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“De llum i verb”
La festa de Bocairent a través de cinc 
imatges i cinc poemes

Sergi Gómez i Soler
Juanjo Alcaide García

Faltava no res per començar les festes majors de Bocairent de 2015 i entre 
Juanjo Alcaide, fotògraf, i Sergi Gómez, filòleg i etnògraf, i els dos extremats 
seguidors dels morocristians bocairentins, sorgí una nova oportunitat de tre-
ball conjunt. Acabàvem de realitzar el cartell del Carnestoltes de Benimaclet i 
iniciàvem el treball per dissenyar el del Tractat d’Almisrà d’aquest any, i entre 
unes coses i altres, i com a una mena d’aposta o joc de contrastos, vam pensar 
realitzar alguna història per conmemorar la festa santblaienca tot combinant 
els nostres camps de “treball artístic”. 

Dit i fet. Juanjo aportà cinc fotografies i Sergi escriví cinc poemes aquells dies, 
entre Jacarilla i Ontinyent, a través dels quals volia explicar la festa a través 
de la imatge. Cadascun dels dies de festes, i de bon matí, el treball va anar pu-
blicant-se per les xarxes socials a través de l’espai de facebook de Juanjo i del 
blog de Sergi, “Can Carrasca”. El resultat és el que ara mateix vos oferim.

Silvia Santonja
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Enfebrerida gent que ara regolfa
al ritme anyal d’un compliment de vot,
corconvocada a l’aire sec d’un redoblar
que ha humitejat els memorials
taulaparant tots els passats joiosos. 
L’ara i l’ací que avancen lluminàries somnolentes
en cap foscor. Paper d’arcà,
ferm material fungible,
trama d’ordim représ d’àmbits trencats
que escalfa el pas d’uns amb els altres,
sempre endavant, a proclamar-se història.

Torna a girar el vent, la plaça sola.
S’escoltaran de lluny repics reverberats de serra,
al fred del cel, mirall de fanalets ditxosos.
Inici d’artifici ple, febril, de festes.
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(marxa cristiana)

Ens vestirem mantes i cotamalla
per regirar barroc amb medievalla
sense saber que hi ha de cert al pas,
i marxarem amb penons d’antigalla
que cap blasó corresponen, i ardits,
pàtina gris i metàl·lica tralla,
ofrenarem al passat referit
en ocasions sols a tall de rondalla
i molt sovint ensolcant tot oblit.
Però com som és com érem i balla,
rodant, el món del que fórem, i així
ens investim del dret i la navalla
confronta el rem, i el floret a la daga;
sempre teixint l’esquadró que davalla
giravoltant l’ample d’un esperit
apedaçat, fet a llapis i dalla,
d’un voler ser sense fita ni fi.
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Perquè ens falta el pa; per tota la pena;
per si hi ha treball; pel dolor que arrela;
pels qui ens són tan lluny; pel desig que anhela;
per trobar camí; per saluts en vetla;
pels qui han marxat; pel tot que ens supera;
perquè no hi ha; perquè res no aplega;
per qui estima eixorc; per qui en mort s’ofrena;
per qui vol més fer; per qui fa com feien;
perquè cresquen forts; per qui perd i alena;
per qui llaura tort; per qui es malnavega;
per tota la sort; per qui es creu condemna;
pel que perd sentit; per qui creure prega.

Vítol clamarem; i encendrem l’espera...
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Totes les finestres del viure tremolen
abocades al desbocat instant del tro.
La salabror ferrenya corca amb rovell
de llum i instant frontisses que pensàvem
ben somortes. Cada cop que trabuc o mosquet
perboquen a glopades llur compàs
en clau de fortor menaçadora
el paisatge quotidià, el carrer anar fent,
bescanviem en camper que sols queda resolt
just davant un castell de pastís, d’un ninot
que, sever, mirarà des del dalt les misèries.

Jugarem al dispar i el discurs suficient,
i guerreta farem abotant tot indici de pacte,
en vencent, en perdent, anirem agranant
el temps dolç: a l’alard des d’acapte.

I seguir, seguirem. I en passar, sentirem,
com de lluny, un almesc, breu, de pólvores.
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Acaba amb feliç pantaix la pujada a la serra.

El que queda d’alé buscarà conversió
de la bona, i xarrant, i esmorzant i venint
i tornant com fa l’ombra dels núvols
sobre el poble cansat que ara parla de tu,
fit a fit, amb les boires de fred
que van llaurant els camps, i s’enfilen serrals
al migdia de calç adobat amb pebrella.

Musicar tan amable xarrada es fa fàcil i ens cal
si al caliu d’amistat, sobretaula gastada,
percussions i metalls fan sonar els darrers dels herbers
i els intèrprets arcans no es cansen del tocar
i desfilen al vent, i desfilen al temps,
va passant, per camins, caminals,
cantalars d’aire clar
van passant fugissers fins l’adéu,

l’any que ve,
vent defilagarçat
que el sol, va fent
i va desfent, i...
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Diumenge 10 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 i capitanes, els festers homenat-
jats i la junta directiva de l’Associació per a assistir 
a la Missa en acció de gràcies a l’Església Parroquial. 
A continuació, eixirà el seguici des de l’Ajuntament  
fins al Pavelló Esportiu acompanyats per la banda de 
música AUM Bocairent, on es retrà homenatge a les 
capitanies i festers amb 50 anys en actiu.

Es farà la representació del SAINET FESTER, Unes 
festes en julio, obra de Miguel Ángel Fita López, i el 
lliurament de diplomes. El mantenidor de l’acte serà 
el senyor Francisco Vañó Ferre. Seguidament, tindrà 
lloc el dinar de germanor festera al pavelló.

Dissabte 16 De gener 

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

Diumenge 17 De gener

LA PUBLICACIÓ
A les 11.30 hores, des de l’Ajuntament, començarà la 
Publicació de festes. Discorrerà pels carrers de cos-
tum i finalitzarà amb una gran traca.

Del 23 al 31 De gener

NITS DE CIRI
El dia 23 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 h els dies 23, 25, 
26, 27, 28, 29 i 30; el diumenge 24, a les 18.00 h i el 
diumenge 31, a les 11.30 h.

Diumenge 24 De gener

L’ACAPTE
A les 11.30 hores, des de la Casa Consistorial eixirà 
el seguici amb l’Ajuntament, la junta directiva i les 
capitanies i els festers amb 50 anys en actiu per a 
celebrar el tradicional acte de l’Acapte. El seguici con-
tinuarà fins a la plaça de l’Ajuntament. L’acte finalit-
zarà amb una gran traca.

DivenDres 5 De febrer

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 oraci-
ons, es dispararà una traca. Tot 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 carrers de 
costum. En arribar al pont de Sant Blai, es dispararà 
un gran castell de focs d’artifici. Seguidament, es re-
prendrà l’acte per a passar per la placeta de Sant Blai 
i a recórrer el barri vell fins a finalitzar en la porta de 
l’Ajuntament.

A les 23.00 hores, des de la Residència fins a la plaça 
de l’Ajuntament, tindrà lloc la desfilada tradicional de la 
Nit de Caixes iniciada per la filà Terç de Suavos.

Dissabte 6 De febrer

L’ENTRADA
A les 11.30 hores es reuniran a la plaça de l’Ajun-
tament totes les bandes que participen en les fes-
tes. Primerament, s’interpretarà l’Himne Nacional per 
a hissar les banderes oficials. Tot seguit, la Societat 
Musical Vila de Bocairent interpretarà l’Himne a Bo-
cairent, sota la direcció de la senyora Loreto Belda 
Pérez. Tot seguit, començarà la desfilada de les ban-
des pels carrers de costum. Quan s’arribe a la bifur-
cació dels carrers José Puig-Sant Joan de Ribera es 
dispararà una gran mascletà.

A les 16.30 hores, des del carrer València i a l’altu-
ra de l’església de la Santa Creu, començarà l’Entra-
da de Moros i Cristians, que finalitzarà a la plaça de 
l’Ajuntament. Seguidament es realitzarà la tradicional 
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.

Programa d actes 2016
Del 10 de gener al 10 de febrer
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Diumenge 7 De febrer

SANT BLAI
A les 8.00 hores començarà, des de la porta de l’Ajun-
tament 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 la Missa 
Solemne de Sant Blai a l’Església Parroquial. La pre-
sidirà i predicarà el vicerector del col·legi Seminari 
de la Presentació i Sant Tomàs de Villanueva de Va-
lència, el reverend Ángel Miguel Olivares Alis. L’Agru-
pació coral de Bocairent, sota la direcció de Damián 
Molina Beneyto, acompanyarà 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’Ajun-
tament totes les filaes amb les seues bandes de música 
i els respectius capitans i autoritats per a dirigir-se al 
temple parroquial des d’on eixirà la Solemne Processó. 

Correspondrà portar la Relíquia a la Filà Terç de Su-
avos. 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. Enguany, per a commemorar el centenari 
de l’estrena de l’Himne, es cantarà en entrar el Sant 
a la plaça. Es dispararan focs d’artifici i després es 
reprendrà la Processó fins a l’Església Parroquial, on 
es tornarà a interpretar l’Himne a Sant Blai. 

Dilluns 8 De febrer 

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 a assis-
tir a missa segons es detalla a continuació: 

•	Espanyoletos:	Parròquia	–	Altar	Major
•	Granaders:	Parròquia	–	Capella	de	Sant	Blai
•	Contrabandistes:	Parròquia	–	Capella	de	la	Comunió
•	Terç	 de	Suavos:	Monestir	 de	 la	Mare	de	Déu	dels	

Dolors i dels Reis d’Orient
•	Estudiants:	Residència	del	Sagrat	Cor	de	Jesús
•	Moros	Vells:	Església	de	la	Santa	Creu
•	Marrocs:	Ermita	de	la	Mare	de	Déu	d’Agost
•	Moros	Marins:	Ermita	de	Sant	Joan
•	Mosqueters:	Ermita	de	la	M.D.	dels	Desemparats

A les 11.30 hores tindrà lloc la batalla entre els bàn-
dols cristià i moro. S’iniciarà des de la intersecció car-
rer	Batalla	de	Lepant	–	avinguda	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 què resultarà guanyador l’exèrcit moro, que 
hissarà 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 què l’exèrcit moro serà 
derrotat i foragitat de la fortalesa. Durant l’Ambaixa-
da, la filà de Marrocs resarà pels difunts a la porta de 
l’Església Parroquial i baixarà a la plaça de l’Ajunta-
ment fent ziga-zaga. Quan acabe l’Ambaixada, 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 començarà la desfilada-retreta des 
de la Residència fins a la plaça de l’Ajuntament.

Dimarts 9 De febrer

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 i capitanes a la plaça de l’Ajuntament. Des 
d’allí, es dirigiran cap a l’ermita del Sant Crist per tal 
de celebrar la tradicional missa en acció de gràcies, 
que tindrà lloc a les 11.30 hores. Correspon retre ho-
nors a la Filà Terç de Suavos. Quan finalitze s’esceni-
ficarà l’emotiu Despojo del moro.

A partir de les 12.30 hores, les filaes i els capitans 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 Dolors 
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 continuació, les 
filaes amb els nous capitans realitzaran l’acostumada 
Cercavila.

A les 24.00 hores, Grandiosa cordà.

Dimecres 10 De febrer

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 Jun-
ta Directiva, capitans i alferes. Des d’allí, aniran fins a 
l’Església Parroquial per tal d’assistir a la Santa Missa 
en sufragi dels festers difunts. Posteriorment, hi haurà 
dinar fester de totes les filaes als respectius masets.

Bocairent, desembre del 2015
L’alcalde, Josep Vicent Ferre Domínguez

El rector, Benjamín Fayos Olivares
El president de l’Associació de Festes de 

Moros i Cristians, Vicente Silvestre Silvestre


