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LA NOSTRA PORTADA

El cartell i portada de Moros i Cristians de Bocairent 2017, dissenyat 
per daniel García Moragues, és una imatge fresca i festera amb una 
composició centrada en els dos protagonistes principals, els capitans, 
els quals des de dalt del castell alcen els braços orgullosos donant la 
benvinguda al poble de Bocairent i a tots els visitants de les comarques 
del voltant. L’església de Nostra Senyora de l’assumpció apareix al cen-
tre de la imatge com a símbol emblemàtic del poble de Bocairent, i al 
seu voltant confetis, colors i molta alegria donen pas a unes festes ja 
consolidades com a referent de la festa valenciana.
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Associació de Festes de Moros i Cristians 
de Sant Blai de Bocairent

EDITORIAL
Quasi bé sense adonar-nos-en ens 
trobem de nou a les portes de les  
nostres festes de Moros i Cristians. 
Encara que sone una miqueta a tòpic 
repetitiu, és evident que la nostra fes-
ta és un dels anhels més importants 
que tot bocairentí/ina porta en el més 
profund del seu cor des que, de ben 
menut, s’endinsa en tot el que l’en-
volta: música, llums i colors, soroll de 
coets i pólvora, però per damunt de 
tot, de l’ambient de goig i de germa-
nor que es respira per tot arreu: casa, 
carrers, masets...

és evident que els canvis que es do-
nen en la societat ens obliguen a una 
continua adaptació de les festes a la 
nova realitat, si no es vol perdre el 
pas. En aquest sentit no es poden dei-
xar de considerar diversos aspectes, 
com són: el fet que la cada vegada 
més nombrosa i lluïdora participació 
de festers en tots els actes aconsella 
l’adopció de mesures dinamitzadores 
del seu desenvolupament; les situaci-

ons personals de diversa índole han fet necessari facilitar la participació d’aquells per als qui no era 
possible estar entre nosaltres eixos dies; els requeriments de millora en la qualitat d’alguns dels 
actes (homenatge als capitans i festers de més de 50 anys, concert fester...) recomanen replanteja-
ments organitzatius i econòmics; les exigències d’increment de la seguretat en alguns dels nostres 
actes (cordà, disparà, castell de focs...) obliga necessàriament a entrebancs i incòmodes formalitats 
administratives.

No voldríem que les actuacions que emprén la junta de Festes foren percebudes de forma arro-
gant, o fins i tot inquisitorial, per part dels festers, sinó tal com s’ha dit abans, encarats a agilitzar 
i adaptar la festa als temps actuals. Cal recordar per això que en la implantació dels canvis que es 
proposen es té en compte l’opinió de totes les filaes a través dels respectius delegats. Està clar que 
la junta està i estarà sempre per procurar el millor per a la festa i per als seus associats.

és en aquesta línia on s’haurien de situar les últimes actuacions de la junta i de les quals fem un 
repàs de les més significatives: revisió i nou redactat dels Estatuts de l’associació, dels quals la 
comissió encarregada ja té enllestit l’esborrany que se sotmetrà a debat i a votació en assemblea 
General; informar i facilitar, en la mesura que siga possible, les repercussions que sobre el fester 
tindrà la normativa estatal referent a la utilització d’armes d’avantcàrrega i de detonació; revisió i 
millora dels actes programats per al Panellet de l’associació per tal d’incrementar la participació 
dels festers, principalment, els xiquets; restauració de les andes de Sant Blai; presentació de pro-
postes de restauració, o si s’escau, de construcció d’un nou castell de festes a fi de no posar en perill 
la seguretat dels festers i dels ciutadans en general. 

Bé, només ens queda desitjar a tots els bocairentins/es que, un any més, gaudim de les festes dig-
nes, autèntiques i meravelloses que sempre han caracteritzat i posat en valor al nostre poble. Per 
aconseguir-ho comptem amb la col·laboració de tots i totes, i amb l’ajuda i protecció del nostre 
Patró Sant Blai. VÍtoL!!!!!
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Manolo Alarte. 1r premi blanc i negre concurs fotografia ‘Bocairent i el seu entorn’
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SS. MM.
ELS REIS D’ESPANYA
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Juan Sanz. accèssit millor obra local al concurs de fotografia ‘Bocairent i el seu entorn’
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Josep-Vicent Ferre Domínguez

Saluda del 
BATLE de Bocairent

Les troballes de documents sobre les nostres festes de Moros i Cristians 
ens ajuden a explicar-ne amb més rigor l’origen i evolució. Si el desco-
briment del conveni de fundació d’una companyia de moros, l’any 1852, 
ens induïa a situar el començament de les festes huit anys abans del que 
s’havia dit tradicionalment, el repetit i celebrat 1860, una anotació en 
un protocol notarial de l’any 1840, de la qual ens va assabentar el capità 
moro del 2016 Vicent Ferrandis Mas, obliga a estudiar la possibilitat de 
remuntar-nos un poc més lluny. El 24 de setembre d’aquell any es van ca-
sar a Bocairent Vicent Molina Botella, de quaranta anys, vidu i fabricant 
de drap, i josefa Vañó Molina, quinze anys més jove. Entre el capital que 
aquell aportà al casament s’hi trobava un «vestit de turc» per a disparar 
en la festa del patró Sant Blai, valorat en seixanta rals de billó.  

La notícia no ens permet assegurar si a Bocairent, aquell any 1840, ja es 
feien festes de Moros i Cristians, en un sentit estricte, o si encara està-
vem en una etapa prèvia de festeig de soldadesca, ja que és difícil de-
terminar amb nitidesa quan es va produir el trànsit. així i tot, ens mostra 
que ja s’havia produït la incorporació dels moros a les festes patronals, 
fet que pot ser indiciari de l’existència d’una companyia mora d’alardo o 
d’una comparsa mora anterior a la de 1852, els components de la qual 
vestien a la manera turca. 

Siga com siga, és evident que la festa bocairentina manté el caliu dels 
festejos del segle XiX: comparses amb l’estil dels esquadrons d’alardo de 
la soldadesca, com els espanyoletos, els granaders i els mosqueters; una 
companyia mora originària que encarna el fet diferenciador de les noves 

festes; altres comparses mores creades com a conseqüència de l’èxit de l’anterior en un moment 
d’eufòria associativa, com els marrocs i els marins; filaes que expressen l’esperit romàntic d’aquell 
segle com els contrabandistes i els estudiants; un terç amb una barreja de connotacions polítiques 
i religioses com els suavos; els càrrecs de capità, alferes, sergent i ambaixador; la revista de les 
tropes pels capitans després de l’acte de l’entrada, etc. Els Moros i Cristians bocairentins no han 
sofert un procés de medievalització de la festa, sinó que es mantenen fidels a l’època fundacional.

L’equilibri entre la lleialtat a la tradició -que no s’ha de confondre amb costums que tenen quatre 
dies, per dir-ho d’una manera gràfica,- i les innovacions que exigeix la societat actual és la clau que 
permet mantindre la bona salut de les festes. Enhorabona, per tant, a totes les persones que la fan 
possible: festers, juntes de les filaes i de l’associació, veïns, entitats i associacions col·laboradores, 
etc. 
i com cada febrer felicitem, especialment, els capitans i alferes de totes les filaes, així com els 
quatre festers que ja han complert 50 anys com a tals i els dos que han tingut la ventura d’arribar 
als 75. tots ells són un exemple per a les noves generacions. Una felicitació singular, també, per al 
sergent major, Vicente Vañó Vañó, nomenat per unanimitat soci d’honor de l’associació com a reco-
neixement públic pel seu treball i sacrifici en pro de la festa.

ja estem de nou en festes. Vos desitge que les celebrem amb alegria, animació, il·lusió i felicitat, 
sentiments compartits durant eixos dies per tots els bocairentins i bocairentines, dels quals fem 
partícips als que ens visiten per a viure-los amb nosaltres. Un any en què la música, element indis-
pensable de la festa, ens recorda el primer centenari de la mort a París de Blai Maria Colomer Pérez, 
el compositor i pianista més afamat i universal que ha tingut el nostre poble. Vitol al patró Sant Blai!
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Juan Sanz
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Vicente Silvestre Silvestre

Saluda del PRESIDENT 
de l’Associació de Festes

Cada matí quan isc de casa i passe pels carrers del meu poble camí a 
la plaça de l’ajuntament i travesse l’arc, em recorden que són aquells 
per on passa la Publicació, l’acapte, la diana, l’Entrada, la Processó, la 
disparà o per aquells per on hi ha un maset; em recorden moltes coses. 
és suficient per a veure com és el Bocairent dels nostres dies: un poble 
divers, plural i de gent acollidora, on conviuen en harmonia persones de 
diferents edats, procedències, diferents opinions i filaes; un poble antic 
i ple de futur que ens recorda, des del punt de vista fester, qui érem i 
qui som, els nostres encerts i els nostres errors; però un poble bonic i 
amable, encara que de vegades faça molta calor, o quan apreta el fred 
preparant les festes de Moros i Cristians o gaudint d’aquestes, es pot 
estar a gust a Bocairent.

Com comentava, quan em trobe els veïns als quals normalment identifi-
que amb alguna filà de les que componen el teixit fester, són persones 
que fan possible, amb el seu esforç, que cada any tinguem unes festes 
cada vegada més fascinants. Festes que ells mateixos, i des de la junta 
de Festes que tinc l’honor de presidir, ens esforcem que siguen cada any 
una demostració de germanor per als forasters que vénen a presenciar 
l’Entrada, Processó, etc., que intuïsquen que darrere del que celebrem hi 
ha unes arrels molt profundes, molt d’amor per la festa.

Sou vosaltres, els festers i festeres, les juntes directives de les filaes, els 
capitans i capitanes, ambaixadors i els que compliu aniversaris per la 
llarga tradició festera, els que formeu aquest entramat que quan comen-
ça el fred aneu preparant perquè estiga tot a punt, ja que en eixos dies 

primers de febrer celebrem les nostres festes de Moros i Cristians.

Que les festes a Sant Blai siguen una nova ocasió per a donar a conéixer el Bocairent que entre tots 
somiem i fem.

també em ve a la memòria quan veig a gent pel carrer, qui en aquest any no estarà entre nosaltres 
a les festes per qualsevol motiu, però de segur que estaran pensant en les nostres festes, en Sant 
Blai o prop d’ell.

Comentava abans les arrels profundes, enguany tenim un exemple de continuïtat, de tradició, de 
saber fer les coses ben fetes, done la més sincera enhorabona a la Filà terç de Suavos pels seus 150 
anys formant part de la nostra festa.

Com no, la més sincera enhorabona als qui en les festes del 2017 teniu algun càrrec a la festa, ja 
sabeu de qui parle: capitans, alferes, homenatjats de 50 i 75 anys de fester, ambaixadors. disfruteu 
al màxim les festes!

Per a acomiadar-me, el meu agraïment als components de la junta de Festes per la seua abnegada 
i desinteressada tasca que fan durant tot l’any i fan possible que tot es desenvolupe quasi a la per-
fecció. Per últim i, com no, més important, el meu gran reconeixement particular al nou Soci d’Honor 
de l’associació Vicente Vañó Vañó tan merescut per la seua gran feina per la festa i per la junta de 
Festes. Enhorabona Vicent!!!!

Una cordial salutació i ......  VÍtoL aL PatrÓ SaNt BLai !!!!!!
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Sant Blai de Les (Vall d’Aran)

Iconografia de sant Blai

a la vila de Les (Vall d’aran, Lleida ) trobem esta capella romànica dedicada a sant Blai.
La construcció d’aquest edifici se situa al segle XII i sembla que són les restes d’una església més 

gran que amb el pas del temps ha desaparegut.

fotos i text: Blas Vicedo
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Benjamín Fayos Olivares

Saluda del RECTOR de la 
Parròquia de Bocairent

de nou, estem a les portes de les Festes Patronals dedicades a Sant Blai, 
en l’any 2017, i em demanen des de la junta unes lletres de salutació per 
al programa. 

inmediatament, em ve al cap l’experiència gran, bonica i intensa, de les 
Festes de l’any passat, viscudes per primera vegada, tan plenes d’actes 
emocionants, moments colorits, i per damunt de tot marcades per una 
fervent implicació de tots. 

Fa pocs dies, al tancar l’any de la Misericòrdia, el Papa Francisco ens 
convidava a tots a tres coses que deuen ser permanents en la nostra vida 
com a cristians: tindre present la propia història, superar la cultura del 
individualisme i fer-nos pròxims als germans. Curiosament, l’esdeveni-
ment anual de les Festes de Sant Blai és una escola preciosa que convida 
a tots a posar-les en pràctica.

Cada uno lleva consigo el peso de la propia historia que lo distingue 
de cualquier otra persona. nuestra vida, con sus alegrías y dolores, es 
algo único e irrepetible, que se desenvuelve bajo la mirada misericor-
diosa de Dios. [núm. 14]

és en les Festes, sobretot, quan expresem la pròpia història, que no obli-
dem mai, i renovellen les nostres arrels comunitàries, en Sant Blai i en 
el nostre Senyor. Les festes expresen, més i millor que cap altra cosa 
l’ànima i el projecte d’un poble.

La cultura del individualismo exasperado, sobre todo en Occidente, hace que se pierda el sentido de la 
solidaridad y la responsabilidad hacia los demás. Dios mismo sigue siendo hoy un desconocido para 
muchos: esto representa la más grande de las pobrezas y el mayor obstáculo para el reconocimiento de 
la dignidad inviolable de la vida humana.[núm. 18]

a través de les Festes un poble mostra la millor de les seues cares: la unió de tots els qui el formen. Una 
escola on podem aprendre a caminar junts i en pau, com un poble unit, il·lusionat, un poble que no és 
només un nom en la geografia, sinó un projecte comunitari i un camí compartit.

Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los hermanos, porque nada es más agradable al 
padre que un signo concreto de misericordia. La misericordia se hace visible y tangible en una acción 
concreta y dinámica. purifica los ojos para que sepan ver las necesidades más ocultas. [núm. 17]

Les Festes ajuden, i no poc, a obrir els ulls a les persones que tenim al costat: la seua presència, les il-
lusions que els mouen, les ferides que porten, les preocupacions que els inquieten. Les Festes fan crèixer 
la fraternitat: 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 deu, acompanyant la nostra vida.

a tots, molt bones Festes 2017!

El vostre rector,
Benjamín.


