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L’11 de gener es va celebrar l’acte d’homenatge als capi-
tans i als festers amb 50 anys en actiu. Després d’assistir a 
la missa celebrada a l’església parroquial, la comitiva fes-
tera, acompanyada per l’Associació Unió Musical Bocairent, 
es va dirigir al pavelló municipal d’esports, on per segon 
any se celebraria l’acte. La presentació va estar a càrrec de 
Maria García Rico, de la filà de Contrabandistes, filà porta-
dora de la Relíquia en les festes de 2015. En primer lloc, es 
va entregar el premi al guanyador del concurs del cartell 
anunciador, Miguel Ángel Bonilla, i a Antonio Vañó com a 
millor artista local. També es va presentar la portada del 
llibre-programa de festes, realitzat per Antonio Ferri, i es 
va premiar el guanyador del concurs de sainets, Ricardo 
Reig Molina. A continuació, la companyia de teatre L’Arcà, 
dirigida per José Vicente García Ferre, va representar el sai-
net guanyador, titulat Una carrossa per al tio.

Després d’adequar l’escenari, va tindre lloc l’acte d’home-
natge. Primer es va homenatjar la trajectòria festera de 14 
festers (entre ells, una dona) que abastaven els 50 anys 

en el món de la festa. Seguidament, els capitans de les 
nou filaes, protagonistes de les festes que aplegaven, van 
anar rebent l’homenatge dels presents mentre accedien 
a l’escenari als sons de les peces més característiques de 
cada filà. El mantenidor de l’acte va ser el granader Josep 
Calatayud Beneyto, president de l’Institut d’Estudis de la 
Vall d’Albaida (IEVA). Al seu parlament, a banda de les se-
ues vivències com a fester, no va faltar una referència al 
canvi de les festes al cap de setmana. L’acte va concloure 
amb la interpretació de l’Himne a Bocairent per part de 
l’Associació Unió Musical Bocairent, acompanyada per les 
veus del nombrós públic present a l’acte.

A continuació, va fer-se el dinar de germanor al mateix 
pavelló. Durant diverses hores, la gastronomia, la tertúlia 
festera i, com no podia ser d’altra manera, la música, es 
van mesclar, amb els capitans com a grans protagonistes, 
sobretot en el moment d’exercir de caps d’esquadra als 
sons de la música corresponent a la seua filà. Eixe va ser 
el colofó a un dia especial per a tots els homenatjats. 

José Maria Beneyto
Cronista de l’Associació de Festes de Moros i Cristians Sant Blai de Bocairent

Les festes de l’any 2015 no passaran als annals de la història com unes festes més. Per primera 
vegada en moltes dècades, entre el 2 i el 5 de febrer no es van veure trages de festa pels carrers 
de Bocairent. A la votació del 21 de setembre de 2014 es va optar pel canvi de les festes a cap de 
setmana, i les de 2015 van tindre l’inici el dia 6 de febrer amb la celebració del dia de Les Caixes.

CròniCa de festes 2015

diumenge 11 de gener

HOMeNAtGe ALs CAPItANs I ALs festeRs AMB 50 ANYs eN ACtIU

Blai Vanyó
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La vesprada del dissabte 17 de gener el protagonisme ab-
solut va ser per a la música festera. Al Teatre Avenida es va 
celebrar el 72é Concert Fester a càrrec de l’Associació Unió 
Musical Bocairent. Al concert es van estrenar cinc peces 
i va comptar amb la presència de fins a set directors, a 
banda del director titular de l’AUM, José Vicente Moltó. A 
la primera part es van interpretar «Rosa, rosae» (obra in-
terpretada per a la filà d’Estudiants), «Esther» (filà de Mar-
rocs), «Lurdes Palao» (filà Terç de Suavos), «L’Alpadull» (filà 

de Moros Vells) i «Aloiram» (filà d’Espanyoletos). La segona 
part la va encetar l’obra «In memoriam» (interpretada per  
a l’Associació Unió Musical Bocairent), a la qual seguiren 
«Cavall i navaixa» (filà de Contrabandistes), «Haissan» (in-
terpretada per a la Junta de Festes, amb la col·laboració de 
l’Aljub), «Sibila de Fortià» (filà de Granaders), «El camino» 
(filà de Mosqueters) i «Paco Verdú» (filà de Moros Marins). 
L’AUM va tancar l’acte amb una peça de regal, «Xelo la Pe-
queña». L’acte va estar presentat per Amparo Puerto Juan.

Els primers trages de festa es van poder veure pels carrers 
de Bocairent el diumenge 18 de gener. Després de l’esmor-
zar de germanor que els participants van compartir al ma-
set dels Moros Marins, a les 11.30 hores i davant d’un gran 
nombre d’espectadors àvids de festa, va començar l’acte 
de la Publicació amb el llançament de les salves corres-
ponents. L’Associació Unió Musical Bocairent va començar 
a interpretar el pasdoble «Eduardo Borrás», de Francisco 
Esteve (en homenatge pel centenari del seu naixement i el 
25 aniversari de la seua mort) i la cap d’esquadra Matilde 
Ferre Sanvictor, de la filà de Mosqueters, va demanar per-

mís a les autoritats per a començar la desfilada. Concedit 
el permís, els banderers de cada filà i les esquadres feme-
nina i masculina (amb Antonio M. Colomina Beneyto de 
cap d’esquadra), van iniciar el recorregut habitual, primer 
per l’incomparable marc del barri medieval i més tard per 
la part nova. L’AUM també  va interpretar en eixe recorre-
gut la marxa cristiana «Sala i Soler».

En aplegar a la punta del pont, començava el torn de la 
marxa mora. A la desfilada pels carrers del Ravalet van 
actuar com a caps d’esquadra els moros vells Ramón Micó 

dissabte 17 de gener

CONCeRt festeR

diumenge 18 de gener

LA PUBLICACIÓ

Manuel P. Esplugues
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Colomer i María José Vañó Belda. La marxa mora elegida 
per a eixe tram de l’itinerari fou «Ropería Ximo», i per a 
interpretar-la l’AUM va comptar amb la col·laboració de 
l’Aljub. 
Mentrestant, a les portes del local social, membres de la 
Junta de Festes s’encarregaven de posar a la venda el pro-

grama de festes de 2015, que el nombrós públic que pre-
senciava la desfilada fullejava mentre esperava l’aplegada 
dels festers a la plaça de l’Ajuntament on, amb una traca, 
es va donar per finalitzat l’acte de la Publicació. Els dinars 
als diferents masets de les filaes van donar continuïtat al 
dia de festa.

Photofinish
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Entre el 23 i el 31 de gener es va celebrar el novenari 
i les misses corresponents a cada filà per a commemo-
rar els ciris de cadascuna d’elles. El dia 23 a migdia, i 
des de l’ermitori del Sant Crist, un grup de festers va 
fer el llançament de coets que anunciava l’inici dels 
ciris, al mateix temps que les campanes de l’església 
parroquial voltejaven. 

Sis filaes van desfilar el dia del seu ciri (Espanyoletos, 
Granaders, Contrabandistes, Terç de Suavos, Moros Ma-
rins i Mosqueters), mentre que Estudiants, Moros Vells i 
Marrocs van triar un dia diferent del del seu ciri per a fer 
la desfilada. A més, la filà Terç de Suavos el dissabte 10 
de gener i els Contrabandistes el dia de Sant Antoni Abat, 
també van «traure la música».

del 23 al 31 de gener

NOVeNARI NIts De CIRI

Manuel P. Esplugues

Agustin Belda
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Després d’una setmana atípica, el divendres 6 a migdia 
es va fer el volteig general de campanes des de l’esglé-
sia de Nostra Senyora de l’Assumpció, sorollós anunci de 
l’inici dels dies grans de festa. A les 19.30 hores el rector 
Ángel Olivares va donar inici al res de l’Àngelus, que va 
estar seguit pel primer Vítol, i a continuació les caixes 
de cadascuna de les filaes van respondre amb el redoble 
tradicional al requeriment que els feia el sergent major 
de festes. Després, les caixes, acompanyades de molts 
festers i gent del poble amb el farolet, van recórrer els 
carrers de la vila per a fer partícips a tots del comença-
ment de la festa. En aplegar al pont de Sant Blai, el cas-
tell de focs d’artifici va posar la nota de color a la retreta 
de caixes.
A les 23 hores, la filà de Contrabandistes va donar el tret 
d’eixida a la desfilada de les nou filaes en una nit molt 
freda (a les 22.30 hores la temperatura era de -3’4ºC), de 

fet, la font de la plaça de l’Ajuntament estava congelada. 
Les baixes temperatures no van ser obstacle perquè es 
poguera veure una desfilada multitudinària. Una vegada 
va aplegar la filà de Granaders a la plaça, la nit de festa 
va continuar amb l’actuació del Grupo Ñ.

L’1 de febrer, dia que els bocairentins associem amb el dia 
de Les Caixes, es va celebrar l’Acapte. Mentre les juntes 
de les filaes i altres festers recorrien tot el poble per a fer 
aplegar a totes les cases el programa de mà amb els actes 
de les festes, la comitiva oficial encetava el recorregut de 
l’Acapte, que es va fer als sons de les peces interpreta-
des per l’Associació Unió Musical Bocairent: «Herminia», 

«Señorío Español», «Cielo Andaluz», «Fernandín» i «In 
Memoriam». Al voltant de les 14 hores aplegava la comi-
tiva a la plaça de l’Ajuntament. 
Posteriorment, al saló de plens, i amb la presència de 
l’alcalde, el rector, el president i el secretari de la Junta 
de Festes, es feia el recompte de la quantitat recaptada 
durant el matí, que va ascendir a 3.418,40€.

diumenge 1 de febrer

L’ACAPte

Manolo Alarte

Manuel P. Esplugues

divendres 6 de febrer

Les CAIXes
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dissabte 7 de febrer

L’eNtRADA

El dia de l’Entrada, 7 de febrer, també va clarejar 
molt fred. Des de bon matí, els carrers de Bocairent 
bullien d’activitat: aplegada de carrosses, festers 
atrafegats preparant trages o maquillant-se, arre-
plegada de dolços als comerços locals... A poc a 
poc, l’activitat anava fluint cap a la plaça de l’Ajun-
tament, centre neuràlgic de la festa, on a les 11.30 
hores començava a interpretar-se l’Himne Nacional 
mentre es feia la hissada de banderes des del bal-
có de l’Ajuntament. A continuació, l’Associació Unió 
Musical Bocairent va interpretar l’Himne a Bocai-
rent, que va ser corejat pel nombrós públic assis-
tent. La direcció va estar a càrrec de José Francisco 
Bernat Belda. 

Després, va tindre lloc l’acte de l’entrada de ban-
des, que es va iniciar amb la interpretació de «El 
camino», de José Vicente Egea. Tot seguit, van 
anar eixint les nou bandes de les filaes, que van 
tocar peces de Miguel Gimeno, Saül Gómez, Jordi 
Reig, José María Ferrero, Juan Miralles, José Franco, 
Pascual Marquina, Francisco Valor i Pedro Joaquín 
Francés. Els diferents abanderats de les filaes van 
estar acompanyats pels més menuts de cada filà. 
En aplegar totes les bandes a les escoles, es va 

disparar la mascletà i, una vegada acabada, 
el recorregut va continuar fins a la plaça de 
l’Ajuntament.

A les 16.30 hores va començar l’Entrada. 
Durant les setmanes prèvies, tant des de 
la Junta de Festes com des de les juntes de 
les filaes s’havia intentat fer una labor de 
conscienciació perquè els festers seguiren 
les instruccions de totes les persones encar-
regades de dirigir la desfilada. S’havia esta-
blit un temps de 50 minuts per a fer tot el 
recorregut. A més, es van introduir una sèrie 
d’elements per a fer més fluït l’acte. Així, a 
l’eixida hi havia un gran rellotge que marca-
va la mateixa hora per a tots; en diferents 
punts del recorregut hi havia membres de la 
Junta de Festes controlant el temps de cada 
esquadra; les carrosses paraven baix la bar-
rera, i així la desfilada no es paralitzava. Tot 
això, unit a la magnífica actitud dels parti-
cipants en l’Entrada, va fer que fora un èxit, 
cosa que ens beneficia a tots: festers i es-
pectadors. Per tant, l’objectiu es va complir. 
Ara el repte és donar-li continuïtat i que açò 
no haja estat flor d’un dia. Simplement es 
va demostrar que, posant tots un poc de la 
nostra part, es pot fer. 

Durant 5 hores (l’última esquadra va fer l’en-
trada a la plaça a les 21.29 hores, tal com 
estava previst), els carrers es van omplir de 
festa als sons dels pasdobles, marxes mores 

Agustín Belda
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i cristianes. Van participar 61 ban-
des de música i un total de 79 es-
quadres, més de la meitat d’elles, 
especials. A més, van participar 
quaranta carrosses artístiques, 
tres ballets, banderers i nombro-
sos animals (cavalls, falcons, dro-
medaris, camells), que van donar 
llustre als diferents boatos. 

L’Entrada la va obrir el sergent 
major, acompanyat per la bandera 
de la Junta de Festes, portada en-
guany per un membre de la filà de 
Contrabandistes i acompanyats 
d’una escorta formada per inte-
grants de la filà. Seguidament, la 
filà d’Espanyoletos encetava la 
desfilada del bàndol cristià. Dar-
rere del banderer desfilava l’ofici-
al masculina, a la qual seguia una 
carrossa infantil i el cop masculí. 
Altra carrossa precedia l’aplega-
da de l’oficial femenina i de l’es-
quadra infantil. Després va ser el 
torn de la carrossa de l’alferes (en 
aquest cas un membre de la junta 
de la filà, ja que no ostentava el 
càrrec cap fester d’aquesta). Ales-
hores, començava la capitania, 
que va comptar amb la presèn-
cia de tres esquadres especials 
(dos femenines i una masculina) i 
d’una carrossa artística. La capi-
tana Mariola Molina Beneyto va 
fer la seua entrada en una carros-
sa decorada amb motius d’arqui-
tectura medieval.

Manuel P. Esplugues
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El banderer de la filà de Grana-
ders va precedir la desfilada de 
les esquadres oficials, tant mascu-
lina com femenina, seguides d’una 
esquadra infantil. La capitania va 
estar formada per una esquadra 
especial masculina i per la carros-
sa que compartien capitana i alfe-
res, M. Carmen Gutiérrez Vicedo i 
son pare, Florentino, acompanyats 
per la família.

L’esquadra oficial femenina, que 
seguia a la banderera de la filà, va 
encetar la desfilada dels Contra-
bandistes. Dos carrosses infantils 
anaven a continuació i, darrere 
d’elles, l’esquadra oficial masculi-
na, l’esquadra infantil i una tercera 
carrossa infantil. Dos calesses van 
precedir l’aplegada de l’alferes 
Jose María Sanchis Beneyto, que 
va fer el recorregut a cavall acom-
panyat pel seu fill. La capitania de 
Natxo Cortés Francés va estar for-
mada per set esquadres especials 
(quatre masculines i tres femeni-
nes) i per una carrossa tirada per 
bous on ell anava. 

Darrere del banderer de la filà 
Terç de Suavos, desfilava l’oficial 
femenina, a la qual seguien les 
esquadres infantils i una carros-
sa infantil. A continuació, l’oficial 
d’homes i altra carrossa infantil, 
a més d’una esquadra masculina 
i una carrossa artística. L’alferes 
Xelo Belda Bacete va fer la desfi-
lada com a cap d’esquadra i, des-
prés d’altra carrossa infantil, va 
començar la capitania, formada 
per cinc esquadres especials (tres 
femenines i dos masculines) que 
desfilaren darrere d’un ballet. A 
més, la capitania va estar formada 
per cavalls de doma, falconeria, 
una escorta infantil i altre ballet, 
que donava pas a l’aplegada de la 
capitana Lurdes Palao Belda, que 
va fer el recorregut a lloms d’un 
preciós cavall i acompanyada per 
son pare, també a cavall. Tancaren 
la desfilada dels Suavos un ballet 
amb banderes i el cop d’homes.

La filà dels Estudiants posava punt 
i final al bàndol cristià. Darrere del 
banderer desfilava una esquadra 
de xiquets i l’oficial masculina, 
seguits per una carrossa artística 
i l’oficial femenina. Després d’una 
carrossa artística, una esquadra 

Blai Vanyó
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especial masculina i la carrossa 
infantil, apareixia la carrossa de 
l’alferes Albert Ruíz Mestre, que 
estava acompanyat per familiars. 
Seguidament, començava la ca-
pitania, oberta per l’estendard i 
formada per un ensemble musical, 
una carrossa artística amb famili-
ars i dos esquadres especials (una 
masculina i una femenina). Amb 
la carrossa de la capitana Amparo 
Vañó Beneyto, que estava acom-
panyada per familiars i amics, va 
concloure la desfilada de la filà.

Els pasdobles i les marxes cris-
tianes deixaren pas a les marxes 
mores. La filà de Moros Vells en-
cetava la seua presència amb el 
banderer i, a continuació, desfi-
laren l’esquadra oficial de blancs, 
la carrossa infantil del moro vell 
i l’oficial de negres. Darrere d’ells, 
una carrossa infantil, un bloc d’ho-
mes i un de dones, a més d’altra 
carrossa artística. Dos esquadres 
masculines i una femenina dona-
ren pas a l’aplegada del boato de 
l’alferes, format per dos corredors 
de banderes i dos dolçainers. Ales-
hores, va aplegar l’alferes Vicente 
Ferrandis Mas a lloms d’un dro-
medari i amb dos acompanyants 
també sobre dromedaris. Tancava 
el boato una esquadra especial 
masculina. S’iniciava aleshores el 
boato de la capitania, que obri-
ren una esquadra de la filà Man-
ta Roja de Cocentaina i una de la 
filà de Moros Vells de Banyeres de 
Mariola. A continuació, una carrossa infantil, dos 
esquadres masculines i una femenina, i l’esquadra 
del capità. Una carrossa artística i la carrossa del 
capità Ramón Micó Colomer, acompanyat per l’am-
baixadora i la rodella, posaren el colofó a l’entrada 
dels Moros Vells.

La filà de Marrocs va obrir la seua desfilada amb el 
banderer i tres blocs (masculí, infantil i femení), a 
més de dos carrosses infantils. Seguidament, l’ofi-
cial de negres i tres dels festers que complien 50 
anys en actiu: Francisco Blasco i Rufino Rodríguez 
en dos carrosses acompanyats dels respectius fa-
miliars, i Ximo Molina fent de cap d’esquadra. Dar-
rere d’una nova carrossa artística, aplegava l’alfe-
res dels Marrocs, Juan Carlos Castelló Molina, que 
va fer el recorregut com a cap d’esquadra. Alesho-
res, va començar el boato de la capitania, iniciat 
amb cavalls amb estendards i un grup de xiquetes 
acompanyades de música àrab. Una esquadra de 
negres, una carrossa de dones i cavalls amb falco-
neria deixaren pas a una esquadra especial feme-
nina i una masculina, seguides d’uns camells i d’un 
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ballet. Finalment, la capitana Lu-
cia Alarte Beneyto en carrossa.

Obria la participació de la filà 
Moros Marins el banderer, seguit 
per l’esquadra oficial masculina, 
dos carrosses infantils i un bloc 
d’homes i altre de dones. A con-
tinuació, una esquadra especial 
femenina amb motiu dels 50 anys 
de festera de Marga Ferre Puerto 
i una esquadra masculina. Segui-
dament, l’alferes Teodoro Lanarás 
a cavall, acompanyat per una es-
quadra d’homes i una de dones. El 
boato de la capitania va estar for-
mat per dos esquadres masculines 
i dos femenines, que deixaren pas 
a la carrossa-vaixell del capità Ar-
mando Calvo Vidal.

S’escoltaren de nou pasdobles 
amb l’aplegada de la filà de Mos-
queters. Al banderer de la filà, el 
seguia la primera esquadra ofici-
al masculina, encarregada d’obrir 
files per a deixar pas al capità, 
Pedro García Ferre, que a cavall 
dirigia la tropa i es feia acompa-
nyar per Guillem Nájar Francés en 
representació de l’alferes Jéssica 
Nájar Silvestre. A continuació, una 
carrossa amb familiars del capità 
i una esquadra d’acompanyament. 
Darrere de la primera carrossa ar-
tística va desfilar l’oficial femeni-
na, a la qual seguia una esquadra 
infantil i la segona esquadra ofici-
al masculina. Tancava l’entrada de 
2015 la segona carrossa artística i 
una esquadra especial amb marxa mora.

Que l’Entrada finalitzara a una hora prudent, va donar 
més participació a l’acte de la revista de les tropes per 
part dels capitans majors d’ambdós bàndols. Per part de 
les tropes cristianes, l’encarregada de fer-la fou la capi-
tana dels Espanyoletos, Mariola Molina Beneyto, mentre 
que per part de l’exèrcit de la mitja lluna fou el capità 
dels Moros Vells, Ramón Micó Colomer, qui va passar re-
vista a les seues tropes. Mentre a la plaça es produïa la 
revista de tropes, a l’església s’estaven fent les vespres. 

Precisament al temple parroquial es van dirigir totes les 
filaes en acabar la revista per a acudir a l’acte de l’ofrena, 
donant així punt final als actes del dia.
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FiLÀ dE moSquETERS



MARIOLA MOLINA BeNeYtO

Mª del CARMeN GUtIÉRReZ VICeDO

AMPARO VAÑÓ BeNeYtO

NAtXO CORtÉs fRANCÉs

LURDes PALAO BeLDA



CApiTAniES 

2015

RAMÓN MICÓ COLOMeR

LUCÍA ALARte BeNeYtO

ARMANDO CALVO VIDAL

PeDRO GARCÍA feRRe
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diumenge 8 de febrer

sANt BLAI

La diana va obrir els actes del dia del patró. En un matí 
molt fred, amb quasi 5 graus negatius en el moment d’ini-
ciar la desfilada, era molt d’agrair el café i les infusions 
que es podien trobar a les portes de l’Ajuntament nou. 
A les 8.00 hores, la filà de Mosqueters iniciava la diana 
després de fer la salutació a les autoritats. A poc a poc, 
totes les filaes recorregueren els carrers de costum als 
sons dels pasdobles dianers, que serviren per a alegrar i 
fer entrar en calor als festers.

Finalitzada la diana i després de reposar forces, els fes-
ters es concentraren a la plaça per a pujar a l’església 
i assistir a la solemne missa en honor del patró Sant 
Blai. L’eucaristia va estar presidida per José Castillo Pei-
ró, membre del Consell diocesà d’assumptes econòmics 
i que fou rector de la nostra parròquia. L’acompanyaven 
una dotzena de preveres, tots ells amb diferents lligams 
amb Bocairent. Durant la missa, celebrada en un temple 
abarrotat de fidels, la part musical va estar a càrrec de 
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l’Agrupació Coral de Bocairent, amb la col·laboració del 
grup de metalls de l’Associació Unió Musical Bocairent, 
tots ells sota la direcció de Damián Molina Beneyto. Es 
van interpretar peces compostes expressament per Da-
mián Molina per a la missa del patró. Una vegada feta la 
benedicció dels caramels i dolços, va fer-se la salutació a 
les autoritats a les portes de la casa consistorial.

A les 16.30 hores, mentre a la majoria de llars bocairen-
tines continuaven els dinars familiars o mentre els fes-
ters aprofitaven per a descansar, la filà Terç de Suavos 
iniciava l’acte del Piquete, deixant com sempre imatges 
espectaculars al seu pas pels carrers del poble (per exem-
ple, baixant pel Repuntxó), en una filera inacabable de 
banderes al vent tot seguint els compassos del pasdoble 
«El Suavo».

La processó va començar a les 19 hores, després que fes-
ters i autoritats s’hagueren concentrat a la plaça per pu-

jar a l’església. Així, les marxes processionals van posar 
l’acompanyament musical als Vítols al Patró Sant Blai! 
que tant festers com no festers llançaven, mentre un se-
guit de ciris il·luminava la nit. La processó va estar presi-
dida pel que fou rector de la nostra parròquia, Vicent Es-
tevan Cloquell, i l’honor de portar la relíquia del sant va 
correspondre a la filà de Contrabandistes. Amb un retard 
prou acusat, que el fred regnant feia més difícil suportar, 
finalment el guió de Sant Blai, la relíquia i la imatge del 
patró van fer l’entrada a la plaça, on foren rebuts per la 
pluja d’al·leluies i centenars de punts de llum, mentre els 
Vítols se succeïen un darrere d’un altre.

Represa la processó després del llançament dels focs 
d’artifici, l’entrada de Sant Blai a l’església va ser mostra 
una vegada més de la fe del poble de Bocairent cap a la 
seua figura. La interpretació de l’Himne a Sant Blai va ser 
l’excel·lent colofó al dia més carregat de sentiments de 
tots els que componen les festes.



La festa: crònica festera

130

PORtADORs De LA ReLÍQUIA 2015 
FiLÀ de COnTraBandiSTeS

Juan Molina 
Elsa Regal 
José Miguel Calatayud 
Enrique Cuerda 
Mª Amparo Cantó 
Martín Pérez 
José Reig 
Juan Puerto 
José Pérez 
Javier Piedra 
Miguel Pérez 
David Cuerda 
José Vicente García
Ester Sanchis 
Francesc Ferre
Mª Amparo Reig

Mariano Ferre
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dilluns 9 de febrer

MOROs I CRIstIANs

El dia de Moros i Cristians va aplegar pre-
cedit per l’amenaça de la pluja. Durant la 
celebració de la diana i de les misses de 
les diferents filaes, la pluja va fer acte de 
presència en diferents ocasions. En vista de 
les previsions, la Junta de Festes va decidir 
retallar la disparada del matí i aquesta va 
començar des de la Residencia. L’ambai-
xada del moro es va fer a la plaça, sota la 
pluja, que en alguns moments va ser prou 
considerable. Malgrat això, el bon saber fer 
d’ambdós ambaixadors va superar les incle-
mències meteorològiques i van oferir als 
presents, que amagats sota els paraigües no 
van voler perdre’s l’acte, una magnífica am-
baixada. Enguany es va produir el debut de 
Miguel Pérez Jorge com a ambaixador cris-
tià, mentre que Pau Verdú Navarro, ambai-
xador cristià els darrers anys, interpretava 
per primera vegada el paper de l’ambaixador 
moro (afegirem com a curiositat que els dos debuts de 
Pau Verdú, tant d’ambaixador de l’exèrcit de la creu com 
del de la mitja lluna, han estat marcats per la pluja). Fi-
nalment, els parlaments no van fructificar i es va produir 
la lluita armada, que va deixar el bàndol moro com a pro-
pietari del castell.

A la vesprada, com que la pluja no va donar treva, es 
va decidir suspendre la disparada i l’ambaixada del cris-
tià es va fer al maset dels Moros Vells, que van haver 
de preparar el local per a acollir l’acte. En un maset ple 

de gom a gom, els ambaixadors van intercanviar de nou 
parlaments, i altra vegada la lluita armada va decidir el 
resultat de la contesa: els cristians eren els vencedors i  
posseïdors de l’improvisat castell.

A les 23 hores es va fer la Retreta, iniciada sota la pluja 
i en què no van participar les filaes de Contrabandistes 
i Moros Vells. El fet de tindre el maset al punt d’inici de 
la desfilada i la presència de la pluja van fer que ambdós 
filaes romangueren als respectius locals. La desfilada 
humorística va donar un toc més informal a la festa.
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dimarts 9 de febrer

sANt CRIst

De nou l’oratge va marcar el transcórrer dels actes del dia 
del Sant Crist. La presència intermitent de la pluja i de la 
boira van motivar el trasllat de la missa i el «despojo del 
moro» al Monestir de la Mare de Déu dels Dolors i dels 
Reis d’Orient. De la mateixa manera, els esmorzars de 
les diferents filaes van fer-se als seus respectius masets. 
Així, la missa va estar oficiada pel rector Ángel Olivares, 
i la guàrdia va correspondre a la filà de Contrabandistes. 
El fet de celebrar-se la missa i el «despojo» al poble va 
permetre que molta gent, sobretot major, poguera acos-
tar-se al temple, que presentava un aspecte magnífic. 
Acabada l’eucaristia, l’ambaixador moro Pau Verdú va 
oferir als presents una gran actuació en el seu debut a 
l’acte del «Despojo del Moro». Els aplaudiments dels pre-

sents així ho van testimoniar. Amb el bes de la relíquia 
a l’església parroquial van concloure els actes matinals.

Al mateix escenari es van obrir els actes de la vesprada 
amb la celebració del Te Deum, per a posteriorment tras-
lladar-se al monestir on va tenir lloc el canvi de bandes, 
un acte sempre emocionant, tant per  als capitans que 
deixen el càrrec com per als qui l’agafen. L’última desfila-
da de les festes, on els nous càrrecs llueixen la seua nova 
condició, va posar el colofó musical a les festes de 2015. 
Per la nit la celebració de la cordà va servir de sorollós i 
lluminós epíleg. Els 6.000 coets distribuïts en les 10 ca-
nyes van fer les delícies dels amants de la pólvora, molts 
d’ells vinguts de fora.
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dimecres 10 de febrer

L’eIXABeGÓ

La missa en record dels festers difunts va suposar l’últim 
acte de les festes de 2015. Hi van acudir els membres 
de la Junta de Festes i les juntes de les filaes, així com 
els nous càrrecs que seran protagonistes en les prope-

res festes de 2016. Els dinars als masets van servir per a 
recuperar forces després de tanta festa, i ja no quedava 
més que començar a preparar les festes següents. 
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