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LA NOSTRA PORTADA

Vicent Ramon Pascual i Giner (Bocairent, 1979). Dissenyador gràfic que, 
malgrat la seua joventut, compta amb una llarga trajectòria professio-
nal en què ha rebut nombrosos reconeixements pel seu treball, així com 
premis d’àmbit nacional. Els seus projectes se centren en les diferents 
variants del disseny gràfic: comunicació, disseny editorial, identitat cor-
porativa i il·lustració. Entre els més de 90 primers premis en concursos 
de disseny o de cartells que ha rebut, destaquen els cartells de Falles, 
Fira de Juliol, Corpus Christi i Setmana Santa Marinera de València, i a 
Alacant cartells de Fogueres, Setmana Santa i Moros i Cristians, així 
com els Primers Premis de disseny gràfic de l’Institut de Cultura Juan 
Gil-Albert de la Diputació d’Alacant (2005 i 2010). També al món de la 
festa dels Moros i Cristians, a més de dissenyar prop de 50 cartells per a 
diferents poblacions, és el creador de les diferents marques de l’UNDEF, 
com la de la mateixa entitat, el logotip dels 125 anys de música festera 
i el del Congrés Internacional sobre les festes de Moros i Cristians. A Bo-
cairent també és el creador del logotip del 150 aniversari de les festes.

En la portada del llibre-programa de les festes es representa il·lustrat 
l’acte de la Publicació. Igual que el mateix acte, la portada servirà 
d’anunci o avís al poble de la imminent arribada de les nostres festes.

El disseny està creat exclusivament amb la intenció de representar la 
singularitat de les festes de Bocairent per mitjà d’un acte únic i propi 
de les nostres festes. En la portada apareix il·lustrat un fester de ca-
dascuna de les 9 comparses desfilant i formant una esquadra on totes 
les comparses apareixen unides i amb un fi comú: la germanor festera.

La il·lustració està creada a partir de taques utilitzant els colors dels 
vestits de les nou comparses i creades amb papers esquinçats on es 
perfilen únicament simplificacions de detalls de brodats o armament. 
Aquesta tècnica permet que el resultat siga un disseny molt acolorit i 
que quede molt solta la il·lustració.
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Associació de Festes de Moros i Cristians 
a Sant Blai de Bocairent

EDITORIAL

Un any més estem amb tots vosaltres per a fer-vos arribar 
el Llibre-Programa de les Festes a Sant Blai del 2016, ja 
a tocar. L’Associació se sent orgullosa de preparar-lo, con-
feccionar-lo i editar-lo, perquè tots puguem gaudir veient 
reflectit en ell un trosset del nostre viure quotidià i com-
provar com, tot i les dificultats per les quals hem passat 
o estem passant, l’esperit del nostre poble continua ben 
viu i amb ganes de seguir progressant i enriquint-se de 
les possibilitats que ens ofereixen les nombroses associa-
cions de tot tipus que tenim a l’abast. Tot això, sense obli-
dar-nos, com no podia ser d’altra manera, de l’oportunitat 
de gaudir sanament de les nostres festes.

Pel que fa pròpiament a la Festa, volem assenyalar que, 
un cop consolidat el controvertit canvi de data de cele-
bració de les festes amb l’acceptació del resultat de la 
votació efectuada, convé encarar nous reptes, com ara 
un dels objectius de l’actual Junta de Festes. Es tracta de 
dur a terme una revisió i actualització dels Estatuts de 
l’Associació per tal d’adaptar-los a la situació i moments 
que vivim.

En aquest aspecte, pensem que, tot i mantenir les arrels 
de les festes que des de fa més de 150 anys celebrem com 
una cosa pròpia i autèntica que portem a dins de la nos-
tra manera de ser i, sense deixar-nos portar de l’ambient 
«carnavalesc» que pareix envair moltes de les poblacions 
que han incorporat recentment festes de Moros i Cristians 
a la seua agenda lúdica i festiva, cal anar introduint canvis 

en el desenvolupament de la festa, de manera que permeta un acurat equilibri entre el gaudiment i 
l’agilitat necessària perquè els actes resulten fluids, lluïdors i àmpliament participatius, com creem 
que ho van ser, per exemple, en l’entrada del 2015.

En altre ordre de coses, volem fer un repàs dels nombrosos i importants esdeveniments de l’Associ-
ació al llarg d’aquest any. En primer lloc, l’elecció del nou President de l’Associació, Vicente Silvestre 
Silvestre, qui va tindre el coratge i la generositat necessària per a tornar a fer-se càrrec d’un lloc de 
tanta responsabilitat com aquest. Estem segurs que amb el seu treball i la col·laboració de tothom, 
especialment de la nova Junta, assolirà satisfactòriament els objectius que es proposen. No podem 
oblidar, una vegada més, la gran tasca realitzada pel seu predecessor, Ximo Carbonell Sirera, qui va 
prendre el timó de la nau en moments difícils i la va saber conduir amb eficàcia i satisfacció de tots.

També donem la benvinguda a M. Luz Pascual, regidora de l’Àrea Lúdica i Esportiva de l’Ajuntament, 
representant de la Corporació en l’Associació. No cal dir que esperem tindre la seua efectiva col-
laboració, com vam tindre amb l’anterior representant, Noelia Vañó. Finalment, donem una cordial 
benvinguda al nou rector de la Parròquia, Benjamín Fayos Olivares, que tindrà ocasió de fer la seua 
aportació religiosa a l’Associació, així com comprovar de primera mà la devoció i el fervor que el 
poble de Bocairent sent per Sant Blai. Estem convençuts que ens ajudarà a canalitzar tots aquests 
sentiments tan bé com ens va ensenyar el rector Ángel, de manera forma que siguem capaços de 
posar en pràctica dia a dia l’exemple del nostre Patró.

Desitjant que siga així i que tots junts gaudim d’unes bones festes, llancem un fort: 
VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!! 
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SS. MM.
ELS REIS D’ESPANYA
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Salvador Mataix. Accèssit blanc i negre concurs Bocairent i el seu entorn 2015
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Josep-Vicent Ferre Domínguez

Saluda del 
BATLE de Bocairent

Com que l’organització de les nostres festes patronals és respon-
sabilitat suprema de l’Associació de Festes de Moros i Cristians, 
els canvis al seu si són sempre seguits de manera molt atenta 
pels bocairentins. Per això, les primeres paraules vull que siguen 
d’agraïment a Joaquim Carbonell Sirera, que ha sabut conduir amb 
tacte i habilitat el període de transició que ha conclòs amb l’elec-
ció de Vicent Silvestre Silvestre com a president de la Junta. De-
sitgem de cor que el mandat que aquest enceta enguany estiga 
ple d’èxits i encerts, proporcionals a la seua il·lusió i dedicació 
indubtables. 

Per la meua banda, amb aquest saluda comença un tercer cicle de 
gestió municipal i de representació institucional de Bocairent. La 
meua gratitud, per tant, a tots els veïns i veïnes per haver dipo-
sitat la seua confiança en el nostre projecte, amb l’esperança de 
no frustrar les expectatives i de ser capaços de donar respostes 
avinents als problemes, necessitats i reptes que ens plantegen.

Coincideix enguany amb diverses efemèrides de la història del 
nostre poble. Fa 600 anys els bocairentins van comprar el que 
era un lloc de senyoriu a la família Artés, fet que va suposar la 
transformació en vila reial, l’inici d’una nova forma d’administració 
i govern municipal i l’expansió de la nostra població. Cent anys 
després, fa ara mig mil·lenni, es va inaugurar i consagrar la nova 
església parroquial, feta en el turó de l’antic castell a la manera 
gòtica. Finalment, també és el centenari de l’estrena de l’himne a 

Sant Blai, obra de Julián Castelló i Luis Coello, expressió de la fe i fervor d’un poble envers el seu 
patró. Junt amb fites tan assenyalades, n’hi ha d’altres més modestes i íntimes, però que formen 
part també de la vida quotidiana local, com són els 50 anys de l’Escola Hogar o els 75 anys de vida 
musical de José Bernat Sempere, que, amb el germà major Ángel, ens han acompanyat amb els ma-
jestuosos sons de l’orgue en tants moments de la nostra existència. El nostre testimoni, per tant, a 
tots els que d’una manera o d’una altra ens han ajudat a ser el que som.

La festa ha estat sempre una part essencial d’eixa història col·lectiva. La nostra felicitació, per 
tant, als capitans, alferes i festers que compleixen 50 anys com a tals en 2016. I, per descomptat, a 
Agustín Belda Sempere, Tino, escollit el passat novembre Soci d’Honor de l’Associació, nomenament 
que reconeix una trajectòria festera plena de dedicació, responsabilitats i amor als nostres Moros i 
Cristians. Enhorabona a tots i totes.

I com sempre, una crida a tots: als veïns i veïnes, als bocairentins i bocairentines que viuen fora, als 
habitadors dels pobles dels voltants i als que desitgen visitar-nos en uns dies tan entranyables. Bo-
cairent s’obri a tots per tal de gaudir junts de cada moment de la nostra festa: les desfilades prèvies 
i els ciris, el sabor ancestral de la retreta de les Caixes, la moguda de bandes, l’espectacularitat de 
l’Entrada, la marcialitat de la diana, la solemnitat de la Missa, l’emotivitat de la processó, el soroll 
compassat dels trons i les disparades... Cada moment, cada instant, cada racó pot ser una invitació 
a la felicitat individual i col·lectiva. Vítol al patró Sant Blai!
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Vicente Silvestre Silvestre

Saluda del PRESIDENT 
de l’Associació de Festes

«El pitjor dels errors és fer tots els dies el mateix i 
esperar diferents resultats.»

Albert Einstein

Sé que en els temps que corren cada vegada han anat madu-
rant-se moltes coses en la Festa, des de la meua humil opinió 
crec que queden moltes coses per fer i millorar. Aquest és l’afany 
de superació que ha de regir les nostres maneres d’actuació en el 
món fester. El nivell d’implicació dels nostres festers i festeres no 
ha de decaure i hem de mantindre i superar-se fent de la Festa de 
Bocairent això que ens diferencia de les altres poblacions.

Com que aquest món dels moros i cristians no para de progressar, 
hem d’anar posant-se al dia. Estem immersos en canvis com, per 
exemple, la legislació de la pólvora, armes d’avantcàrrega, actu-
alització dels Estatuts de la Junta de Festes i l’Agència Tributària 
ens recorda algunes normes que fins ara eren desconegudes per a 
nosaltres. A poc a poc anirem fent i posant-nos al dia.

Novament tinc l’honor d’adreçar-me a tots vosaltres des d’aques-
ta tribuna que em permet aquest Llibre de Festes. Després d’un 
parèntesi de quatre anys, torne a estar al capdavant de la Junta 
de Festes, a compartir tasques amb els meus companys per a or-
ganitzar unes festes que siguen del grat de la majoria dels festers 
i festeres, així com del nostre poble i dels visitants que ens acom-
panyen aquests dies del mes de febrer a Bocairent.

He d’agrair als festers i festeres que em van donar suport amb el seu vot el dia de l’elecció a presi-
dent. També, l’acollida dels companys presidents, així com dels companys de la Junta de Festes. Tot 
l’agraïment també a les persones que he escollit per a les tasques de compromís i responsabilitat en 
l’Associació. Entre tots, anem a treballar per la FESTA de Moros i Cristians, en majúscules.

La meua enhorabona als capitans i capitanes que enguany ens representen en les Festes, per a 
ells i les famílies, l’enhorabona. També el meu reconeixement, per descomptat, a qui té l’honor de 
complir 50 anys de festers en actiu. La benvinguda al nou assessor religiós de l’Associació, Benjamín 
Fayos. També, per la distingida trajectòria, al nou Soci d’Honor de la Junta de Festes Agustín Belda 
Sempere. Enhorabona pel nomenament.

A Bocairent sempre estem commemorant esdeveniments, sempre hem de recordar a qui va tindre la 
idea de començar alguna cosa. Enguany festegem el Centenari de l’Himne a Sant Blai i els 50 anys 
de la celebració del Panellet, que a Bocairent oficiem durant onze mesos. Des de la Junta de Festes, 
naturalment donem suport als actes que recorden aquells moments d’iniciació i d’inspiració d’unes 
persones que van aportar a Bocairent cultura, que ara és història.

Espere i desitge de tot cor que en aquest any, en les Festes que anem a celebrar, Bocairent s’òmpliga 
de confraternitat i concòrdia en tot el poble.

Una cordial salutació i 
VÍTOL AL PATRÓ SANT BLAI!!
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Iconografia de Sant Blai

Imatge de Sant Blai al monestir de la Mare de Déu de la Balma a Sorita (Castelló)
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Benjamín Fayos Olivares

Saluda del RECTOR 
de la Parròquia de Bocairent

De nou, arribem a les portes de la Festa de Sant Blai, l’any 2016. 
De nou, arriba la cita anual d’arreplegar-nos junts i fer festa cele-
brant al Patró de Bocairent. Un poble de festa és un poble feliç; 
un poble que mostra la millor de les seues cares: la unió de tots 
els qui el formen. Les festes fan reviure dins de nosaltres les mi-
llors coses que portem a l’interior: les més autèntiques, les més 
bones i les més nobles. 

Són com una projecció comunitària del poble que voldríem: un 
poble unit, en harmonia, on tots compten, on tots participen. Un 
poble obert, així mateix als qui ens visiten, als forasters, als d’al-
tres llocs: on tots caben i tenen el seu lloc. Les festes expressen, 
més i millor que cap altra cosa l’ànima i el projecte d’un poble. 
Vos desitge a tots que eixe projecte el fem realitat, que siga de 
veres dut a la vida: en les Festes, però també durant tot l’any.

Enhorabona a tots els qui les prepareu, treballant i desvelant-vos, 
per una tasca ben feta; enhorabona a tots els qui les viviu i dis-
fruteu. Que les festes siguen un any més l’escola on creix la nos-
tra convivència i la nostra unió. Una escola on pugau aprendre a 
caminar junts i en pau, com un poble unit, il·lusionat, un poble on 
tots són importants.

Que el Patró Sant Blai, a qui anem a celebrar, i que es fa present 
més que mai entre nosaltres en els dies de les Festes, siga per a 
tots un model i un signe de la presència de Déu, acompanyant la 
nostra vida.

A tots, molt bones Festes 2016!


