten instantànies d’una qualitat i d’una estètica de gran nivell i és que, com diu el 
saber popular, “una imatge val que mil paraules”.

així, enguany comencem amb una obra creada per a l’ocasió pel pintor antonio Ferri que encapçala un llibre-
programa que compta amb les seccions habituals que darrerament han particularitzat aquesta publicació. En 
primer lloc, trobaran els saludes de les autoritats corresponents per a conèixer, a continuació, quins seran els 
protagonistes de les festes d’enguany: les capitanies, els alferes i els festers i la festera amb 50 anys en actiu. 
Evidentment, tampoc hem volgut oblidar-nos d’aquells festers que ens han deixat durant els darrers mesos.

després de conèixer l’activitat festera de l’últim any, cadascuna de les nou filaes continuarà desgranant-nos 
particularitats de la seua idiosincràsia per a, tot seguit, obtenir una altra visió de la festa gràcies a diferents 
autors i autores que amb els seus textos abasten des de la literatura popular fins la gastronomia o el reconei-
xement a la tasca desinteressada de Fernando Vañó com ambaixador moro. amb l’apartat d’Història ens po-
drem endinsar en diferents aspectes del nostre passat i finalitzarem aquest viatge pel temps amb l’actualitat 
local i la de les nostres associacions i festes.

tot aquest conjunt ha sigut possible a desenes de persones que han aportat textos, fotografies i il·lustracions, 
als quals els agraïm sincerament la seua col·laboració. igualment, tampoc hem d’oblidar els comerços i les 
empreses que es publiciten en aquest llibre-programa i que, per tant, contribueixen de forma decisiva a la 
seua edició.

Quan vostés estiguen llegint aquestes paraules, una part de la feina de la Comissió del programa estarà aca-
bada un any més. durant els últims mesos hem treballat perquè siga del seu gust i demanem, per endavant, 
disculpes per les errades que hàgem pogut cometre.
Per últim, sols ens resta desitjar-los el més important de tot: passen bones festes!!!

Vítol al patró Sant Blai!!!
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SS. MM.
ELS REIS D’ESPANYA
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“Bailando bajo la nieve” de Manuel Alarte , accèssit local del concurs municipal de fotografia ‘Bocairent i el seu entorn’
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Josep-Vicent Ferre Domínguez

Saluda del 
batle de Bocairent

Quan l’any 1859 el Consell de la Vila de Bocairent va decidir que les 
celebracions patronals a Sant Blai assoliren l’estructura moderna de 
“festes de Moros i Cristians” no va estatuir sense més un trencament 
amb la Soldadesca anterior, sinó que va consagrar el que ja devia ser 
un moviment popular de renovació: havien aparegut companyies de 
cristians i de moros que no es limitaven a fer salves d’honor al pa-
tró i parades militars,  es representaven des d’anys abans les ambai-
xades davant d’un castell vetust, es contractaven bandes de música 
forasteres que romanien alguns dies al poble, es feia ratlla setmanal 
per tal de fer front a les despeses de la festa... d’alguna manera, el 
consistori bocairentí va conformar una nova manera d’entendre les 
festes concorde amb les exigències dels joves i de la burgesia local, 
una nova generació que va apostar a nivell industrial per les moder-
nes i recents maquinàries i tecnologies tèxtils, i a nivell social per la 
creació de les primeres “filaes” o de “la música nova”, entre d’altres.

l’esperit de renovació va posar els fonaments d’allò que hui són unes 
esplendoroses Festes de Moros i Cristians a Sant Blai. Posteriorment, 
en un segle i mig, es van afegir actes nous, com els ciris i els pane-
llets, va canviar la forma de desfilar amb la incorporació dels pas-
dobles i de les marxes mores i cristianes, es va multiplicar el nombre 
de festers, es va acceptar la participació femenina amb igualtat de 
condicions amb els hòmens, etc. la nostra festa és una suma d’ini-
ciatives, propostes i canvis que l’han mantinguda sempre viva i la 
projecten cap al futur.

Per tant, un any més, la nostra felicitació als capitans, alferes, ambaixadors i festers amb 50 anys de 
vida festera. tots ells són els personatges centrals dels Moros i Cristians de cada any i per a ells el 
nostre homenatge. El nostre reconeixement, també, a tots els festers i festeres, als músics i a totes les 
persones que, amb la seua col·laboració puntual i discreta, fan possible la celebració. El nostre record 
emotiu per a tots aquells que ens han deixat en el darrer any i ens han transmés al llarg de la seua vida 
l’esperit fester.

no volem eludir l’elogi manifest a les juntes de les nou comparses, peces insubstituïbles de l’engra-
natge festiu; és un acte de justícia reconèixer la capacitat de treball i l’altruisme dels festers i festeres 
que n’hi formen part. i també, no cal dir-ho, a aquells que componen l’associació de Festes de Moros i 
Cristians a Sant Blai; són els grans sacrificats de la nostra commemoració anual. Per això, en un any en 
què l’activitat ordinària no ha estat exempta d’alguns incidents i enrenous, el nostre agraïment a Vicent 
Vicedo domínguez i el grup de col·laboradors per la seua entrega, honestedat i desinterés en pro de 
les nostres festes. Esperem que el temps cure les ferides i que la vivència de la festa ajude a oblidar 
i superar els conflictes. En eixa línia, el nostre aplaudiment a joaquim Carbonell Sirera, president en 
funcions, i l’equip que l’envolta pel seu compromís i abnegació.              

un any més, per tant, cridem a tots els veïns i veïnes, als bocairentins i bocairentines que no viuen al 
poble i als forasters i forasteres que ens visitaran des de la nit del primer divendres de febrer, a celebrar 
amb il·lusió, optimisme i alegria les nostres festes patronals. Bones festes a tots i a totes. Vítol al patró 
Sant Blai!
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“Xica i cavall” de Juan Sanz
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Ximo Carbonell Sirera

Saluda del president 
de l’Associació de Festes

és una satisfacció poder dirigir-me a vostés tot aprofitant l’ocasió que 
em brinda este càrrec que ostente amb tanta il·lusió. Permeteu-me, 
doncs, que els dirigisca unes breus paraules. 

després d’acabar les festes passades, el meu plantejament personal 
era enfocar este últim any a la junta de Festes amb la il·lusió d’haver 
aportat el meu gra d’arena a la llavor que es realitza a l’associació i, 
especialment, haver-me enriquit amb unes amistats que, de no estar 
a la junta, no haguera trobat. Però els esdeveniments viscuts, amb la 
dimissió de l’anterior president i l’acceptació del compromís de posar-
me al front de la junta, m’han portat a replantejar-me aquest any com 
un repte diferent i, sobretot, amb una responsabilitat que espere que 
a l’acabar haja acomplert correctament.

també crec que és de justícia agrair la llavor realitzada per part del 
president Vicent Vicedo, i de tots els seus col·laboradors pel seu tre-
ball i dedicació al front de la junta de festes.

Vull felicitar a les capitanes, als capitans i als alferes: desitjar-vos que 
gaudiu amb plenitud de tots el actes, acompanyats dels familiars i 
dels amics, tot representant les vostres filaes amb orgull i satisfacció,  
i que us quede un record inoblidable per a sempre. igualment, vull 
donar l’enhorabona a tots els festers que compliu 50 anys en actiu 
perquè de ben segur que heu deixat la vostra aportació a la festa i a 
la vostra filà. Enhorabona a totes i a tots.

després de les votacions per al canvi de dates, anem a viure unes festes lleugerament diferents. Per 
això, m’agradaria ressaltar la demostració de maduresa i de responsabilitat que hem sabut oferir al do-
nar-nos compte que tot avança i que hem de posar les bases per fer-ho possible. així, és responsabilitat 
de tots realitzar un esforç a l’hora de conjugar tradició, sentiments personals i religiosos, i modernitat. 
Els canvis han de servir perquè la gran majoria de la població i dels festers puga gaudir de les festes 
d’una forma més intensa i plena. de fet, canviar no és nou en la nostra tradició festera, al llarg dels 
anys hem pogut comprovar com els actes anaven adaptant-se a les condicions de vida de cada context 
o de cada temps. 

Hem d’estar sempre oberts a dialogar, deixant motius personals a banda, perquè les festes milloren i hi 
haja més participació tant de festers com de públic. Som un poble referent pel que fa al percentatge de 
festers respecte al cens, motiu que ens fa sentir-nos orgullosos de les nostres festes; però també hem 
de ser conscients que altres pobles ens observen, ja que som un exemple per a d’ells, circumstància que 
ens enorgulleix però que ens obliga a no descuidar-nos; seguir treballant per millorar les nostres festes 
perquè tant festers com el públic en general les gaudisquen. Eixe ha de ser el nostre repte col·lectiu. 

El meu agraïment pel seu suport a tots els components de la junta de Festes doncs m’han facilitat el 
treball amb la seua dedicació i el seu temps, perquè el desenvolupament de les festes i el programa que 
ara tenen a les seues mans millore any rere any. també desitge fer-los partícips de la bona experiència 
viscuda a la junta de Festes, a l’igual que a les juntes de les filaes; per això, voldria encoratjar-los a tots 
a participar de forma activa en la responsabilitat, la col·laboració i el treball de preparació de les festes 
en algun moment de la nostra vida festera: tots podem aportar alguna cosa positiva i que, de ben segur, 
ajudaria a millorar la festa.
 
tan sols em resta convidar a tot el públic a participar i a gaudir de lES noStrES FEStES. Bones Festes 
a totes i a tots i

VÍtol al PatrÓ Sant Blai!
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Francisco López Pérez

Saluda del president  
de la Unió d’Entitats  
Festeres (UNDEF)

Bocairent despliega de nuevo su esencia festera, inicia los preparati-
vos y recupera la esencia de antaño. restan escasas semanas hasta 
que con el inicio del mes de febrero vuelvan a sentirse en la pobla-
ción y entre sus gentes el vibrar y retumbar festero de las cajas en el 
esperado desfile de faroles.

una Fiesta de Moros y Cristianos fiel a su historia que ha sabido 
adaptarse a los nuevos tiempos. una fiesta que ha sabido conservar 
la herencia de sus antepasados e innovar para situarse como refe-
rencia de otros pueblos en el marco de las Fiestas.

la junta de Moros y Cristianos de San Blas inmersa en los prepara-
tivos, se esfuerza especialmente para que desde el día 7 hasta el 10 
de febrero de 2015 Bocairent viva sus fiestas con el esplendor que 
merece.

Con sus filaes dispuestas a estar a la altura de las circunstancias, 
éstas contribuyen de manera intensa a que sus Fiestas de Moros y 
Cristianos evolucionen y alcancen la excelencia. desfilarán con en-
tusiasmo y participarán en cada desfile, en cada acto, y el día 8 de 
febrero celebrarán uno de los días más importantes de la fiesta, el 
de San Blas. 

El bando moro y el cristianos resolverán sus diferencias el esperado 
día 9 de febrero, y culminarán sus fiestas el día del Santo Cristo, con 
el cambio de Bandas de Capitanes y alféreces del próximo año.

Para la institución que represento, las Fiestas de Moros y Cristia-
nos de todas y cada una de las poblaciones que conforman undEF, 
constituyen una pieza indispensable de nuestra organización. Sin el 
esfuerzo y trabajo de diversas personas, recursos e instituciones, no 
sería posible. 

Como presidente de la undEF, quisiera reconocer la gran labor reali-
zada por todos los que hacen posible que las Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Bocairent alcancen cada año el esplendor que merecen. 

un cordial saludo.
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Iconografia de Sant Blai

imatge de sant Blai pertanyent a la col·lecció del Museu de la Parròquia de l’assumpció de nostra Se-
nyora de Bocairent realitzada, segons es dedueix per la tècnica del brodat d’imatgeria, entre finals del 
segle XV i inici del XVi.



15

ed
ito

ria
l

Ángel Miguel Olivares Alís

Saluda del rector 
de la Parròquia de Bocairent

“Me encuentro con el paisaje.
Como hay un idioma materno

que te enseña a nombrar las cosas,
hay un paisaje materno,

con el que aprendes a ver el mundo.
luego conoces más lenguas

y más paisajes
y pueden ser más bonitos,

pero ninguno te parece mejor”1.

Estoy convencido de que todos los que leáis este saluda estaréis de 
acuerdo: Bocairent es un paisaje, idioma, y una mirada sobre el mun-
do diferente a todas las demás. Bocairent tiene un latido distinto y 
hermoso en cada uno de los habitantes que nacen, ríen, trabajan, 
viven, gozan, luchan, aman y mueren en él porque su identidad se 
yergue conformada entre dos sombras: la de la sierra de Mariola y la 
del Santo Cristo: la fuerza de una tierra trabajada por manos gran-
des y fuertes ya sea con la azada o en el taller, y la fuerza de una fe 
impresa en cada uno de los hilos de los telares del alma siempre en 
constante trajín unidos por la lanzadera de la vida y que han alum-
brado el tejido incomparable en el que hoy vivimos. 
¿Quién, al terminar de subir por el barranco, no se experimenta en-
vuelto por esta sierra y, unos metros adelante, por la mirada mise-

ricordiosa del Santo Cristo?, ¿y quién no se alegra de sentirse vivo con el paso de las 
estaciones, ya sea cuando aspira el frío barruntado de olor a leña de las chimeneas 
–privilegio de vivir en el “barri antic”-, ya sea ante el tráfago por la calle Sant joan de 
ribera –el otro “barri”- a la hora de salida del colegio? ¿Y no es eso realmente hermoso?

“Vivir no es sólo existir,
sino existir y crear,
saber gozar y sufrir,

y no dormir sin soñar”2.
Eso celebramos en nuestra fiesta: nuestra vida con los miles de colores que la configu-
ran y que, por ser vida nuestra, la amamos y cuidamos con pasión como si fuera la única 
del mundo, apurándola, saboreándola, porque el reloj nos enseña que de un tiempo a 
otro estamos o no, y añoramos tanto porque amamos, y amamos porque lo importante 
en nuestra historia somos las personas, aunque 

“Vivimos bajo el mismo techo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte”3.
¿Que hemos votado?, pues sí, ¿que ha salido lo que queríamos o lo que no queríamos?, 
pues también. ahora bien, ¿nos hemos detenido a mirarnos con sinceridad para discernir 
realmente qué conviene?, y discernir no es dejarse llevar por el impulso ni el sentimiento 
ni la ideología ni la economía, sino escrutar atentamente nuestra forma de ser e historia 
y optar por una fiesta que nos haga mejores personas, una fiesta realmente creativa 
en la que quepamos todos, que nos emplace a comunicarnos, escucharnos, querernos, 
vivir en comunión, crear lazos y represente quienes somos y a dónde queremos ir. de lo 
contrario, ¿de qué ha servido todo este lío que nos ha sacudido durante meses obligán-
donos a olvidar lo que realmente importa que somos tú y yo, nosotros? Porque hemos de 
convivir juntos y, si no lo estamos, ¿qué celebramos? así pues,  

“¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar?”4.
de modo que, ¡adelante!, ¡prendamos los cirios y cantemos el himno!, ¡preparemos el tra-
je de fiesta y también la mesa!, ¡recemos el ángelus y taña el Blai!, ¡que ya redoblan “les 
caixes” a la lumbre de los faroles!, ¡subimos las banderas y desfilan las bandas!, ¡cruzan 
el arco los capitanes y la iglesia atestada recibe al Santo!, ¡resuenan “les embaixaes” y 
nos emocionamos ante el Santo Cristo! Y después… el rumor de cada día y el afán por 
encontrar la felicidad y la alegría que tanto deseamos.

¡VÍtol al PatrÓ Sant Blai! 

1. Julio Llamazares, (León, 1955), escri-
tor, periodista y guionista de cine. 

2. Gregorio Marañón, (Madrid, 1887-
1960), médico, científico y escritor. 

3. Konrad Adenauer, (Colonia, 5 de 
enero de 1876 - Rhöndorf, 19 de 
abril de 1967), político alemán, 
primer canciller de la República 
Federal de Alemania y uno de los 
“padres de Europa”. 

4. Helen Adams Keller (Alabama, 27 
de junio de 1880 - Connecticut, 1 
de junio de 1968), escritora y ora-
dora sordociega estadounidense. 


