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Una nova revista, un moment molt especial per als festers, càrrecs i apassionats a la nostra 
festa i tradició. Este any han sorgit imprevistos, el que mai es podia imaginar ha ocorregut, tot 
i que ningú ho creia les nostres vides estàn adaptant-se a la “nova normalitat”. 

La Nova Junta de Festes hem hagut d’acceptar el repte, moltes decisions ens assolen, no ha 
sigut fàcil pendre-les. De la millor manera possible i comptant amb l’opinió de tots els festers 
que composen la festa contestana en honor a Sant Hipòlit, la trilogía festera de 2020 ha 
quedat suspesa per al proper any. Com també antany  la festa contestana es va vore suspesa 
per diversos motius, com la sequera, la guerra en diverses ocasions i les plagues de la vinya.

Això sí, cal recordar que esta ha tornat sempre més forta, i en aquest cas les properes festes 
seràn més esperades i tractades amb molta estima. La història no es tria, pero tenim la 
capacitat d’escriure-la i sempre recordar-la.

Un any tant peculiar com aquest 2020 no podia quedar-se sen se revista, per això aquest any 
l’hem portat a terme, plena d’articles, art, història i tot allò que este poble mereix, amb la col.
laboració de l’Excel.lentíssim Ajuntament de Cocentaina.

Per unir-se a la causa la Junta de Festes ha cregut convenient agrair a totes les empreses, 
entitats, comerços i particulars que any enrere han donat el suport econòmic a la revista.

Cal recordar que la revista-programa del 2019 és mereixedora i guanyadora del 1er premi 
que concedeix la Generalitat ValencianA,  Éstem de enhorabona es  el tercer any consecutiu 
que la revista-programa de festes rep guardons, tot un orgull per al nostre poble.

L’equip que forma aquesta revista ha treballat de valent per adaptar-se aquesta situacio amb 
la labor de Grá  cas Agulló com a empresa encarregada aquest any de materialitzar aquestos 
textos, ilusions, vivències i records en paper, per a poder gaudir d’estos retalls de festa en les 
mans de tots els festers i gustos lectors.

La nova Junta de festes està formada per un gran equip de quinze persones, en el que els 
dos bàndols tenen representació. Som jovens,  la passió, l’espenta i les ganes d’apendre, i 
gent amb molta més experiència i un gran recorregut al món de la festa, i tot açò ho volem 
dur més enllà i poder aportar el nostre granet d’arena durant tot l’any fester, encara que 
l’experiència ens avala.

Davant de la situació en la que ens trobem, la junta va voler contribuir de manera econòmica, 
contra aquesta pandèmia que ens governa. Va ser molt sencill, ja que la iniciativa va ser ben 
rebuda per les setze  laes que formen un gran equip de solidaritat.

Mereixem recordar que aquest any el nostre patro Sant Hipòlit complix 420 anys, un aniversari 
que no oblidarem, complicitat amb el pròxim tal com ells han predicat durant el seu pas per 
la vida i que han deixat bon llegat d’example per a poder recordar-los amb el fervor que hui 
els recordem. Igual de volguda i recordà és la Mare de Déu del Miracle que recentment ha 
complit 500 anys.

Per aquest motiu l’artista Mari Luz Morant Ferrando plasma una obra ben reconeguda per 
tots els contestants en un any tan especial com este posant l’imatge, en aquesta fantàstica 
portada de revista.

Volem que aquesta revista ens faça sentir més prop de les pròximes festes, ja que la data 
no siga un impediment i que aquesta publicació faça vore un poble unit, la Festa és gran i la 
 nalitat d’aquesta no és tan sols tindre les tradicions, els sentiments i la devoció més forta, 
units i més vius que mai.

Bon estiu, viurem la Festa!
Visca Sant hipòlit!
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President  de  la

Generalitat  Valenciana  

Les festes són per nosaltres un gran espai de 
convivència i en tots els pobles i ciutats de la 
Comunitat Valenciana s’han convertit en un 
gran factor de cohesió. El nostre calendari festiu 
acull celebracions molt diferents, però totes 
tenen en comú la seua vocació integradora i el 
seu caràcter hospitalari i receptiu.

Cocentaina es disposa a viure les seues festes 
patronals en honor a Sant Hipòlit i moros i cris-
tians preparen les armes i les vestimentes que 
faran servir durant unes jornades irrepetibles. 
La festa crida a la vostra porta i totes i tots espe-
reu impacients el moment de fer una pausa en 
les vostres ocupacions diàries i escabussar-vos 
en el magní  c ambient que omplirà els vostres 
carrers d’ací a poc.

Vull animar-vos a participar plenament en tots els 
actes festius, a assaborir cada instant i a mirar 
cap al futur amb con  ança en una atmosfera 
cordial i acollidora. També voldria agrair des 
d’ací el seu esforç a totes les persones que amb 
el seu treball fan possible una festa esplèndida 
que es motiu d’orgull per a vosaltres.

I vull també fer-vos arribar, a les amigues i els 
amics de Cocentaina, la meua salutació més 
afectuosa i els meus millors desitjos per al futur, 
en companyia d’una forta abraçada.

Ximo Puig i FerrerXimo Puig i Ferrer
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 En ple període estival, quan els dies de brisa 
càlida se succeeixen a la nostra província, la 
localitat alacantina de Cocentaina es vesteix 
de gala per a commemorar les seues Festes 
de Moros i Cristians en Honor a Sant Hipòlit 
Màrtir, una tradició centenària que, any rere any, 
desperta l’interès de milers de veïns i visitants.

 Com a president de la Diputació d’Alacant vull 
que les meues primeres paraules siguen de 
reconeixement a tots els festers i festeres del 
municipi que, tot i la difícil situació que estem 
travessant a causa de la crisi de COVID-19, han 
realitzat un esforç sobrehumà perquè els dife-
rents actes programats lluïsquen amb la visto-
sitat i l’esplendor que esta històrica celebració 
es mereix. Em consta que heu treballat molt dur 
perquè les Dianes, les Entrades, la presentació 
d’armes, la processó del patró, les Ambaixades 
o els trets d’arcabusseria se succeïsquen amb 
èxit i ens facen reviure el fervor i l’emoció d’esta 
trilogia contestana.

 A tots vull, a més, transmetre-vos el compromís 
de la institució provincial per a continuar 
treballant en la defensa i en la promoció de les 
nostres festes populars, perquè són el llegat 
més valuós que tenim i perquè constitueixen 
una de les nostres millors senyes d’identitat, 
heretades dels nostres avantpassats. Ara hem 
de protegir-les per a passar-les a les nostres 
futures generacions.

 Amb el desig que gaudiu d’uns increïbles dies de 
trobada i de diversió en companyia d’amics i fa-
miliars, rebeu una cordial i afectuosa salutació.  

  Carlos Mazón Guixot  Carlos Mazón Guixot

 
President  de  la

DIPUTACIO  D ALACANT  ’’
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Com de difícil em resulta escriure unes paraules 
per a la revista d’unes festes que no podrem 
celebrar en 2020, que estrany serà arribar a 
unes dates tan assenyalades i no omplir de gent 
i de festers els carrers, entonar el nostre himne i 
celebrar en honor a Sant Hipòlit unes festes que 
porteu preparant tot l’any.

Els festers i les festeres heu demostrat ser per-
sones responsables i conseqüents, ja que, amb 
l’anul·lació de les Festes de Moros i Cristians de 
2020, heu posat per davant dels vostres desit-
jos, la seguretat i salut del poble de Cocentaina i 
de tots els visitants que acudixen a gaudir de les 
millors festes de la terreta.

Contrabandistes, Bequeteros, Almogàvers i 
Mudéjars heu fet un sacri  ci major, si és possible, 
perquè teníeu moltes il·lusions i tot disposat per 
a lluir els càrrecs festers i liderar l’espectacle i la 
tradició que atresorem els contestans, però no 
patiu, vos garantim que en 2021 estarem per a 
aplaudir-vos amb el doble de força.

 
ALCALDESSA

DE  COCENTAINA  

Per a la nova Junta de Festes està sent un primer any de mandat excepcional, més complicat del que sol 
ser assumir aquesta honorable responsabilitat d’organitzar els actes de les 16  lades i tota la resta d’actes 
que durant l’any fan incomparables els Moros i Cristians de Cocentaina. De manera que molts ànims i molta 
força, perquè en poc temps heu demostrat la vostra gran vàlua i la capacitat de consens que aquest equip 
genera.

A pesar de la COVID-19, la difícil situació econòmica, la frenada en sec dels sectors que viuen de la Festa, 
malgrat tot, la FESTA VIU. La Festa seguix ressonant al poble i tornarà al carrer, vibrarà el Pla quan el mestre 
arranque l’himne, trencarem el silenci de l’alba amb les passes de la Diana, clamarà el Pla per a rebre a les 
 lades, traurem a Sant Hipòlit en honrosa processó i tremolarà el poble davall del soroll i l’olor de la pólvora. 
La llum ardenta seguix brillant, les ganes de Festes estan intactes.

Visca la Festa, visca Sant Hipòlit i visca el poble de Cocentaina!

Mireia Estepa OlcinaMireia Estepa Olcina
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Benvolguts contestans i contestanes

Benvolguts festers i festeres

Primer que res, m’agradaria donar l’enhorabona a 
les quatre  lades de càrrec del passat any: Manta 
Roja, Creuats, Bereberes “Els Borts” i Contestanos, 
uns càrrecs espectaculars que ens van fer disfrutar 
moltíssim. 

Tota la feina i l’esforç es van veure re  ectits aquella 
vesprada del passat 10 d’agost. I la millor recompen-
sa és la gran quantitat d’aplaudiments per part de 
tot el públic present.

Arriba un nou any, un any molt trist i diferent. Han 
passat 102 anys des de l’última pandèmia a Espa-
nya, la grip espanyola, i qui haguera imaginat que 
aquest any tornaríem a viure una nova pandèmia. En 
aquests moments resulta difícil visualitzar el dia en 
què la pandèmia del COVID-19 passe a ser un record 
del passat. Però passarà, i tant que passarà. Ja es-
tem començant a veure la llum al  nal del túnel.

El meu més sincer condol a totes les famílies que han 
perdut un ésser volgut per culpa d’aquesta malaltia. 
El mon fester està amb vosaltres. Aquest temps d’in-

 
REGIDOR DE  FESTES

certesa ens ha servit per a frenar el ritme frenètic que portem i adonar-nos de les coses importants, per a 
relativitzar moltes preocupacions que ara no són tan importants. És una lliçó d’humanitat, res està en les 
nostres mans i ens ha fet ser conscients que som molt més forts del que pensem. Mai no haguérem pogut 
imaginar un estiu sense escoltar el primer pasdoble a la Publicació, sense la meravellosa presentació de 
càrrecs, sense les Voltetes de cada dissabte, sense escoltar el nostre himne de festes i, per descomptat, 
sense les nostres festes. Es una trista notícia per a tot el poble, festers, músics i públic en general... Però la 
salut pública, el benestar dels nostres ciutadans i l’interès general estan en joc, i és moment de ser forts i 
d’estar units davant d’aquesta adversitat.

Espere i desitge que aquesta trista experiència ens faça forts com a societat i ens puguem veure molt 
prompte al passeig, divertint-nos i gaudint de la nostra festa. Els quatre càrrecs d’aquest any es mereixen 
disfrutar com toca del seu moment i de la millor forma, i això ho veuran complit el pròxim any Mudéjares, 
Almogàvers, Bequeteros i Contrabandistes, càrrecs de 2021.

Ànims als capitans, a les banderes, a les esquadres de negres... Ànims a les setze  lades i a tots els seus 
membres que cada any, amb molt d’esforç, fan disfrutar a tot el poble i als seus visitats.

Eixirem d’aquesta més forts i l’any que ve ho gaudirem el doble perquè ho pillarem amb molta més gana. 
Entre tots ho aconseguirem, cada volta queda menys.

VISCA COCENTAINA, VISCA SANT HIPÒLIT I VISCA LA FESTA                                   
Octavio Cerdà BernabeuOctavio Cerdà Bernabeu
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És una gran alegria poder dirigir-me a vostés des 
d'aquesta revista programa de Festes en honor a Sant 
Hipòlit màrtir.

Des del passat vint-i-cinc de febrer de dos mil vint i, a 
conseqüència de les eleccions convocades a principis 
d’octubre de l’any anterior, tinc l’honor, el compromís i 
la responsabilitat de convertir-me en el president de la 
FJFMIC, un trienni més no hem sigut capaços d’airejar 
les urnes. Ser el primus inter pares d’una institució 
creada amb el noble propòsit d’organitzar, divulgar i 
engrandir les nostres festes de Moros i Cristians cons-
titueix un privilegi indubtable i implica també molts 
desa  aments. Tots aquests reptes i inquietuds no 
molt diferents de la societat en què vivim, es poden 
resumir en una humil, però ambiciosa aspiració: la de 
continuar amb el treball emprés per aquelles perso-
nes que em van precedir.

Vull fer un esment especial i agrair molt sincerament 
al president que acabe de substituir, el Sr. Hipòlit Bor-
ràs Martínez, i la seua Junta de Govern per la magní-
 ca gestió i l’incansable treball realitzat, així com les 
paraules d’alé, convicció i ànim del nostre president 
d’honor, el Sr. Jaime Pérez Cardona, a l’hora de pren-
dre la decisió de presentar la meua candidatura.

PRESIDENT  DE  LA 

FEDERACIO  JUNTA  DE  FESTES
’

El passat dèsset de novembre de dos mil dènou, a la Casa del Fester, vam rebre l’excelsa visita de la Mare de Déu 
del Miracle amb motiu del V Centenari, una vesprada inoblidable en la nostra memòria: els dos presidents, tant el Sr. 
José Luis Molina com el Sr. Hipòlit Borràs, es van fondre en una abraçada de germanor mentre descobrien un mag-
ní  c recordatori de tan magna visita. El rector, D. Eduardo Rengel, inicià unes oracions en favor de tots els Festers 
difunts, oracions que van commoure i van reconfortar a tots els assistents. Escrivim una nova línia en el llibre de la 
Festa dedicat als nostres patrons.

Amb l’arribada de març, la història m’obliga a reescriure aquest escrit .El dia 14 d’aquest mes fatídic, el Govern d’Es-
panya declara en tot el país l’estat d’alarma a causa del virus conegut com a Covid-19 que afecta de forma global a 
tot el món i ens arrossega a una nova realitat que ens obliga al distanciament social i a noves normatives sanitàries 
que posen en risc la possibilitat de celebrar les Festes de Moros i Cristians conforme nosaltres les coneixem: amb 
abraços, congregació de festers, públic i música al carrer.

Després d’uns mesos d’incertesa, el dia vint-i-dos de maig es celebra per primera vegada en la nostra història una 
reunió telemàtica per a decidir el futur de les nostres Festes. Tots els caps de Filà decideixen per unanimitat suspen-
dre les festes de Moros i Cristians de l’any 2020.

Una decisió gens fàcil que demostra la responsabilitat que comporta ser cap de Filà i el respecte per la festa i per les 
nostres tradicions, deixant clar que els contestans, a banda d’inventar-nos passions per exercitar-nos, també tenim 
la capacitat d’afrontar les adversitats. Igual que en mil sis-cents ens trobem ara en una situació semblant, guiats per 
la intercessió de Sant Hipòlit, segur que a l’any pròxim tornarem amb més força que mai per a gaudir d’unes festes 
inoblidables. Tota la solidaritat amb les quatre  lades i els seus càrrecs que estaven preparats per aquest any

El meu agraïment més sincer a tots els components de la nova Junta de Govern i als setze caps de Filà i Fiances per 
la seua dedicació i entrega en aquests moments tan durs, per treballar sempre sense condicionants en favor de les 
nostres Festes.                 Amunt la festa, visca la germanor i visca Sant Hipòlit!

J. F. MasanetJ. F. Masanet
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Una vegada més, ja estan ací els nostres 
dies de festes que tant esperem durant tot 
l’any. Però aquest any la sensació i els ànims 
no són els mateixos que els dels darrers 
anys que hem passat. No dubteu que teniu 
el recolzament de tota la Directiva de la 
UNDEF. 

En primer lloc, com bé sabem, aquest 
any ens toca conviure amb aquest virus 
anomenat Covid-19  ns que no trobem una 
vacuna per a poder combatre’l directament. 
Vull donar-vos ànims a totes les festeres i 
festers de Cocentaina perquè units siguem 
més forts que ell.

En segon lloc, des de la institució que tinc 
l’honor de presidir, vull transmetre l’enho-
rabona a la nova Junta que ha entrat: al 
nostre President, Francisco Masanet, i a tota 
la seua Junta. Continuem pregant a sant 
Hipòlit, perquè ens ajude a tirar endavant, 
malgrat aquesta pandèmia . Teniu les portes 
de la Unió Nacional d’Entitats Festeres ober-
tes per al que necessiteu, estem ací per a 
recolzar-vos en cada decisió.

Amb coratge i valentia passarem aquest any 
sense festes, però con  e que per a l’any que 
ve doblarem les ganes de fer festa.

Visca la Festa!
Visca Sant Hipòlit!
Visca Cocentaina!

Pepa Prats i MontavaPepa Prats i Montava
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LA PORTADA 2020

El Sant Hipòlit portant a la Mare 
de Déu és una obra que naix a 
2008, quan vaig pintar el taulell 
del 425 aniversari de l’inici de les 
obres del temple del Salvador de 
Cocentaina, per encàrrec de D. Je-
sús Sánchez, que era aleshores el 
rector de la parròquia. En aquest 
panell, havia de veure’s la història 
del temple i de la pròpia parròquia, 
tenia de pintar els personatges im-
portants dins del mural ceràmic i, 
evidentment, els nostres Patrons. 
Després de molt de pensar sobre 
com haurien d’aparèixer els nos-
tres patrons, se’ns va ocórrer que 
Sant Hipòlit i la Mare de Déu havi-
en d’anar junts. Dies després, vaig 
presentar un esborrany a D. Jesús 
i junts decidírem que Sant Hipòlit, 
deixaria la bandera del martiri en 
mans d’un àngel per tal de portar 
en braços la icona de la nostra 
Mare de Déu. 

Amb motiu del V Centenari del Mi-
racle de la Mare de Déu, el passat 
17 de novembre de 2019, la Mare 
de Déu visitava la Casa del Fester. 
Amb motiu de la visita, Pòlit Borràs 
i la seua Junta em van demanar 
que fera un taulell per a comme-
morar el dia: «Volem el Sant Hipòlit 
que hi ha al mural del Salvador, 

perquè estan els dos Patrons de Cocentaina junts», així 
va ser l’encàrrec de l’anterior president de la Junta de 
Festes. El taulell està treballat amb la tècnica pictòrica 
de la ceràmica valenciana tradicional del s. XVIII, pintat 
sobre taulells amb esmalts i colorants ceràmics, cuits 
al forn a una temperatura de 970º.  

Aquell 17 de novembre, el panell que es troba a l’en-
trada de la Casa del Fester, va ser inaugurat i beneït 
davant de la nostra Mareta, de tots els contestans i fes-
ters que seguien el recorregut. Fou un moment molt 
emotiu, ja que, aquesta va ser la primera vegada que 
la nostra Patrona entrava a la seu de tots els Festers, i 
vam fer una oració recordant a tots els festers difunts 
del nostre poble. 

Al mes de maig de 2020 vaig rebre una telefonada. Ara 
era el nou president de la Junta, Francisco Masanet, di-

ent-me que, de manera unànime, la nova Junta havia 
decidit que el taulell que jo havia pintat fora la portada 
de la revista de Festes de 2020. El principal motiu de 
l’elecció del taulell fou precisament commemorar el 
Vé Centenari del Miracle i Patronatge de la Mare de 
Déu del Miracle a la revista de Festes. Quedant per al 
record en la portada de l’any 2020, una data que que-
darà per al record de tots els festers i festeres.

Vull donar les gràcies a la Junta de Festes per fer del 
meu taulell la portada de la revista, en un any tan es-
pecial per a mi com per a tot el poble de Cocentaina. 
A més, també els vull donar molts ànims en aquesta 
nova etapa que ara enceten. 

Demanem a Sant Hipòlit i la Mare de Déu que ens aju-
den i que prompte puguem superar tot el que estem 
vivint.



17

Mª Luz Morant Ferrando

 

AUTORA PORTADA REVISTA DE FESTES 2020

Naix a Cocentaina. Filla de Ramón i Emilia. En 1993 es casa amb Josep Albert 
Cortés i Garrido i tenen dues  lles: Anna i Marta.

De xicoteta comença el col·legi a les Germanes Trinitàries de Cocentaina. Després 
de fer els estudis de BUP i COU a l’IES Pare Arques de Cocentaina; va estudiar 
Ceràmica Artística a l’Escola Pràctica de Ceràmica de Manises, València. Fent 
també un curs de postgrau organitzat pel Seminari d’Anàlisis de Forma a la ma-
teixa escola de Manises. 

Realitza a Faenza-Ravenna, Itàlia, un Curs de Perfeccionament en l’Art del Gres 
i la Porcellana a l’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica Gaetano Ballardini. Més 
tard, fa un curs d’ensenyament didàctic per a xiquets de 3 a 13 anys al «Labora-
torio Giocare con l’Arte» al Museo Internazinale delle Ceramiche de Faenza, Itàlia. 

Ha realitzat diversos cartells, com el de les fetes en honor a la Mare de Déu del 
Carme de 2011, murals i taulells per a diverses entitats socials i culturals. Els 
seus últims treballs són el cartell per a les festes de la Mare de Déu del Miracle 
2020 i del taulell commemoratiu de l’arribada de la Mare de Déu a la Casa el Fes-
ter de Cocentaina en el Vé Centenari del Miracle, que ara és el motiu de la portada 
de la Revista de Festes 2020.
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Saluda Excmo. y Rvdmo.

Arzobispo de Valencia

Queridos hijos e hijas de Cocentaina:

Agradezco vuestra invitación para dirigiros unas pala-
bras con motivo de las  estas de Moros y Cristianos 
en honor a San Hipólito Mártir, a quien veneráis como 
Patrón de vuestra ciudad.

En este tiempo de di  cultad, enfermedad, tribulación, 
deseo invitar  a todos los que celebraréis estas  es-
tas centenarias de gran tradición en vuestra ciudad, 
a acercaros a quienes más Io necesitan, no olvidéis 
a quienes en estos momentos duros y difíciles están 
pasando necesidad. Como cristianos, somos llamados 
a ser instrumentos de Dios para ayudar a nuestros 
hermanos más vulnerables, para la liberación y pro-
moción de los pobres; esto nos invita a estar atentos 
para escuchar el clamor de tantos hermanos y herma-
nas nuestros que están pasando situaciones difíciles y 
dolorosas. Hacer oídos sordos al clamor de los necesi-
tados es situarnos fuera del proyecto de Dios sobre la 
humanidad (cf. Evangelii Gaudium, 187). 

Os invito a celebrar vuestras  estas con cercanía hacia 
vuestros hermanos. Las  estas son momentos de ale-
gría, fraternidad, acogida, encuentro, diálogo; las  es-
tas son para compartirlas, dan identidad, pertenencia.

Aprovechad este tiempo para dar testimonio  rme y co-
herente de vuestra fe, saliendo al encuentro de cada 
persona y llevando la bondad y  la ternura de Dios, 
como nos dice el papa Francisco. A todos, creyentes 
y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia 
como signo del Reino de Dios que está ya presente en 
medio de nosotros (Misericordiae vultus, n. 5).

Cordialmente en Cristo Jesús.

+Antonio Card. Cañizares LloveraAntonio Card. Cañizares Llovera
   Arzobispo de Valencia
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Com cada 13 d’agost des de l’any 
1600 i  dels al que ens han llegat els 
nostres majors, ens disposem a hon-
rar al nostre patró sant Hipòlit màrtir.

És cert que aquest any la seua so-
lemnitat no estarà acompanyada per 
la festa i la germanor de les nostres 
benvolgudes festes de Moros i Cris-
tians, però, a pesar del Covid-19, 
des de la fe seguirem honorant al 
que és centre de les nostres festes, i 
recordant-nos que, sense la fe en el 
Senyor i la devoció a sant Hipòlit, tot 
perd el sentit autèntic.

Des del matí del 15 de març, a la 
nostra parròquia ha estat exposada 
la relíquia major de sant Hipòlit i des 
d’aquell dia  ns a hui, a les 12,00 h. 
la campana que porta el seu nom ha 
estat voltejant en record i pregaria a 
aquell que en 1600 ens va lliurar de 
la pesta. 

Eduardo Rengel AlbertEduardo Rengel Albert

Saluda Rector Parròquia de

 l’Assumpció de Santa Maria

Aquest any, des del dolor pels morts per la pandèmia i les seues famílies, fent costat a tots els que estan patint 
les seues conseqüències d’aquesta crisi, podem fer dos coses: fugir de la realitat i, com no hi ha moros i cristians, 
pensar que ja no hi ha res, o fer el camí que el Senyor ens demana d’aprofundiment en l’essencial i fonamental 
de la nostra festa, del nostre poble i de la nostra identitat: la fe en el Senyor Ressuscitat per la que sant Hipòlit va 
ser capaç de donar la seua vida. On ens situem com a poble, com a festers, personalment...? 

Aquest 2020 tenim l’oportunitat de redescobrir la nostra identitat, la nostra història, el que hem sigut i som com 
a poble... ho anem a apro  tar? 

Si la joia és centenària per cantar a l’ínclit patró i implorem la seua benedicció, apro  tem aquest any per posar 
cada cosa al seu lloc i centrar-se en l’essencial, perquè quan al 2021 córrega amb goig la gent i obrim el cor al 
sentiment, brille de veritat la llum ardent que ens ajude, com sant Hipòlit, ha donat testimoni de la nostra fe i 
cridar, de veritat, visca la germanor.

Que sant Hipòlit ens ajude en aquest camí en el que tant ens juguem.
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Como antaño hemos tenido que invocar a nuestro 
patrón de Cocentaina, Sant Hipòlit,  para que nos 
proteja del mal, que nos proteja de una nueva 
enfermedad. Sant Hipòlit sigues el nostre auxili!

En el 420 aniversario de su proclamación como 
nuestro protector, ha vuelto a interceder por todos 
nosotros, para salvarnos de esta dolencia. Estos 
días, estas semanas, los contestanos hemos tenido 
que aprender a vivir de otra manera, cambiar 
nuestros hábitos de vida y todo ello para el bien 
nuestro. Durante este periodo hemos tenido tiempo 
de asimilar un nuevo estilo de vida y de darse cuenta 
que es lo más importante de nuestras vidas. Ahora 
es el momento de luchar todos juntos, como antes, 
ante nuestro enemigo el COVID-19. Cocentaina hasta 
el día de hoy ha vencido todas las adversidades de 
la historia, invasiones, enfermedades,… y esto fue 
posible porque todo un pueblo se alzó unido ante 
la adversidad. Hoy podremos vencer si trabajamos 
en conjunto, en comunidad, no mirando mi interés 
sino el interés de todo un pueblo. Eso es lo que nos 
enseña y lo que nos quiere enseñar Sant Hipòlit: 
Lluitem tots junts! 

Este año estamos todos unidos por una misma causa, vencer este virus que  ha invadido nuestras vidas, nos 
ha hecho cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres,… ¿Y vamos a dejar que nos venza? Invoquemos 
a Sant Hipòlit, nuestro soldado en la fe, aquel que intercede por nosotros, nuestro protector. El nos lleva, al 
igual que nuestra Mareta, hacia Jesús, El Cristo, El Salvador,… Luchemos como un ejército, todos unidos para 
vencer a este germen que es nuestro enemigo y de esta manera volver a una vida de besos y abrazos, de  esta 
y tradiciones, de fraternidad y solidaridad,… En de  nitiva una vida siguiendo los pasos de Sant Hipòlit que nos 
lleva a Aquel que es nuestro Salvador, Jesús.

VISCA EL NOSTRE PATRÓ, SANT HIPÒLIT!!!

Javier Sanchiz JulibertJavier Sanchiz Julibert

Saluda Rector Parròquia 

de El Salvador
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La comunidad de religiosos franciscanos de Cocentaina, con motivo de la celebración de 
la festividad de nuestro patrón San Hipólito Mártir, aprovecha la ocasión para sumarse al 
sentimiento de  esta y de alegraría de nuestro pueblo. 

En estos días en los que, más que nunca, nos hemos sentido frágiles y vulnerables, 
queremos recordar y compartir con todos vosotros las siguientes palabras del pensamiento 
de San Francisco de Asís:

Donde haya desesperación, siembre yo esperanza; donde haya tinieblas, luz; donde haya 
tristeza, ponga yo alegría.

Palabras del carisma de nuestro fundador, que aún resuenan casi ochocientos años 
después de su muerte, resumiendo su manera de vivir y animándonos a ser auténticos 
instrumentos de la paz del Señor que todo lo remedia.  

Saluda Comunitat de

Religiosos Franciscans
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GUSTAVO PASCUAL PÉREZ

Presidente de la Comisión Organizadora del IV Centenario de la pro-

clamación de S. Hipólito Martir como Patrón de Cocentaina

Unos días después de la celebración del 7 de Mayo 
del pasado año 2019,  día de la proclamación de San 
Hipólito como Patrón de Cocentaina, en la misa do-
minical vespertina, me di cuenta de que la imagen 
de nuestro Patrón no estaba en su hornacina. Pre-
gunté al señor Cura Párroco cuál era el motivo, por 
qué ocurría esto. Se me respondió diciendo que se 
estaba limpiando y al mismo tiempo reconstruyendo 
los pequeños detalles que por el tiempo se habían 
deteriorado. Al indagar de quién había sido la idea, 
y quién la estaba llevando a cabo, el Señor Cura me 
dijo que la idea había partido de la Junta de Fiestas, 
y el trabajo lo estaba realizando la artista contestana 
Inma Ribelles. Quedé muy contento por la respuesta, 
porque la idea era estupendísima siendo la perso-
na encargada de llevarla a efecto la más adecuada. 
Dado que Inma ya había demostrado su capacidad 
en otros trabajos, también pregunté si se podían vi-
sitar estos trabajos. Se me respondió que no había 
ningún inconveniente, sólo tenía que ponerme de 
acuerdo con Inma para cuando ella estuviera traba-
jando y así aprovechar el momento.

No me costó nada. La artista contestana me recibió 
con su proverbial simpatía, y en varias visitas me fue 
explicando qué es lo que más o menos había ocu-
rrido, al tiempo que me enseñaba la diferencia que 
había entre, digamos, lo sucio y lo que se estaba lim-
piando, así como también, los pequeños trocitos que 
se tenían que reconstruir.

Poco a poco, pude darme cuenta de que aquel traba-
jo era verdaderamente necesario por lo que quedaba 
claro que la idea había sido brillante dado que las 
diferencias entre los trozos que se iban limpiando 
y los que aún no se habían limpiado, eran verdade-
ramente notorias. Por otro lado, muchos pequeños 
detalles necesitaban de una buena reconstrucción, 
por lo que todo el conjunto se quedaba como para 
felicitar a la Artista, esta vez con mayúscula, por el 
trabajo que estaba realizando.

Por todo lo explicado anteriormente, tengo que feli-
citar con sumo agrado, tanto a la Junta de Fiestas 
que tuvo la idea de encontrar a la persona idónea, y 

también a nuestra artista Inma Ribelles por el traba-
jo realizado. A la Imagen de nuestro Patrón le hacía 
falta este adecentamiento, pues tengamos en cuen-
ta que no se le había hecho un trabajo serio desde su 
llegada a nuestro pueblo, hará alrededor de 75 años.

 Dicho esto debo también exteriorizar algo que llevo 
dentro desde Julio del año 2016. Cuando  en nuestro 
programa de Fiestas, en la pagina 43  leo, y transcri-
bo literalmente, (”DEL DIA 2 FINS AL 10 D´AGOST “- 
SOLEMNE NOVENARI- en llaor del nostre Patró Sant 
Hipòlit Màrtir. El dia 2 es celebrarà el primer dia de 
Novena al Convent dels Franciscans, amb motiu del 
dia del Jubileo de la Porciuncula, els demés dies com 
es costum, la Novena es celebrara a la Parroquia de 
Santa Maria”).

Quedé muy decepcionado por lo que tenía de quitarle 
un día de Novena a nuestro Patrón, dado que presi-
de el altar mayor de nuestra Parroquia precisamente 

Hablemos de San Hipólito

ImImImmagagagenenen ddde ee SaSaSaSannn HiHiHipópópóólilililitotototo dddururananantetetete llla aa rererestststsasasaurururu acacacióióión.n.n. LLLLa a a a dididifefeferererencncncnciaiaia 
eseses nnnnotototorororiaiaia.
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desde el primer día que empieza la misma. Creí que 
sería algo puntual que por algún motivo extraordina-
rio se había colado en nuestra novena, aunque no en-
tendía nada, dado que era la primera vez en mi vida 
que leía esa palabra, y no comprendía que pintaba 
dicho Jubileo, ni en nuestra Novena, ni en nuestras 
Fiestas de Moros y Cristianos, y menos todavía sacar 
de nuestra Parroquia, una parte de los actos dedica-
dos a nuestro Patrón.

Mi desasosiego empezó a crecer el año siguiente 
2017, cuando en nuestro programa de Fiestas en la 
pagina 49 leo, también copio letra a letra, (“DEL  1  AL 
9 D´AGOST” a la Parroquia de Santa Maria SOLEMNE 
NOVENARI. En llaor del nostre Patró Sant Hipòlit Màr-
tir  19.45 h. ejercici de la Novena, 20 h, missa. El dia 2 
la celebració tindrà lloc al Convent dels Franciscans, 
amb motiu del día del “Jubileo de la Porciuncula”).  
La dichosa palabrita ya había conseguido separar en 
dos trozos, nada menos, que a la solemne Novena 
dedicada a Nuestro Patrón San Hipólito. No sólo eso, 
sino que además, ya marcaba fecha propia para una 
celebración que no sabemos qué tiene que ver con 
nuestro Patrón San Hipólito.

La cosa se agrava cuando en la página 49 del progra-
ma de 2018, copio letra a letra (DEL 28 DE JULIOL AL 
6 D´AGOST.  A la Parroquia de Santa María SOLEMNE 
NOVENARI. En llaor al nostre Patró Sant Hipòlit Màrtir.

El dia 2 la celebració tindrà lloc al Convent deis Fran-
ciscans, amb motiu del dia del “Jubileo de la Porciun-
cula”), con punto y aparte para remarcarlo.

Pero el golpe fuerte lo noté cundo en el programa del 
año 2019, en la pagina 49 copio de nuevo, (DEL 26 
DE JULIOL AL 2 D´AGOST. A la Parroquia de Santa 
María SOLEMNE (ojo),  OCTAVARI en llaor al nostre 
Patró Sant Hipòlit Màrtir. Y se vuelve a repetir la pa-
labra OCTAVARI, a las 19.45 h. Exercici del OCTAVARI.  

El día 2 la celebració tindrà lloc al Convent dels Fran-
ciscans. Amb motiu del “Jubileo de la Porciuncula”. Y 
de nuevo, a las 19.45  Exercici del OCTAVARI”.

O sea que el octavario,  nalizaba nueve días antes 
del día grande que dedicamos a nuestro Patrón, y era 
de siete días, porque el octavo día no se realizaba 
en nuestra Parroquia de Santa María. El tal Jubileo 
va tomando fuerza, pero a cambio vamos quitándole 
fechas  a nuestro patrón San Hipólito que es al que 
en su honor, celebramos nuestras Fiestas. En con-
clusión, nos estamos cargando una NOVENA, que 

después sería octavario, que al  nal queda en siete 
días, una NOVENA repito que según nuestro archivo 
festero, data de 1949. El archivo parroquial no lo he 
consultado, pero imagino que tendrán datos muy an-
teriores, a cambio de un Jubileo, que jamás, hasta el 
2016, había aparecido en nuestro programa de Fies-
tas, y del que no habíamos oído hablar nunca, por lo 
menos yo personalmente.

Señores asesores religiosos de nuestra Junta de 
Fiestas, entiendo que el responsable  nal, sea siem-
pre el Presidente y toda su Junta de la que Ustedes 
forman parte, aunque creo que esto es más cosa de 
Ustedes. Imagino que ninguno de los dos Presidentes 
que ha habido desde que empezó todo esto, hayan 
caído en la cuenta de lo que sucede, dada la con-
 anza plena que depositan en sus asesores, por lo 
que en este caso en concreto parece, que sea más 
responsabilidad suya, y puesto que Ustedes por voca-
ción, tienen la obligación, de defender y salvaguardar 
las costumbres religiosas de los pueblos en los que 
desempeñan su Ministerio, independientemente de 
que en otras iglesias celebren los Jubileos que crean 
oportunos, en nuestra parroquia de Santa María, y 
cuando nuestro Patrón esta presidiendo el Altar Ma-
yor, no se le puede quitar ningún día de celebración, 
salvo caso de fuerza muy mayor, y siempre para en-
grandecer o mejorar nuestras celebraciones y  estas 
en general, porque ser festero no es sólo ponerse un 
traje, a algunos la Fiesta nos pide algo más. 

La NOVENA, digamos que es el preámbulo de nues-
tras Fiestas y dicho sea de paso, como hemos visto 
en el pasado 2019, terminó nueve días antes del día 
dedicado a San Hipólito, dándose la paradoja de que 
el mismo celebrante, que ocho días antes, recibía 
las felicitaciones del señor Cura Párroco, el día 4 de 
Agosto, domingo siguiente, nueve anterior al día gran-
de de nuestro Patrón, el octavario de siete días ya se 
había terminado. No se acordó para nada de que su 
Imagen estaba presidiendo el Altar Mayor de nuestra 
Parroquia de Santa María.  Pregunto, ¿es preciso que 
la Novena se adelante tanto? Se queda muy desasis-
tido San Hipólito precisamente en los días anteriores 
a su Fiesta Mayor, y en su día ya se adelantó, una 
fecha la NOVENA para que tanto la misma, como la 
imposición de medallas a los Cargos, el Traslado y 
las Fiestas, formaran en su conjunto una sucesión de 
actos festeros.

La Comisión Organizadora del IV centenario, tuvo la 
idea de que hubiera una  gura de nuestro Patrón 
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en todas las Iglesias de nuestra comarca. Por este 
motivo, tomó la decisión de regalar una imagen del 
mismo a todas y cada una de ellas: San Cristóbal, La 
Alcudia, Pueblo Nuevo de San Rafael, Fraga, Santa 
Bárbara, etc. En la Iglesia del Raval ya estaba y la Ca-
pilla de las Trinitarias aún no existía, incluyendo tam-
bién la Iglesia de los Padres Franciscanos. En una de 
mis visitas al Convento, pude comprobar, para mi sor-
presa, que la Figura, había sido cambiada, y aunque 
era del mismo autor, nuestro Agulló de Co-
centaina, Vicente de Paúl Agulló Sanchis, 
la allí expuesta no era la misma, había sido 
cambiada por otra de propiedad particular 
ya que la Imagen de San Hipólito, está en 
la Iglesia que es lo importante. Desconoz-
co los motivos de dicho cambio, pero no 
es una forma muy elegante de agradecer 
la idea de la Comisión que representaba a 
todo el Pueblo, y al esfuerzo que la misma 
hizo para que nuestro Patrón estuviera en 
todas las Iglesias Contestanas, incluyen-
do la de los Padres Franciscanos. Confío 
en que estará en el sitio que el Patrón de 
nuestro Pueblo se merece.

Todos estos detalles me llevan también, a 
otra re  exión. Se han dado cuenta Ustedes 
de que en todas las charlas, sermones o 
alocuciones dedicadas a San Hipólito, in-
defectiblemente de una forma u otra, sale 
siempre a relucir nuestra Patrona la Virgen 
del Milagro, ¿podrían decirme en cuántas 
charlas, sermones o alocuciones dedica-
das a nuestra Virgen del Milagro, sale a 
relucir nuestro Patrón San Hipólito?.

De todos es sabido que los contestanos 
somos muy nuestros en todas nuestras 
cosas en común, es por esto, que debe-
mos cuidar al máximo todas las cosas que 
compartimos. La intención de la Junta de 
Fiestas en el momento de instituir el acto 
del traslado, y también la instigadora de 
los actos, la Comisión Organizadora del IV 
Centenario, era la de involucrar de forma 
de  nitiva en nuestras Fiestas, a la Parro-
quia del Raval, al crear dos actos nuevos, 
en los que participara dicha Parroquia, 
dentro de la organización general de nues-
tras Fiestas, dado que la citada parroquia 
no participaba, de manera o  cial, en nin-
guno de nuestros actos festeros.

Estos actos son, primero el traslado del Sant Hipòlit 
del Raval, el día antes de la Nit de L´Olla, y siguiente 
al último día de la NOVENA, por lo que se adelantó 
la misma una fecha, imponiéndose  en la misma ce-
remonia las medallas de Mayorales de San Hipólito 
a los cuatro Cargos y así darle más brillantez a di-
cho acto, al ser también el primer des  le publico de 
los mencionados cargos, luciendo ya la medalla de 
Mayorales de nuestro Patrón. El segundo acto es el 
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último o  cial que organiza la Junta de Fiestas. Cuan-
do  naliza el Alardo vespertino, la Acción de Gracias 
de todos los festeros a nuestra Patrona la Virgen 
del Milagro en su Monasterio y el regreso del Sant 
Hipòlit del Raval a su Parroquia de origen, esta vez 
acompañado por las cuatro  laes de cargo con sus 
correspondientes Capitanes y Abanderados, todos 
ellos cargos y festeros vestidos con sus trajes de la 
Filà a la que pertenecen y el olor a pólvora y sudor 
todavía en sus cuerpos.                                         

Estos dos, digamos, traslados los realizaban, les 
 laes Manta Roja y Almogávares casi de tapadillo, 
siempre cuando a las mencionadas Filaes les vinie-
ra bien fuera de los actos o  ciales de Fiestas, sin 
ninguna programación  ja, y siempre antes y des-
pués de los actos programados por la Junta de Fies-
tas, con la buena intención de que nuestro Patrón, 
estuviera presente también en el momento de Ac-
ción de Gracias, que se celebraba en el monasterio 
de Nuestra Patrona, sin ninguna, digamos presencia 
de nuestro Patrón, como último acto o  cial de la tri-
logía festera, y que al mismo tiempo se aprovecha, 
para proclamar públicamente les Filaes que el año 
siguiente ostentaran los Cargos. Como buena idea 
que era la comisión mencionada, propuso a la Jun-
ta de Fiestas y a la Filà Manta Roja, propietaria de 
la Imagen del Sant Hipòlit del Raval, obsequio del 
artista contestano, Vicente de Paúl Agulló Sanchis, 
Agulló de Cocentaina, que se institucionalizasen 
y se o  cializaran dichos actos para que pudieran 
asistir todos los devotos contestanos, en el primer 
traslado, y todos los festeros en el segundo, como 
despedida de nuestras Fiestas. Para ello se convo-
có una reunión en la sede de la Filà Manta Roja el 
día 2 de diciembre de 19971,  a la que asistí como 
presidente de la Comisión ya citada, y Marcos Giner 
Pascual como presidente de la Junta de Fiestas, am-
bos acompañados por varios miembros de sus res-
petivas Junta y Comisión. En dicha reunión, la Filà 
Manta Roja se comprometió a ceder los derechos 
de organización de la procesión-pasacalle, traslado 
de Sant Hipòlit del Raval al Monasterio de la Mare 
de Déu, y la Junta de Fiestas se comprometía a or-
ganizar los citados pasacalles traslados como actos 
o  ciales dentro de los programados para las  estas 
de Agosto del próximo 1998 y siguientes, y hacerlos 
constar para siempre en el  programa o  cial de las 

1 Programa de Fiestas de 1998, pagina 22, columna segunda, articulo de Mª Dolores Insa, Crònica Oberta del Quart Centenari de Sant 
  Hipòlit 1600-2000.

1

mismas, poniendo como fecha o  cial y  ja para el 
primero, el jueves, víspera de la Nit de L´Olla, para 
lo que se adelantaría un día la NOVENA, en honor a 
nuestro Patrón San Hipólito. Y el segundo, inmedia-
tamente después del Alardo vespertino que cierra 
nuestras Fiestas, por lo que quedaba como apertura 
y cierre o  cial de las mismas.

En ningún momento se habló de que constara como 
el Sant Hipòlit de la Manta Roja, porque al nombrar-
lo así, da la impresión de ser un acto privado de una 
sola Filà, y la intención con la que se  rmó el docu-
mento en la sede de dicha Filà no era esa, sino la de 
que fuera un acto de todo el pueblo y de todos los 
devotos a San Hipólito incluyendo, claro está, a los 
de la parroquia del Raval, con la intención de invo-
lucrarlos, un poco más si cabe, en nuestras Fiestas. 

Toda esta explicación viene a cuento porque, he 
asistido a todos los pasacalle- traslados que se han 
hecho desde el primero en el año 1997, cuando aún 
no era acto o  cial, pero ya fue presidido por el en-
tonces Obispo de Segorbe y Castellón, Monseñor D. 
Juan Antonio Reig Pla, y si no fuera porque me lo 
comentaron varias personas, no me atrevería a de-
cir que el de este 2019, fue el que me pareció que 
menos contestanos acudimos desde la fecha citada 

A AAA     nanananann lelelelell s sss dededede jjjjjjululululullioioioioii ddddeseseessapapapappararrarecececece ióióióió lllllaa aa     guguguguuguraraara qqqqueueueuee rrrrepepepepeprererr seseseeentntntntabababbaba a aa elelelel 
crcrcrcrisisisisistitititianananana ooooo



28

anteriormente. No sé si el documento que reproduz-
co anteriormente, tendría algo que ver, pero sigo pen-
sando que los contestanos somos muy nuestros en 
estas cosas, y aunque la Imagen sea propiedad pri-
vada, San Hipólito es el Patrón de todos los contesta-
nos, así como los actos organizados por la Junta de 
Fiestas son de todo el pueblo, y no hay ningún acto 
con el nombre propio de una Filà. Si la Manta Roja 
quiere hacer constar siempre su propiedad, creo que 
se debe de anteponer, como se  rmó en su día, que 
es el Sant Hipòlit del Raval el que trasladamos, para 
que todos los contestanos lo sintamos como cosa 
propia y no de un solo grupo.

Por otra parte si sus propietarios ven que la Figura ori-
ginal está en peligro cómo nos explican, en la página 
36 del programa de 2018, y dado como también nos 
explican en dicho artículo, que se puede reproducir, 
tal y como ellos han hecho, con dos  guras, quizás 
lo más conveniente sería, que cada cual se lleve sus 
propiedades, donde crea oportuno y reprodujésemos 
una tercera Figura, por suscripción popular, para re-
galársela a la Parroquia del Raval, y así conseguiría-
mos que todos los contestanos, nos sintiéramos mas 
dueños de la misma y más involucrados en los dos 
actos festeros que estoy comentando. Por supuesto 
que la Filà Manta Roja, podría mantener el privilegio 
de ser la Filà encargada, digamos del mantenimiento 
de la Figura, llámese preparación para el traslado, 
y devolución de San Hipòlito después de las Fiestas 
a la hornacina donde está depositada normalmente.

También a los festeros y pueblo en general nos gus-
taría, que se recibiera a nuestros Cargos y a nuestro 
Patrón, con la misma pompa y solemnidad con que 
fueron despedidos, o sea, que el titular de la Parro-
quia reciba a la imagen del Sant Hipòlit del Raval en 
persona y en presencia como creo nos merecemos 
todos los contestanos. Aunque puede que eso su-
ponga el sacri  cio de tener que interrumpir un poco 
las vacaciones, seguro que mucha gente tendría 
siempre en cuenta este detalle y se lo agradecería-
mos de corazón.

También quiero dejar constancia en este programa 
de lo ocurrido el pasado 2019 en el monumento de-
dicado a San Hipólito, ya que no lo he visto re  ejado 
en ningún medio de comunicación escrita. Ocurrió 
que a  nales del mes de Julio, desapareció de la 
parte posterior de dicho monumento, la  gura que 
representaba al Moro, por lo que presenté en el retén 
de la Guardia Municipal la correspondiente denun-

cia, donde se me comunicó que gracias a una llama-
da telefónica se había podido coger, con las manos 
en la masa, al autor del atropello, y se había podido 
recuperar dicha  gura aunque estaba rota en varios 
trozos.

Y no terminó así la cosa. Dos días después de la ce-
lebración de las Fiestas, pude observar que también 
había desaparecido, la otra  gura, la que represen-
taba al Cristiano, pero esta vez había desaparecido 
también la placa de la parte anterior, que tenia escri-
ta en ella, la frase “Cocentaina, Origen. Ullal y Bresol 
de les Festes de Moros y Cristians 1600.2000”. En 
todas las desapariciones, y por el mismo sistema, se 
había serrado los puntos metálicos que se hundían 
dentro de la piedra. También presenté la oportuna 
denuncia, siempre en contacto con el concejal corres-
pondiente, con el que colaboré también, acompaña-
do de la autora del monumento, Ana Reig Castelló, a 
formalizar dicha denuncia en el cuartel de la Guardia 
Civil, haciendo las oportunas gestiones para poder, 
de alguna manera, cuanti  car el daño producido en 
nuestro monumento: visita a la fundición, pedir pre-
supuestos para la reconstrucción, etc. Afortunada-
mente a los pocos días, se me informó que se habían 
encontrado, también, los trozos de la Figura del Cris-
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tiano, no así la placa de la parte anterior. Quedé bas-
tante contento porque, después de la visita al Retén 
Municipal y acompañado por Ana, me comentó que 
con los trozos que se habían recuperado, se podían 
reconstruir ambas  guras, sin grandes di  cultades, 
y como la placa anterior eran simplemente letras de 
imprenta, se podría reconstruir todo el monumento 
sin grandes problemas.

En su momento, pensé que con un poco de empeño 
e insistiendo un poco a la Junta de Fiestas no sería 
difícil reconstruir nuestro monumento para las Fies-
tas de 2020, pero las circunstancias son las que, a 
veces, marcan los tiempos de las cosas, por lo que 
entiendo que a la nueva Junta no se le puede pedir 
el esfuerzo que representa esta reconstrucción para 
este año, pero sí que creo se les puede pedir tanto a 
la nueva Junta, como a nuestro Ayuntamiento repre-
sentado por el Concejal de Fiestas, con el que pre-
senté las oportunas denuncias, que para los festejos 
conmemorativos del 7 de Mayo de 2021, sería una 
fecha más que aceptable, para digamos reinaugurar 
la reconstrucción del monumento que todo el pue-
blo de Cocentaina sufragó para conmemorar el 400 
aniversario de la proclamación de San Hipólito Mártir 
como Patrón de nuestro Pueblo. Hago una llamada a 
ambas instituciones, con la intención de que, a ser 
posible, para la Publicación del próximo año los con-
testanos podamos disfrutar de nuestro monumento 
a San Hipólito al completo. Como es natural me pon-
go a disposición de las citadas instituciones para co-
laborar en todo lo que crean que mi ayuda les pueda 
servir para algo, en todo lo  referente a San Hipólito, 
y a todas las ideas que menciono en este articulo.  

Sé que este comentario se me está quedando un 
poco largo, pero es preciso que deje constancia de 
mis sentimientos, por lo que quiero pedir, que nadie 

vea en todo lo anteriormente expresado ningu-
na intención de herir susceptibilidades, ni faltar 
el respeto a nadie, ni mucho menos crear polé-
mica entre Filaes, y menos aún dividir a los de-
votos a San Hipólito, sean de la parroquia que 
sean. Son simplemente sentimientos que han 
ido incubándose en mi interior creando en mí 
la necesidad de expresarlos, y como digo an-
teriormente, quizás por mí solo no me hubiera 
atrevido a hacerlo, pero sé que estas opiniones 
están compartidas, por lo menos con las mu-
chas personas que me han hablado de todas 
las cosas que comento.

Por estos motivos quiero terminar con las pa-
labras que el admirado Josep Robert Selles i 

Camps, pronunció en su charla del pasado día 10 de 
Mayo de 2019 en la Parroquia de Santa Maria, (Músi-
ca a “San Hipòlit” en L’Arxiu de la Federació Junta de 
Festes de Moros y Cristians de Cocentaina), publica-

do en el programa del pasado 2019. En la pagina 31, 
cuando explica la eclosión  nal del cuarto tema de 
su marcha cristiana Millenium, comenta en el  nal 
del octavo punto y aparte de la segunda columna “Es 
el reconeixement públic de Sant Hipòlit com a Patró 
venerat, honrat i símbol d’unió de tot un poble”. So-
bre todo “SÍMBOL D´UNIÓ DE TOT UN POBLE”                                    
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INMA RIBELLES ALBORS

Licenciada en Bellas Artes

Restauració de la imatge 

de Sant Hipòlit

Els últims dies de juliol de l’estiu passat van  nalitzar 
els treballs de restauració de la imatge del patró de 
Cocentaina, sant Hipòlit màrtir. Aquesta intervenció 
es va portar a terme al transaltar de l’església de 
l’Assumpció de Santa Maria. 

Al mes de juny, a proposta de la Junta de Festes de 
Moros i Cristians, es va fer un primer estudi i una 
valoració de l’estat de conservació que presentava el 
grup escultòric en el 78 aniversari de la seua execu-
ció. Des d’un primer moment es va marcar l’objectiu 
de tindre  nalitzada la intervenció abans de la nove-
na per a traslladar la imatge directament al centre 
del presbiteri el dia 25 de juliol. D’aquesta manera, 
s’evitaven desplaçaments i es podia situar directa-
ment al lloc destacat que ocupa dins del temple du-
rant tots els actes religiosos, la trilogia festera i  ns a 
la solemnitat del dia 13 d’agost.

El conjunt escultòric està format per tres  gures i els 
atributs propis de sant Hipòlit màrtir1. L’àngel, de ma-
jors dimensions, sant Hipòlit i l’escut de Cocentaina 
formen un únic bloc construït per diferents peces de 
fusta ancorades sobre una peanya. L’àngel de me-
nors dimensions se separa del conjunt unit a aquest 
en dos punts. La resta dels atributs, la palma i la co-
rona de llorer són de metall daurat i l’estendard, re-
novat en el IV Centenari2, és de tela brodada.

La intervenció ha estat basada principalment en la 
neteja de la capa super  cial i en la recuperació de la 
posició correcta de la mà que sosté l’estendard. Les 
primeres «cates» es van fer en l’angelet de menors 
dimensions, ja que la part inferior és la que presen-
tava una capa més densa de brutícia. Les primeres 
proves ja anunciaven que encara que es tracta d’una 
imatge prou recent (1941 segons la  rma) alguns co-
lors estaven esmortits per aquest estrat que el pas 
del temps havia depositat damunt. Ha estat una in-
tervenció senzilla, basada principalment en la retira-

1 RIBELLES ALBORS, INMA “Iconogra  a de sant Hipòlit. Manifestacions artístiques realitzades o conservades al nostre poble…”. Xarra-
da actes de commemoració del 412 aniversari de la proclamació de sant Hipòlit com a patró en: Revista de Festes de Moros i Cristians 2012.
2 INSA RIBELLES, M. DOLORES “Crònica del IV Centenari de sant Hipòlit” en: Sant Hipòlit i Cocentaina 400 anys d’història. 2000

1111111 RIRRIIBEEBEEELLLLLLLLLLESESESSS AAALBLBLBLBLBL

AtAA ririribubububutststs dddde e e saaantntnt HHHipipipòlòlòlòlititit::: leleles ss vevv stststidididddururururesesese  romomomanananeseses, lalalal cccorororononona dededee 
llllllororororerererer iiii lllla aaa papapapalmlmlma a a dedede mmmàràràrtititir,r,r, llla a a cacacacapapapapa iiiii llll’e’e’e’estststs ananandadadardrdrd ddde ee cococolololor r r rororooigigigigg
momomomoststststrararara eeeel lll seseseseu u uu trtrtrrioioioiomfmfmf sssobobobrerere lll’h’h’hhererereretetetetgigigigia.aaa..
I II unununn aaatrtrtrtribibibibutututut ppprororopipipi dddee e CoCoCocececentntntaiaiainanana llll’e’e’e’escscscscutututut ddddelelel pppoboboblelele qqqueueue tttrororobebebem mmm a aaa
tototootetetess s leleles s s imimimatatatgegegeg s.s.s.



EEEEllll nnnnoooossssttttrrrreeee PPPPaaaattttrrróóó

31

da d’aquelles capes que restaven contrast per estar 
sobreposades als estrats pictòrics originals i que a la 
llarga redueixen, visualment, els volums d’una imat-
ge d’aquestes característiques.

La documentació fotogrà  ca del procés es fa sempre 
per a justi  car els canvis que es van produint durant 
tota la intervenció sobre la peça. En aquest treball, 
com que la intervenció estava bassada principal-
ment en la retirada de la capa super  cial que em-
mascarava els estrats originals, les imatges es fan 
especialment necessàries. Es van fer unes primeres 
fotos per documentar l’estat inicial i preparar l’infor-
me, però durant tot el procés s’ha fet un seguiment 
per a mostrar de manera progressiva les diferents fa-fa-
ses de la netejases de la neteja. Es va fer una primer raspallat amb 
pinzell suau en els punts que tenien una gran quan-
titat de restes soltes, sobretot a les zones de més 
profunditat dels plecs de la capa o els racons dels 

INININNICICICIAIAIAL:L:L: EEEEn n n aqaqaqueueuestststs dddetetetalalallll popopop dededeemmm veveveururure eeeee lalala gggrararann n quququananantitititatatat tt dedede pppolololsss lololocacacacalililit-t-t-
zazazadadada mmmajajajorororitititàràràriaiaiamemementntntt aaaalslslsss pppplàlààlànonnonolslsls hhhorrorizizizononontatatalslsl iii lll’o’o’obsbsbsbscucucuuririririmememementntnt dddelelelsss esesestrtrtratatats ss 
quququqqueee eseses tttrororobebeben nn sososobrbrbre ee elelelellss ss cocococololololoorsrrsrsr

LaLaLa elililil mimiminananacicició óóó d’d’d’aqaqaqueueuestststs eeestststrararat tt fafafa qqqueueue llla a a plplplpp ocococrororomimimimia 
gugugugug ananaanyeyeye eeennn cococontntntrararaststst.
EEsEsEsEs pppppotototot vvveueueurerere mmmolololt t t bébébé aaaalslslsls dddddetetetetetalalalallslslslsls dddeee leleles s s veveveststs idididurururu eseseseses 
(c(c(c(c(( inininini tettetesss dedede llla a a cicicirararassssssa,a,a, ssssanananefefefefa)a)a)a)

ÀnÀnÀnÀnÀnnnngegegegegg l ll popopopopopopportrtrtrtrtrtr adadadadadaaddoroororoo ddddddde ee e eee lll eseesesesescucucucucucucut tttttt INNININININININI ICICICCICIAIAIAIAIAIAALLLLÀnÀnÀnÀnÀnÀ gegegeggeg llll popopopoportrtrtrrtadadadadadorooror ddddddeeeee l’l’llll eseeeee cucucuucuuc ttttt ININININININICICICICICCIAIAIAIAIAIALLLLL PRPRRRPROCOOCOOCOCO ÉSÉSÉSÉSÉSÉSÉSS DDDDDDE E EEEEE NENENENENENN TETETETETETETET JAAJAJAAAA.. TeTeTeTeeeeestststststts imimimimi ononnononononisisiisissPRPRPRPRRPRROCOCOCOCOCOCOCÉSÉSÉÉSÉSÉS DDDDDDDEEEE NENENENNENENETETETETETETETEJAJAJAJAAJA TeTeTeTeTeststststimimimimi ononononoo isisisisisis



32

ReReReReReRRR cococoocoonsnsnsnsn trtrtrrucucucucucciciciciciciió ó óóó enenenene fffffususususu tatatataaa dddddddelelelelels ssss fafafafff lttltlttanananana sss i iiiii 
emmmmmpepepepepppp ltltlttsssss enenenen llllla aaa babababaseseses JJJJJosoososoo éé ééé RiRiRiRibebebebellllllll esesesses



EEEEllll nnnnoooossssttttrrrreeee PPPPaaaattttrrróóó

33

FAFAFAFAFF SESESESESESESSSSSS DEDEDEDEDEED LLLLA A A A LILLL MPPMPPPPMPIEIEIEEEIEZAZAZZZA
DeDeDeDeDDDespspspppspuéuéuéuéués ss dededededee uuuunn nn ceccec pipipipilllllllladadadado o ooo susususus avavavaveeeee
A.AA.A.AA -L-LL-L-LLLLimimmmmmpipipipiiezezezezzzza a a aa quququqququímímímímíí icicicica aaaa paapaparararara rrrretetetetetee iririririrarararararaa   
lalalaa cccapapapa a a dedd sssucucucucieieieieieeedadadadadad d d ddd d grgrgrgrg asasasasaa a aaa y y y yyy bababababar-r--r-
ninininicececec s.ss.s
B.B.B.-N-N-Neueueutrtrtralalalizizizacacacióióión n n dedededee llllososos dddisisisololol---
veveventntnteseses.
C.C.C.C.--R-R-Retetetiririradadada aa dededede lllasasaas ggggototototoo asasasasa ddde ee cececeeerarararaaa 
cococoonnn mimimicrcrcroeoeoesppspátátátá ululula a a dededde ccccalalallororor yyy ppppa-a-a-
pepepelelelees s s s ababababsosososorbrbrbrbenenentetetesss

EnEnEn uuunanana eeescscscs ulululu tututurarara llleseses zzzonononeseses mmmmmmenenenysysys 
exexexexpopoposasasadededees ss s i i i popopoc c c mamamanininiipupupupulalaladededes s s sósósóósón n n elele  
puupupuntntnt ddde ee rererefefeferèrèèncncnciaiaia pppererr sssabababererer nnns s a aa
quququinininin nnnivivivvelelelell ll arararrriririr bababar r rr enenen lllla aa a neneneteteetejajajaja

cabells i el casc. Es van retirar 
paperets de colors alguns dels 
quals es trobaven adherits forta-
ment a la superfície. Aquests pa-
perets (confeti) seria convenient 
retirar-los sempre abans de guar-
dar la imatge.

Després de la neteja super  cial, 
la principal di  cultat que se’ns 
plantejava era que les obres en 
3 dimensions tenen la particu-
laritat de tindre un major dipòsit 
d’aquesta capa que cal retirar 
en els plànols horitzontals i una 
més  na a les zones menys expo-
sades. És per això que es va se-
guir amb una neteja química amb 
una mescla de dos dissolvents, 
però es va haver d’anar variant 
la proporció per a regular el nivell 
de penetració a les zones en què 
la capa que calia retirar era més 
gruixuda. Durant la neteja quími-
ca es van anar deixant una sèrie 
de testimonis que permeten veu-
re  ns a quin punt aquesta capa 
que anàvem retirant emmascara-
va els colors. Per últim, per a eli-
minar algunes taques de manera 
puntual, es va fer una neteja físi-
ca amb  bra de vidre o pols de 
goma d’esborrar.

Per a  nalitzar la neteja es van 
retirar els repintats, que es loca-
litzaven principalment en la mà 
dreta, i els grossos empastats 
que intentaven dissimular la in-
correcta disposició dels dits. Es 
va comprovar que el dit polze 
estava desplaçat uns quatre mil-
límetres, fet que condicionava el 
desplaçament de la resta. Tots estaven adherits amb 
una forta resina que es va fer necessari eliminar per 
situar-los en la posició correcta. També l’àngel que 
porta la corona i la palma tenia un important nombre 
de repintats, ja que és l´únic element que es separa 
del conjunt i es manipula més.

També es van recol·locar les ales de l’àngel porta-
dor de l’escut, inicialment unides per dos matxons 

que, en perdre l’adhesió, havien provocat una sèrie 
de pèrdues en les vestidures. Pel que fa a la reinte-
gració volumètrica, es van fer empelts de fusta a la 
base i es va reconstruir una part de les fulletes de 
talla que es troben a la peanya. Es van tapar també 
els ori  cis provocats per l’atac d’insectes xilòfags. 
Aquestes galeries es van localitzar únicament en la 
 gura de l’àngel, principalment a la zona dels peus i 
de les vestidures.



34



EEEEllll nnnnoooossssttttrrrreeee PPPPaaaattttrrróóó

35

Després de solucionar tots aquests problemes es va reintegrar cromàticament 
les pèrdues dels estrats pictòrics provocades en la majoria dels casos per colps 
o erosions i que estaven localitzades majoritàriament a la base. 

L’aplicació de vernissos es sempre l’últim pas, ja que tenen la funció de fer de 
barrera per tal d’evitar erosions i la penetració de la brutícia ambiental en els 
estrats pictòrics. Però també té una funció estètica, perquè cada vernís dona 
un acabat totalment diferent. En aquest cas, s’ha estimat que el millor era 
fer ús d’un vernís mat, setinat o brillant en funció del tipus de material que 
l’escultor va voler representar (carnacions, vestidures, metalls...). En potenciar 
aquestes diferències, l’acabat de la peça és més complet i la visió de conjunt 
guanya en contrast.

L’últim element del conjunt escultòric de sant Hipòlit que m’agradaria destacar 
és la corona de llorer i la palma de llautó daurat. Aquest element es trobava 
en un preocupant estat de conservació, estava molt debilitat i havia estat sol-
dat de manera incorrecta, cosa que provocava importants punts d’oxidació. 
Els treballs de neteja de l’òxid, soldat, lacat i polit es van dur a terme al taller 
d’orfebreria religiosa David, de València.

Després de  nalitzar els treballs de restauració i d’observar que la majoria 
dels problemes havien estat provocats per la manipulació del conjunt escultò-
ric, seria recomanable seguir unes pautes bàsiques necessàries per a evitar 
ocasionar nous danys. Un senzill protocol de conservació preventiva seria molt 
recomanable i es pot realitzar amb caràcter anual per a evitar arribar a una 
restauració que sempre comporta unes mesures més invasives i traumàtiques.

Apro  te aquest text per a donar les gràcies a tots els membres de la Junta de 
Festes de Moros i Cristians, especialment a qui en el moment de la restauració 
era el president, Hipòlit Borrás, i a Quino Palací pel seu especial interès en 
aquesta intervenció. També es fa necessari agrair a D. Eduardo Rengel la total 
disponibilitat del lloc de treball i dels horaris dins de la parròquia que va fer 
possible que es pogueren dur a terme les intervencions amb tan poc marge de 
temps. Per últim voldria donar les gràcies a les persones que van ajudar durant 
la intervenció, a tots aquells festers que van vindre a condicionar i a col·locar la 
imatge al presbiteri de l’església i a tots els que es van interessar pels treballs 
de restauració.

En aquest 420 aniversari sota el seu patronatge, diem més fort que mai: Visca 
Sant Hipòlit!
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Acta de Majorals i 

presentació de Xiquets batejats
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DIUMENGE, 28 DE JUNY

MISSA
• 12:00 h A la parròquia de l’Asumpció de Santa Maria 

SANTA MISSA celebrada per l’assessor religiós de la 

Junta de Festes.

Seguidament, IMPOSSICIÓ DE L’INSIGNIA de la Fe-

deració Junta de Festes als membres de la Nova Junta.
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• 22:00 h Al Pati d’Armes del Palau Comtal  

XXXV CONCERT DE MÚSICA FESTERA. A càrrec de la 

SOCIETAT ATENEU MUSICAL DE COCENTAINA.

• 22:00 h Al Pati d’Armes del Palau Comtal, representa-

ció de l’obra “ 4 MOMENTS” a càrrec del Grup “TELÓ 
TEATRE” de Cocentaina.

• 21:00 h Al Pati d’Armes del Palau Comtal PRESENTA-
CIÓ PROGRAMA-REVISTA DE FESTES 2020

• 22:00 h Al pati d’Armes del Palau Comtal  

XXLVIII CONCERT DE MÚSICA FES-
TERA. A càrrec de la “UNIÓ MUSICAL 
CONTESTANA”.

• 22:00 h Al pati d’Armes del Palau Comtal  

XVII CONCERT DE MÚSICA FESTERA. 
A càrrec de la Colla de Dolçaines i Tabals 

“MAL PASSET” 

DIJOUS, 30 DE JULIOL

DIVENDRES, 31 DE JULIOL

DIUMENGE, 2 D’AGOST

DIVENDRES, 24 DE JULIOL

DIUMENGE, 26 DE JULIOL
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DEL DIMARTS 4 AL DIMECRES 12 D’AGOST

A la Parròquia de Santa Maria SOLEMNE NOVENARI. En llaor al nostre patró Sant Hipòlit Màrtir.

• 19:45 h Exercici de la Novena,   • 20:00 h Missa. 

DISSABTE 8 D’AGOST

• 20:00 h A la Parròquia de Santa Maria MISSA. En llaor al nostre patró Sant Hipòlit Màrtir.

A continuació, xarrada  a càrrec de José Luis Pascual Brotóns, sota el titòl “REFLEXIONS D’UN FESTER 
RESPECTE AL PATRONATGE DE SANT HIPÒLIT
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DIUMENGE 9 D’AGOST

• 12:00 h A la Parròquia de Santa Maria MISSA SOLEMNE. En llaor al nostre patró Sant Hipòlit Màrtir.

- A continuació, presentació a Sant Hipòlit dels xiquets i xiquetes batejats entre juliol 2019 i juliol 2020.

- Entrega de la imatge del nostre patró de Sant Hipòlit a l’associat devot  Marcos Vicente García Jiménez

- Imposició de l’insignia de la Federació Junta de Festes als nous caps de Filà.

Manta Roja -  Kiko Sancho Ferrer

Kabileños  -  Vicente Agulló Pascual

Muladís -   Mateo Barrachina Vidal

Creuats - Pablo Cortés Bravo

Contestanos - Santiago Pérez Vicedo

Cavalleres de Llúria - Saúl Insa Lucas 

 
Els Capitans i Abanderats 2019 estamparan la seua fi rma al llibre d’honor de la Federació  Junta de  Festes 

de Moros i Cristians 

Filà Contestanos : Màxim Ferrer Sellés

Filà Creuats Javi Pascual Motos

Filà Bereberes Els Borts  Rubén Colomina Arroyo

Filà Manta Roja :  Abraham Moltó García

• 10:00 h A la Parròquia de Santa Maria MISSA SOLEMNE.  Amb motiu de la celebració del dia del nostre  

patró Sant Hipòlit Màrtir.

DIJOUS 13 D’AGOST
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FILÀ ALMOGÀVERS 

FILÀ CONTESTANOS  CAPITÀ CRISTIÀ 2019
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BÀNDOL MORO

FILÀ BEQUETEROS

FILÀ MUDÉJARS  

FILÀ BEREBERES “ELS BORTS”      CAPITÀ MORO 2019

FILÀ MANTA ROJA      ABANDERAT MORO 2019   

FILÀ LLANA

FILÀ MULADÍS

FILÀ KABILEÑOS

FILÀ GUARDIA JALIFIANA “SAHORINS”
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DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formadora: Alicia García.

Components: Jose Luís Molina, Irene Madrid, Noelia Sellés, Alexia Navarro, Eva Navarro, Sara 

Muñoz, Laura Blanes, Jesica Montava, Marta Vicent, Álvaro Reig, Aaron Cerver y Judit Plà

Música diana, Pl. la Vila: “SOROLLA” de Miguel Ángel Más Mataix.

PASSEIG

Formadores: Marta Vicent, José Luís Molina i Álvaro Reig

Components: Alicia García, Irene Madrid, Noelia Sellés, Alexia Navarro, Eva Navarro, Sara 

Muñoz, Laura Blanes, Jesica Montava, Aaron Cerver i Judit Plà.

Música diana, Passeig: “MARTA” de Santiago Revert Cantó. 

                                              “CAPRITXO” de Santiago Revert

                                                     “REIG TORRÓ” de Santiago Revert Cantó

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadors: Javier Vicent, José Luís Liébanas, Rafa Pascual i Manolo Reig

Components José Luis Molina, Juan Vicente Ripoll, Miguel Sansalvador, José Vicente Sancho, 

Pedro Seguí, Juan Miguel Picó, Álvaro Reig, Agustín Belda i Juan Antonio Vilaplana.

2ª ESQUADRA

Formadores: Xavi Vicent, Adrián Domenech, Graciela Llorens i Xelo Vicent.

Components: Dario Martínez, Irene Madrid, Adela Reig, Jesica Montava, Marta Vicent, Noelia 

Sellés, Lidia Díaz, Alicia García, Sara Muñoz i Judit Plà.

Música entrada: “ELS PREPARATS” de Antonio Carrillos Colomina, 

                                  “CARIDAD GUARDIOLA” de Antonio Carrillos Colomina, 

                                  “ANDRÉS PÉREZ” de Jose Francisco Molina Pérez

                                 

Domicili Social:   C/ Sant Llorenç, 7

Cap de Filà:   Laura Blanes Peris

Fiança:   Marta Vicent Navarro

Secretaria:   Noelia Sellés Valor

Cronista fi là:   Noelia Sellés Valor

Vocals:   Eva Navarro, Lidia Díaz, Graciela Llorens

Nº de membres:   57

Banda de Música:   Societat Instrumental Primitiva de Palomar

Nº de músics:   35

Director:   Víctor Sancarlos Durá

  

orens

Palomar

Contrabandist� 



47



48

DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formadora: Alba Colomer Martínez.

Components: Mari Torró Castellar, Gemma Gómez Camallonga, Isabel Jordá Faus, Adrià Dominguez Navarro, 

Yago Agullò Sáiz, Rafa Colomer Martinez, Gemma Martinez Richart, Mateo Sala Torró, Encar Torró Castellar, 

Carmen Camallonga Pascual, Esteban Agulló Martinez, Carmen Camallonga Peidró.

Música diana, Pl. la Vila: “PAQUITO EL XOCOLATERO” de Gustavo Pascual Falcó.

PASSEIG
Formadora: Alba Colomer Martínez.

Components: Rafael Soriano Izquierdo, Carmen Camallonga Peidró, Juan Casanova Llana, Marcela Richart 

Carbonell, Alicia Lucas Bernabéu, Alexis Agulló Borrell, Quique Camallonga Martínez, Rosana Bernabéu 

Terol, Javi Camallonga Peidró, Moisés Gil Bernabéu, Mila González Domínguez, Salva Maiquez Richart.

Música diana, Passeig: “PAQUITO EL XOCOLATERO” de Gustavo Pascual Falcó.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadors: Anna Gil Bernabéu, Santiago Aparisi Martí, José Camallonga Pascual. 

Components: Isabel Jordá Faus, Gemma Gómez Camallonga, Rafa Colomer Martinez, Rosana Bernabéu 

Terol, Juan Casanova LLana, Marcela Richart Carbonell, Javi Camallonga Peidró, Moises Gil Igual, Gemma 

Martínez Richart, Marisa Martinez Richart.

2ª ESQUADRA

Formadores: Virtu Reig Prats, Mila Rovira Vilaplana, Claudia Domínguez Vicedo..

Components: Yago Agulló Sanz, Adrià Domínguez Navarro, Mari Torró Castellar, Mateo Sala Torró, Marta 

Agulló Sáiz, Alicia Bernabéu Terol, Esteban Agulló Tomás, Marian Reig Llorens, Alicia Lucas Bernabéu, Polit 

Camallonga Pascual..

Música entrada: “LA VICTÒRIA” de Enrique Albors Tarrasó , “ALMUGÂVIR” de Francisco Valor Llorens

 

                                 

Domicili Social:   Plaça dels Apòstols, 2

Cap de Filà:   Rosana Bernabéu Terol

Fiança:   Alicia Bernabéu Terol

Secretaria:   Carmen Camallonga Pascual

Cronista fi là:   Hipòlit Borràs Martínez

Vocals:   Enrique Camallonga Pascual, Marisa  Martinez  

   Richart, Virtu Reig Prats, Mateo Sala Torró, Rafael  

   Soriano Izquierdo, Milagro González Domínguez.

Nº de membres:   62

Banda de Música:   Unió Musical  Atzeneta d’Albaida

Nº de músics:   45

Director:   David González Tormo

  

Almogàver s
sa  Martine

a Torró, Raf

ez Domíngu

nezzz zz  

faeeelee  

uezzzzz.
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Cont� tanos

DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formador: Octavio Cerdá

Components: Juan Ferrer, Alvaro Fontaine, Roger Jordà, Luis Uris, Héctor Ferrer,  Saùl Gonzalez, 

Mateo Miró, Rubén Mengual, Iván Català, Sergio Castelló, Josep Agulló, Borja Agulló.

Música diana, Pl. la Vila: “JUANVI” de Francisco Valor Llorens.

PASSEIG

Formador: Héctor Ferrer

Components: Héctor Ferrer, Juan Ferrer, Alvaro Fontaine, Roger Jordà, Luis Uris, Octavio Cerdá,  

Saùl González, Mateo Miró, Rubén Mengual, Iván Català, Sergio Castelló, Josep Agulló, Borja 

Agulló.

Música diana, Passeig: “JUANVI” de Francisco Valor Llorens.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadora: Milagro Barrachina

Components: Aida, Mónica, Andrea Cerdá, Ana Montava, María Mur, Elena Uris, María Montava, 

Berta Castellò, Anna Aguilar, Maria Reig, Celia Torregrosa.

Cavallista: Rubén Mengual

2 ª ESQUADRA

Formadors: Amparo Uris, Aitana Uris, Héctor Ferrer

Components: Mateo Toquero, Leticia Sanjuan, Marcos González, Alvaro Fontaine, Arancha Reig, 

Lucía Masero, Alex Ferrer, María Ramos, Milagro Sellés, Iñaki Cardona.

 Música entrada: “AVANT CONTESTANOS” de David Javaloyes Palací 
 

ESQUADRA DE NEGRES

Formadors: Mateo Miro, Carlos Torrecillas, Juan Ferrer, Octavio Cerdá

Components: José Cardona, Sergio Castelló, Luis Uris, Saúl González, Joaquín Montava, Santiago 

Pérez, Ignacio Montava, Iván Català.

Cavallista: Josep Agulló

Música entrada: “CONTESTANOS” de Francisco Valor Llorens.

                                  

Domicili Social:   C/ Miguel Crevea, 2, baix

Cap de Filà:   Santiago Pérez Vicedo

Fiança:   Màxim Ferrer Sellés

Secretaria:   Andrea Cerdá Torró

Cronista fi là:   Màxim Ferrer Sellés

Vocals:   Leticia Sanjuan, Saul González, Héctor Ferrer

Nº de membres:   63+ 19 infantils

Banda de Música:   Societat Musical i Cultural de Penàguila

Nº de músics:   60

Director:   David Castelló Silvestre

  



51



52

Qui ens ho diria que arribat a aquestes dates estaríem pensant en fer festes 
o no, i no parlem de publicadors i càrrecs per al 2021. Des de la Filà Contes-
tanos  tot el suport a les  laes de càrrec 2021 i tots els festers de Cocentai-
na per aquesta estranya situació, encara que siguem un poble fort i guerrer, 
TOT PASSARÀ I TOT ANIRÀ BÉ. ÀNIM.

També una forta abraçada a totes les persones que estan patint aquest 
virus i tots els que fan possible amb el seu treball que això no vaja a més.

Tan sols un gran GRÀCIES, a la Filà, festers i poble de Cocentaina per 
aquest afecte que ens han transmès. Ja que estar acompanyat en tot mo-
ment per la teua  là és un dels moments més especials que vius un any 
de càrrec. AVANT CONTESTANS ara i per sempre.També felicitar als altres 
càrrecs pel seu bon fer i les seves respectives  laes, perquè entre tots vam 
fer una gran entrà i això repercuteix en la grandesa de la festa Contestana.

No podria haver estat millor acompanyat en la carrossa que amb la meva 
dona Milagro i les meves  lles Claudia i Sara, ja que sempre vaig dir : ”El 
càrrec no és d’un només, som un equip”. Ho hem gaudit els quatre mera-
vellosament, ningú dels quatre ens imaginàvem com de bonic podia arribar 
a ser fer un càrrec al teu poble al costat de les persones que més estimes.

També donar les gràcies a tota la meva família per haver-me acompa-
nyat, germans, cunyades, nebots, nebodes i com no als meus pares.
Ha estat un any molt especial en el qual la  là ha treballat molt i això es va 
notar en el càrrec, tot esforç  té la seva recompensa. Gràcies com no a la 
SMC de Penàguila per ser un més dins de la Filà, a la banda de Manacor i al 
seu director Eduardo Bernabeu.

Gràcies a Festalcoi per la seva professionalitat i saber plasmar tot el que 
volíem fer de la millor forma possible. I com no a Juan Climent, professional 
de cap a peus, i des d’aquestes festes amic per a tots nosaltres. T’has gua-
nyat el nostre cor amb el teu treball.

Finalment donar les gràcies a l’anterior Junta de Festes per la seva dedicació 
i bon fer i felicitar a la nova Junta que de ben segur ho faran de meravella.

VISCA SANT HIPÒLIT

VISCA COCENTAINA

VISCA LA GERMANOR

X    CAPITANIA  2019 X 
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Capi     a Cristia 2019’’
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Creuats
Domicili Social:   C/ Josep María Carbonell, 5

Cap de Filà:   Pablo Cortés Bravo

Fiança:   Segio Oltra Moya

Secretari:   Joaquín Palací Soler

Cronista fi là:   Christian Ferrándiz Agulló 

Vocals:   Javier Oltra Rovira, Geryon Sevilla Faus,             

    Javier Pascual Motos, Germán Palací Miñana.

Nº de membres:   55 adults, 9 juvenils, i 9 infantils

Banda de Música:   La Lira de Quatretonda

Director:   José  Vicente Alberola Margarit

  

DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formadora: Victoria Prats Soler

Components: Christian Ferrandiz Agulló, Blai Agulló Carbonell, Jose Rafael Albors Albors, Carolina 

Sanchez Salvador, Lucia Oltra Rovira, Milagro Mota Sansalvador, Marisol Rovira Vilaplana, Arantxa 

Castelló Fuentes, Aida Prats Soler, Vicente Martí Gandia, Susana Soler Samper, Miquel Moltó Llorens.

Música diana, Pl. la Vila: “BORTS 1934” de Francisco Valor Llorens.

PASSEIG

Formador: Christian Ferrandiz Agulló

Components: Germán Palací Sandoval, Maria Palací Sandoval, Tomás Faus Sempere, Valeria Ramos 

Seguí, Paula Sandoval García, Araceli Castelló Fuentes, Manuela Santamaria Soto, Lucia Oltra Rovira, 

José Jordà Llorens, Arnau Moncunill Agulló, Miquel Moltó Llorens.

Música diana, Passeig: “BORTS 1934” de Francisco Valor Llorens.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadors: Miquel Moltó Llorens, Blai Agulló Carbonell, Sandra Oltra Mollà.

Components: Enrique Reig Vicedo, Andreu Caparrós Aura, Araceli Castelló Fuentes, Maria Reig Reig, 

Valeria Ramos Seguí, Paula Sandoval García, Marisol Rovira Vilaplana, Mila Mota Sansalvador, Arnau 

Moncunill Agulló, Vicente Martí Gandia.

2 ª ESQUADRA

Formadors: : Pablo Cortés Bravo, Joan Palací Soler, Mateo Soler Gironés, Jesús Garcia de las Heras.

Components: Jose Luis Monter Cominches, Francisco Belda Ramal, Germán Palací Sandoval, Ignacio 

Gironés Vilaplana, Juan Gonzalez Blanquer, Javier Oltra Cantó, Manolo Sancho Lopez, Perfecto 

Santamaria Botella..

 
Música entrada: “AMBAIXADOR CRISTIÀ” de Rafael Mullor, ” CREU DAURÀ”, i “FILL DEL CINC” de Fco. Valor

ESQUADRA DE NEGRES
Formadors: Luis Gonzalez Fernandez, German Palací Miñana, Jose Luis Reig Carbonell, Oscar Seguí 

Pascual, Cristian Raul Agulló Borrell, Pablo Soler Gironés, Sergio Oltra Mollà.

Components: Antonio Prats Peidró, Francisco Blanquer Hernández, Ivan Olmedo Gomez, Fidel Juan 

Cominches Torró, Enrique Peidro Jordà, Javier Alós Carbonell.

Cavallista: Javier Oltra Rovira

Música entrada: “PER LA TERRA” de Francisco Valor Llorens.
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Desde bien pequeño he tenido un afecto especial por las  estas de 
Cocentaina, pese a pasar parte de mi infancia en Villajoyosa, estar en 
agosto en  estas eran unos días muy especiales, ver los cargos des  -
lando por el paseo, les voltetes, la procesión, el alardo, en  n todos los 
actos.

En 2004 empecé mi vida festera en la Filà Mudejares, después de estar 
5 años allí, decidí en 2010 pasar al bando Cristiano y entré a formar 
parte de la Filà Cruzados donde tenía muchos amigos.

Con el paso de los años pensé que era el momento perfecto para hacer 
el Abanderado 2019 junto a mi familia, al recibir el gran apoyo de fami-
liares, amigos y miembros de la  là no dudé en representar dicho cargo. 

Los meses pasaron rápido sin parar de preparar todos los detalles para 
lo que iban a ser unos días inolvidables en mi vida.

Llegó la semana festera con muchos nervios y emociones, se acerca-
ban los días tan esperados por mi familia, damas, caballeros, miem-
bros de la  là… 

En el momento que empezó a sonar el himno de  estas en el Pla em-
pezó hacerse el sueño realidad junto a la gran familia cruzada, fueron 
cuatro días que no se nos olvidaran en la vida a mí y a mi familia, bajar 
por el paseo con mi mujer y mis hijos fue impresionante, junto a todos 
aquellos que colaboraron, desde el primer miembro de la  là hasta el 
último.

Por último, quería dar las gracias a toda la familia cruzada, familiares, 
amigos, festeros y músicos por hacerme sentir tan especial.

Visca Sant Hipòlit, Visca Els Creuats!

Abanderado 2019
Javier Pascual Motos Javier Pascual Motos 

X    UN SUEÑO HECHO REALIDAD !! X 
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Javi   Pascual MotosJavi   Pascual Motos

ABANDERA      Cristia  2019’
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DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formadora: Marta Bosch Franco
Components: Alejandra Marín Jover, Samuel Moltó García, Ainhoa Juan López, María Pascual Franco, 
Helena Santamaria Soto, Martina Faus Sempere, María Ferrer Bosch, Aitana Castelló González, Marta 
Bosch Franco, Rocío Briet Reyes, Sara Garrido Pérez, Andrea Ferrando Ribelles, Jairo Romeu Carbonell..

Música diana, Pl. la Vila: “CAVALLERIA MINISTERIAL” d’Enrique Torró Insa

PASSEIG

Formadors: Jairo Romeu Carbonell, Rocio Briet Reyes
Components: Marta Bosch Franco, Alejandra Marín Jover, Samuel Moltó García, Ainhoa Juan López, 
María Pascual Franco, Helena Santamaria Soto, Martina Faus Sempere, María Ferrer Bosch, Aitana Castelló 
González, Marta Bosch Franco, Sara Garrido Pérez, Andrea Ferrando Ribelles.

Música diana, Passeig: “CAVALLERIA MINISTERIAL” d’Enrique Torró Insa.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadors: Mª Luisa Pérez de Bustos Bañuls, Manuel Ferrando Vallés.

Components: Didac Sellés Sanz, Alex Castelló González, Samuel Moltó García, Helena Santamaria Soto, 

Francisco Castillo Jover, Tomás Sanchis Antolí, Manuel Moya Moltó, Vicente Reig Agulló, J. Antonio Ripoll 

González.

2ª ESQUADRA

Formador: Vicente Pascual Pérez

Components: Sergio Navarro Cantó, Iván Ripoll Mompó, Andrés Folguera Agulló, David Terol Ferrer, Pablo 

Sellés Pérez, Carlos Ripoll Pérez de Bustos, Manuel Valls Fuentes, Javier Sansalvador, Daniel Martínez 

López, Iván Daimiel Aldasoro..

 
Música entrada: “CAVALLERIA MINISTERIAL” d’Enrique Torró Insa.

                                 “PACO FLAUTÍ” de José Pérez Vilaplana

                                 

Domicili Social:     C/ Roig de Corella, 4

Cap de Filà:     Mª José Reyes Galera

Fiança:     Jairo Romeu Carbonell

Secretaria:     Mª José González Marset

Cronista fi là:     José Miguel López Pérez

Vocals:     Maribel Briet Seguí, Amparo Bosch Cloquell, Sergio Navarro  

     Cantó, Manuel Fuentes Valls, David Ferrer Pascual, Manuel  

     Ferrando Vallés, Cristina Calbo Moncho, José Luís Navarro  

     Gandía, Andrea Ferrando Ribelles, Marta Bosch Franco, María  

     Ferrer Bosch, Rocío Briet Reyes.

Nº de membres:     70

Banda de Música:     Unión Musical Vilanova de Castelló

Director:     César Homrubia Alandes

Cavaller ia 
 Minister ial
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DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formadora: Mar Payá Ferrer.

Components: Mª Consuelo Carbonell, Lydia Jover, Reyes Pascual, Domingo González, Natalia 

Masanet, Otón Merín, Ana Mª Briet, Mª Angeles Otra, Rosana Masanet, Raimundo Marset, Javier 

LLinares, Neus Payà.

Música diana, Pl. la Vila: “MOSSÉN ABAD EL MASERO” de Benedicto Ripoll Martínez

PASSEIG

Formadors: José Vicente Llopis, Israel Hernández, Cristian Palací. .

Components: Josep Albert Cortés, José Vilaplana, Mª Carmen Jover, Oscar Llorens, Rafael Ferri, 

Zoraida Castelló, Mª José González, Mateo Moltó, Mª Luz Morant, Lucia Carbonell.

Música diana, Passeig: “ALS BANDOLERS” de Francisco Cerdá Albinyana, 
        

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadors: Francisco Nadal Barrachina, Ferràn Albors, Borja Romeu, Mateo Monar i Rafael 

Gandía (formador Pla).

Components: Carla Sánchez, Jose Luís Pascual, Mª Adela Morant, Mauricio Garrido, Meri Margarit, 

Rocio Miralles, Bea Miralles, Alberto Miralles.

2 ª ESQUADRA

Formadors: Sheila Amador, Beatriz Doménech, Juan Francisco Masanet i Andrea Gandía (forma-

dora Pla).

Components: Adolfo Calafat, Maria Miró, Mireia Pascual, Marta Martí, Adolfo Sellés, José Antonio 

Cortés, Vicente Botella, Juan Sanz, Jorge Cloquell

 
Música entrada:  “L’ALTET DELS CANONS” de José Rafael Pascual Vilaplana

                                        “PAS ALS MASEROS” de José María Valls Satorre

                                       “TABAL i SARAGÜELL” de Mario Roig Vila                                      

                                      .

                                 

Domicili Social:   C/ Colón, 3

Cap de Filà:   Natalia Masanet Briet

Fiança:   Rocío Miralles Jover

Secretaria:   Andrea Gandía Palací

Cronista fi là:   Xavier Albero Moltó

Vocals:   Xavier Albero, Adrián Llopis, Andreu Garrido, 

   Mateo Moltó

Nº de membres:   80

Banda de Música:   Unió Musical l’Aranya d’Albaida

Nº de músics:   45

Director:   Adrian Ronda Sampayo

  

Maser os
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DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formadora: Gema Pascual Borrell

Components: Marcos Monar, Noelia Sansalvador, Monica Morillo, Jose Vte Dominguez, Tomás Ruiz, Jose 

Pascual, Isabel Molla, Miguel A. Sansalvador, Carolina Ibañez, Maria del Mar Albaladejo, Jesica Miralles, 

Sergio Moncho

Música diana, Pl. la Vila: “AL CEL” de Francisco Valor Llorens.

PASSEIG

Formadora: Gema Pascual Borrell

Components: Rafael Gadea, Cristina Amat, Juan Luis Mahiques, Noelia Sansalvador, Carolina Ibañez, Maria 

del Mar Albaladejo, Isabel Molla, Miguel A. Sansalvador, Francisco Moncho, Sergio Moncho, Alfredo Valor.

Música diana, Passeig: “AL CEL” de Francisco Valor Llorens.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formador: Jorge Sanz

Components: Maria del Mar Albaladejo, Mauro Torregrosa, Adrian Moncho, Ivan Reig, Carla Perez, Paula 

Soler, Julia Moncho, Adriana Vilaplana, Manel Cortes. Marc Dominguez, Francisco Vitoria, Roman Reig.

2ª ESQUADRA

Formador: Marcos Monar Miralles

Components: Rafael Gadea, Enrique Molto, Jose Vte. Dominguez, Tomas Ruiz, Juan Luis Mahiques, Miguel 

A. Sansalvador, Noelia Sansalvador, Monica Morillo, Francisco Moncho, Alfredo Valor, Minerva Cortes, Jose 

Pascual.
 

Música entrada:  “MONCHALBA” de Francisco Valor Llorens                                    

                                       “ARCUM”  de Oscar Chàfer Serrano

                                  “GENTILEZA 72” de José Pérez Vilaplana.

Domicili Social:     C/ Ben-Khanis,18

Cap de Filà:     José Pascual Moltó

Fiança:     Jesica Miralles Escrivá

Secretaria:     Gema Pascual Borrell

Cronista fi là:     Marcos Monar Miralles

Vocals:     Sergio Moncho Moya, Joaquín Soto García, Benito  

     Moltó Pascual, Juan Luis Mahíques Zaragoza

Nº de membres:     21

Banda de Música:     Delirio de Gorga

Director:     Miguel Nadal Bonet

Gentils
rcía, Benitotototototototototot  

goza
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Cavaller s 
 de Llúria

DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formado: Saúl Insa Lucas.

Components: Jose Vicente Cortés Bravo, Pilar Escribá Baeza, Mari Nieves Pascual Mur, Andrea Vilaplana Blanes, Jose 

Javier López Ferrando, Elena Navarro Camps, Carlos Jorques Navarro, Francisco Valor Llorens, Carlos Cortés Bravo, 

Pilar Pérez Vila, Adrián Sanchis Martí i Eduardo Rengel Alber.

Música diana, Pl. la Vila: “COR I LLANÇA” de Francisco Valor Llorens.

PASSEIG

Formadora: Milagro Jordá Briva.

Components: Toni Jordà Briva, Quino Rodríguez Pérez, Rafael Bravo Valls, Joaquín Rico Martínez, Chelo Fenollar 

Baidal, Judith Boronat Soler, José Jordà Briva, Jordi Pla Valor, Carmen Torró Pérez, Anna Cortés Morant i Otón 

Merín Uris

Música diana, Passeig: “COR I LLANÇA” de Francisco Valor Llorens.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadora: Bea Vañó Valls.

Components: Carles Bravo Vicent, Jesús Saiz Calvente, Andrés Pérez Bernabeu, Carla Ferràndiz Fenollar, Ramsés 

Mullor Desampardos, Claudia Marín Jover, José Torró Marset, José Alberto Vilaplana, Elvira Hernández Richart, 

Borja Manyes Bernabeu i Pau Enguix Ribelles. 

2 ª ESQUADRA

Formadora: Eva Cuesta.

Components: Kiko Ferràndiz Briva, Jordi Vilaplana, Carol Galdón, Maria Sanchís, Pablo Jorda, Luis Valor Llorens, 

Esteban Puerto Agulló, Pepa Prats Montava, Natxo Ferràndiz Briva, Miguel Blasco Priego, Javi Cerdà i Marcos 

Bravo. 

Música entrada: “CAVALLERS DE LLÚRIA” de Francisco Valor Llorens.
                                 

Domicili Social:   Rei D. Jaume I,9,Baix, Local C

Cap de Filà:   Saúl Insa Lucas

Fiança:   Carlos Cortés Bravo

Secretaria:   Judith Boronat Soler

Cronistes fi là:   Milagro Jordá Briva, Edurado Rengel Albert

Vocals:   Jordı Pla Valor, Adrián Sanchís Martí, Edgar Reig                                                        

   Jover, Jesús Saiz Calvente, Joaquin Rico Martínez, Maria           

   Sanchís Rodríguez, Elena Navarro Camps, Laia Valor Barcelona,  

   Claudia Marín Jover, Borja Mañes Bernabeu, Rafael Bravo Valls  

   i Pablo Jordà Briva

Nº de membres:   95 + 25 infantils

Banda de Música:   Banda Instructiva Musical d’Alfarrasí

Nº de músics:   60

Director:   Francisco Valor Llorens
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Bequeter os

DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formador: Quique Valls.

Components: Maria Valls, Marta Valls, Miriam Folguerà, Luis Moltó, Rosana Martos, Kiko Brotóns, Pedro 

Pacheco, Cristina Guillem, Gemma Palací, Paula Torregrosa, Miguel Balmayor, Jose Antonio Palacios..

Música diana, Pl. la Vila: EL BEQUETERO” de Gustavo Pascual Falcó.

PASSEIG.

Formadores: Gemma Sanchis i Ana López.

Components: Juanjo Masegosa, Iñaki Moltó, Amelia Carbó, Marian Carbó, Irene Torregrosa, Andrea 

Menor, Luis Aguilar, Antoni González, Pepi Pascual, Romualdo Palací, Maria Torró.

Música diana, Passeig: EL BEQUETERO” de Gustavo Pascual Falcó.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadors: Lalo Seguí , Carmen Belén Pérez,  Mateo Moltó, Rosana Juan

Components: Primitivo Menor, Cristian Agulló, Vicent Valls, David Nadal, Sergio Blanquer, Antonio 

Sánchez, Carla Menor,, Isabel Gisbert, Arnau Faus.

2ª ESQUADRA

Formadors: Virgilio Reig, Antonio Millán, Javier Palací.

Components: Juanmi Bautista, Ximo Santamaria, Joaquín Santamaria,  Rafael Pérez, Eliseo Masegosa, , 

Gustavo Pascual, Raquel Palací, Vicent Valls, Javier Chiquillo, Mateo Sellés. 

Música entrada: “EL PRESIDENT”  de Miguel Picó Biosca

                                      “L’ENTRÀ DELS MOROS” de Camilo Pérez Monllor

Domicili Social:   C/ Pare Torró, 2

Cap de Filà:   Lucas Palací Moncunill

Fiança:   Mauro Blanquer Reig

Secretari:   Gustavo Pascual Pérez

Cronista fi là:   Gustavo Pascual Pérez

Vocal:   Miguel Palací Moncunill, Ximo Santamaria Camallonga,  

   Mateo Sellés De Diego, Javier Chiquillo Colomer, Virgilio  

   Reig Jover, Quique Valls Nadal, Juan Miguel Bautista  

   Doménech.

Nº de membres:   70 membres, 25 xiquets, 25 acompanyants

Banda de Música:   Agrupació Artística Musical d’Alcoi

Nº de músics:   60 

Director:   Quique Montesinos Parra
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DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formadora: Estefanía Martínez Payá.

Components: Enrique Ribelles Moltó, Gustavo Maldonado Gatica, Sunny Torró Hernandez , José Castillo 

Cantó, Vicent Torró Hernandez., Vicente Ferri Galera, Adrian Ferrandiz Perez, Alfredo Ferrandiz Briva, Paula 

Juan Paya, Lidia Ribelles Damia, Maria Damia Mompó, Gemma Montelegrino Juan.

Música diana, Pl. la Vila: “UN MOBLE MÉS” de Julio Laporta Hellín.

PASSEIG

Formadora: Lidia Ribelles Damiá.

Components: Estefania Martinez Paya, Enrique Ribelles Moltó, Gustavo Maldonado Gatica, Suni Torró 

Hernandez, José Castillo Cantó, Vicente Ferri Galera, Adrian Ferrandiz Perez, Alfredo Ferrandiz Briva, 

Paula Juan Paya, Maria Damia Mompó, Francisco Soriano Bravo, Gemma Montelegrino Juan.

Música diana, Passeig: “UN MOBLE MÉS” de Julio Laporta Hellín.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadors: Gabriel Llorens Penguila, Mateo Vaño Richart, Vicent Ferri Galera.

Components: Eva Tomás Calatrava, Paula Juan Payá, Salvador Valls Vicedo, Gustavo Maldonado 

Gatica, Vicente Torro Castello, Esteban Martinez Lozano, Cristina Cortes Martinez, Maria Damia 

Mompo, Mª Jose Paya Copel, Fernando Pascual Torró.

2ª ESQUADRA 

Formadors: Alfredo Ferrandiz Briva, Francisco Soriano Bravo, Javier Cortes Mompo, Adrian Ferrandiz 

Perez. 

Components: José Castillo Canto, Blas Jovells Igual, Aitana Briet Montelegrino, Maria Genis Ribelles, 

Lidia Ribelles Damia, Sara Cortés Martínez, Enrique Ribelles Moltó, Maria Pérez Soler, Roberto Pérez 

Selles.

Música entrada: “EL PRESIDENT” de Miguel Picó

                                  “ROPERÍA XIMO” de Francisco Valor Llorens                               

Domicili Social:   c/ Inmaculada Concepción, 10

Cap de Filà:   Marcos Jovells Igual

Fiança:   Juan Santacreu Castelló

Secretari:   Francisco Soriano Bravo

Cronista fi là:   Gabriel Llorens Balaguer

Vocals:   Francisco Mico Nadal, Sunny Torró Hernandez,       

   José Javier Anduix Cortes, Vicente Perez Ferrandiz 

   Mateo Vaño Richart.

Nº de membres:   42 (34 gastos sencers, 4 juvenils, 1-50% gastos, 3-75%

Banda de Música:   S. I. M. de Benigànim

Nº de músics:   80

Director:   Rafael Sanz Mayor
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Ber eber � 
  ”Els Borts”

DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formador: Rubén Colomina.

Components: Álvaro Sanjuan, Carlos Vte. Gimeno, Manuel Moltó, Ernest Aras, Paco Pascual, Pedro Moltó, Javier Medina, 

Hipólito Tomás, Camilo Calafat, Israel Calafat, Cristian Bernabeu, Hipólito Pascual..

Música diana, Pl. la Vila: “EL BEREBERE” de Gustavo Pascual Falcó.

PASSEIG

Formadors: Hipólito Tomás, Hipólito Pascual, Paco Pascual.

Components: Álvaro Sanjuan, Carlos Vte. Gimeno, Manuel Moltó, Ernest Aras, , Pedro Moltó, Javier Medina, Rubén 

Colomina, Camilo Calafat, Israel Calafat, Cristian Bernabeu, .

Música diana, Passeig: “BORTS 1939” de Francisco Valor Llorens.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadors: Leo Barrull, César Vilaplana, Carles Pascual.

Components: Jose Vte. Pascual, Rafael Montaner, Ángel Folguera, Pablo Luque, Miguel Marín, Vicente Barrachina, 

Julio Abad, Enrique Ivorra, Iván Arjona, Germán Jover

ESQUADRA DE NEGRES

Formadors: Hipólito Pascual, Salvador Richart, Hipólito Tomás, Manuel Moltó.

Components: Álvaro Sanjuan, Carlos Vte. Gimeno, Ernest Aras, Marcos Pascual, Pedro Moltó, Javier Medina, Camilo 

Calafat, Israel Calafat, Cristian Bernabeu. 

Cavallista: Rafael Valls.

Música entrada: “ALS BEREBERS” de José Pérez  Vilaplana     

Domicili Social:        C/ Ausias March, 2, 4, 

Cap de Filà:                Rafael Valls Giner

Fiança:                         Pedro Moltó Castelló

Secretari:                    Cristian Bernabeu Agulló

Cronista fi là:              Paco Pascual Soler

Vocals:                         Rubén Colomina, Salva  Ivorra,             

                                       Manolo Moltó i Camilo Calafat.

Nº de membres:       70

Banda de Música:    Unión Musical Contestana

Nº de músics:             80

Director:                      Ferrán Sanchis Gandía

  

 
QUADRE D’HONOR

    Bort d’Honor, President d’Honor Junta de Festes:

                                                      Manuel Navarro Santamaría

    Bort d’Honor:                      Antonio Torregrosa Moltó 

    Bort d’Honor i Soci nombre perpetu:

                                                     José Pérez Vilaplana

    Socis nombre perpetu:  Octavio Cerdá Fenollar 

    Rafael Cortés Olcina, José Luis Barrachina Domínguez

    José Luis Navarro Bonet

    Socis d’Honor i Socis nombre perpetu: 

    Unión Musical Contestana, Joaquín Pascual Torró

    Cap de Filà d’Honor:        Joaquín Pascual Torró 
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I com passen els dies. Ja fa quasi un any que estava ací mateix pegant-li voltes al text de 
l’article per a l’anterior publicació d’aquesta revista de festes. Havien passat ja un bon 
grapat d’anècdotes relacionades amb la propera Capitania d’aquesta gran  là, “Els Borts”, 
i ara, una vegada passat el temps se’m fa quasi impossible recordar tot el viscut, perquè 
cada segon, cada moment va ser únic, immillorable i espectacular. Afortunadament, hi ha 
documentació grà  ca de tot i quan dóne ullades a cada foto, vídeo, text o entrevista encara 
m’emocione de veritat. Al meu article repetiré moltes vegades una paraula molt bonica i 
important: el verb RECORDAR.

Recorde com va anar gestant-se la idea a Roperia Ximo. Sense pressa, sense pausa, sense 
deixar cap detall a la improvisació i en silenci, tal com creixen les coses grans. Ja ho vaig dir 
en el seu dia, i mai em cansaré de repetir-ho: és un goig veure la passió que Ximo i tots els 
seus li posen a la festa del seu poble en especial i als seus Borts en particular.

Recorde les  gures de dos persones d’aquesta família de dissenyadors festers que en cap 
moment em van deixar sol. Persones sense ànim de protagonisme, però sense les quals 
haguera sigut totalment impossible fer realitat aquesta idea: Hipólito i Paco, una meravella 
de persones i, sobretot, uns grans PROFESSIONALS.

Recorde les cares de goig dels borts en cada acte, plenes d’il·lusió i d’emoció compartida, 
així com també la dels Cavallers i Dames que ens van acompanyar i que ens van regalar el 
seu suport en totes les festes. Vull mencionar de manera especial a Rafa Valls, el nostre 
Cap de Filà, que amb cada abraçada omplia el meu cor de goig degut als sentiments des-
bordats.

Recorde els acords de cada una de les peces que la nostra estimada Unió Musical Contes-
tana va interpretar i que ompliren de melodia cada instant. Una melodia que ressonarà per 
sempre al meu cor. Gràcies per estar sempre al nostre costat.

Recorde la meua família: Eva, Sara, Mauro i Hugo. Simplement espectaculars. Junts gaudí-
rem cada instant, participant en tot sense vacil·lacions. Sempre recordaré les seues mira-
des sinceres. Mirades que pagaven tot l’esforç realitzat.

Recorde també i per desgràcia a Rafael Cortés “el Tete” que des d’on estiga ara segur que 
se’n recorda tant com se’n recordem nosaltres d’ell.

I recordant, me n’adone que ja ha passat tot, i que aquesta Capitania ja és història. Ara bé, 
HISTÒRIA amb majúscules, com tot el que “Els Borts” fem al carrer. I com a part d’aquesta 
HISTÒRIA, em sent orgullós d’haver-los pogut representar i d’haver contribuït a dur el nom 
d’aquesta Filà al lloc on deu estar i on sempre ha estat.

Aquesta vegada és un poc més estranya i dolorosa la redacció, pel fet de saber que, a hores 
d’ara, aquest any el passarem sense festes. És molt trist, de fet i per desgràcia Els Borts sa-
bem de què va això. El que està clar és que tots eixirem reforçats. Vull acabar donant ànims 
a tots els festers i sobre tot als càrrecs que amb tota la il·lusió del món tenien tot preparat i 
que de ben segur faran que les festes de 2021 siguen molt especials.

Rubén Colomina ArroyoRubén Colomina Arroyo

X    CAPITANIA  2019 X 
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Rubén Colomina A  oyoRubén Colomina A  oyo

Capi     a MORO 2019’
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Manta Roja

DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formador: Fco. Javier Sancho Agulló.

Components: José Cerdá, Adolfo H. Sancho, Vicente Barrachina, Vicente Palacios, J. Antonio Agulló, Kiko 

Sancho, Joaquín Barrachina, Francisco Rengel, Sergio Sampío, Antonio H. Agulló, José Vte. Torregrosa i José 

Manuel Sancho. 

Música diana, Pl. la Vila: “CONTESTÀ, FESTER I METGE” de Vicente Cortés Fernández

PASSEIG

Formador: Leo Sancho

Components: Adolfo H. Sancho, Adolfo Sancho, Mimi Soler, Jose Adolfo Giner, Fco. Javier Gozalbez, Julia 

Nadal, Miguel Maldonado, Maria Giner, Jose Luis Mompo, Mila Palací, Mossen Joaquin Gandia, Vicente Valls.  

Música diana, Passeig: “MANTA ROJA” de Joaquín Sansalvador Moltó.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadors: Vicente Valls, Adolfo H. Sancho

Components: Vicente Valls, Joaquín Barrachina, Francisco Rengel, Antonio H. Agulló, Jose Vte. Torregrosa, 

Joaquín Gandía, Jose Manuel Sancho, Sergio Sampío, Vicente Barrachina, Fco. Javier Gonzalbez, Jose Luis 

Mompó, Fco. Javier Sancho, Vicente Palacios, Juan Antonio Agulló, Leo Sancho.

2 ª ESQUADRA

Formadores: Clara Sancho, María Giner i Marisí Valls.

Components: Mimi Soler, Gema Cerdá, Mila Palací, Nuria Blanquer, Milagro Ivorra, Lidiana Martí, Aitana 

Enguix, Anaís Penáguila, Borja Molina, Luis H. Agulló, Juan E. Agulló.
 
Música entrada: “PACO EL CHOLLAT” de Daniel Ferrero Silvaje , “HAMALAJAM” de José Ferrándiz   

ESQUADRA DE NEGRES

Formadors: Adolfo Sancho (arrancà), Kiko Sancho, Borja Jornet, José Adolfo Giner (Passeig), María Sancho (Pla). 

Components: David Agulló, Miriam Agulló, Adri Vidal, Blanca Mª Cerdá, Beatríz Sanchis, Elena Sancho, Maria 

Carbonell, Tamara Pérez.   Cavallista: Adrián Sarrió

Música entrada: “BEN AL SAHAGUI” de Francisco Valor Llorens, “MARÍA PEREMARCH” de Saúl Gómez 

Domicili Social:   C/ Padre Balaguer, 3

Cap de Filà:   Kiko Sancho Ferrer

Fiança:   Borja Jornet Molina

Secretaria:   María Carbonell Llopis

Cronista de Filà:   David Agulló Giner

Vocals:   Miriam Agulló Giner, Clara Sancho Vidal, Adolfo Sancho  

   Francés, Beatríz Sanchis Fenollar i Mónica Martí Gisbert.

Nº de membres:   81 adults (61 jadults, 22 xiquets/tes)

Banda de Música:   Societat Musical Beniatjarense

Nº de músics:   40

Director:   Jordi Soler Carbó
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Qui m’anava a dir fa uns anys, que avui estaria escrivint unes paraules 
sobre el que suposa fer un càrrec fester? Ningú. 

Les sensacions i sentiments viscuts crec que són difícils de plasmar en 
aquestes poques línies, i que quan em pregunten, sempre conteste el ma-
teix: un càrrec l’has de viure. 

Però viure un càrrec és difícil sense l’ajuda necessària. Primer de tot, ne-
cessites una bona  là, i és per aquest motiu pel que vull agrair tot l’esforç 
i dedicació a la  là Manta Roja, la qual va dipositar amb mi la con  ança i 
empenta necessària per a realitzar aquest somni. Gràcies de tot cor. 

Si la  là Manta Roja va ser la responsable, no puc oblidar al motor i còm-
plices d’aquesta gran aventura, la meua família. Sense l’ajuda de la meua 
dona Noemí, i la il·lusió de la meua  lla Naiara, res haguera sigut possible, 
ja que encara que diguen que jo era l’abanderat, els 3 érem el càrrec.  

Una vegada acabat el càrrec, sols ens queda l’autoavaluació i la satisfac-
ció del resultat. Cocentaina pot estar orgullosa de les festes que té, que 
any rere any aconsegueix tirar endavant unes festes meravelloses que no 
fan més que augmentar en espectacle i referent per a moltes poblacions 
veïnes. Les bandes de música, ballets, dissenyadors de trages, tots sou 
partícips d’aquest miracle fester, i també vull agrair la vostra llavor i esforç 
en aquestes paraules.  

Sens dubte, l’any 2019 quedarà gravat en les nostres vides, tant els dies 
de la trilogia festera, com per tot l’any de preparació i emocions. Gràcies 
Cocentaina, gràcies Manta Roja.

VISCA SANT HIPÒLIT I VISCA LA MANTA ROJA!

X X    ABANDERAT MORO 2019
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DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formador: Juan José Agulló Pascual

Components: : Miguel Molines Seguí, Pau Vilaplana Ragüés, Miguel Ángel Raigal Jornet, Hipòlit 

Raigal Carbonell, Jordi Moltó Domínguez, José Antonio Moltó Pérez, Antonio Millán Carretero, Andrés 

Vilaplana Cortell, Natxo Doménech Vilaplana, Moisés Cerver Pardo, Albert Valor Sempere, José Alberto 

Jordá Carbonell.

Música diana, Pl. la Vila: “EL MIQUERO” de Julio Laporta Hellín.

PASSEIG

Formador: Christian Molines Castellá.
Components: Francisco Cortés Vicedo, José Juan Pérez Anduix, Gabriel Pastor Moltó, Jorge Millán Haro, 
Jordi Moltó Domínguez, Irene Terol Insa, Rosana Soler Moltó, Milagro Carbonell Mullor, Alicia Soler 
Moltó, Roberto Miralles Insa, Yolanda Castellá Vasco, Miguel Molines Seguí.

Música diana, Passeig: “AMADO” de Ramón García i Soler.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadors: María Terol Insa (arranca), Andrea Agulló Soler (part alta Passeig), Abel Ferrándiz Lorente 

(part central Passeig), Javier Valor Sempere (part baixa Passeig), German Agulló Soler (entra al Pla).

Components: Jorge Gilabert García, Manolo Climent Prats, Laura Clemente Seguí, Abel Ferrándiz 

Lorente, María Terol Insa, Andrea Agulló Soler, Jessica Bernabeu Olcina, Antonio Moltó Sanchis, Javier 

Valor Sempere, Cristian Mullor Botella, David Jordá Sempere, Moisés Sellés Pérez, Germán Agulló Soler.

2ª ESQUADRA

Formadors: Ezequiel Agulló Botella (arranca), Rubén Sellés Grau (part alta Passeig), Joanet Castelló 
Sirvent (part central Passeig), José Antonio Pascual Miralles (part baixa Passeig), David Pascual Soler 
(entra al Pla).

Components: Joanet Castelló Sirvent, Ángel Montejano Bravo, Anna Pascual Soler, Mariola Raigal 

Carbonell, José Antonio Pascual Miralles, Carla Kadic Pascual, Pablo Montaner Brotons, Gabriel Coloma 

Cerver, Yolanda Castellá Vasco, Leyre Vaello Fernández, Rubén Sellés Grau, Ezequiel Agulló Botella, 

David Pascual Soler. 

Música entrada: “EL MAHDI”  de José Pérez Vilaplana   “LLANERO I PRESIDENT”  de José Albero Francés

                                 “ABENSERRAIG”  de Saúl Gómez Soler

                                 

Domicili Social:     Avda. Ferrocarril, 18

Cap de Filà:     Aitor Jordá Sempere

Fiança:     Sofía Mur Lloréns

Secretaria:     Alicia Soler Moltó

Cronista fi là:     Rubén Sellés Grau

Vocal:     Moisés Sellés Pérez, Marcos Giner Pérez, 

     José Juan Pérez Anduix, Miguel Ángel Raigal

     Jornet, Gabriel Coloma Cerver,       

Nº de membres:     90

Banda de Música:     Unió Musical de Llutxent

Nº de músics:     64

Director:     Carlos Pellicer Andrés
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DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formadora: Mayte Barrachina Vidal .

Components: Andrea Oltra Jover, Laura Payá Pascual, Carla Solbes Jordá, Paula Moltó García, Elena Martí 

Vizcaíno, Patricia Gilabert Piera, Irene Carbonell Valls, Claudia Fenollar Llopis, Carla Carbonell Valls, Mariona 

Carbonell Pascual, Laura Clavijo Brajo i Marcela Agulló Soler.

Música diana, Pl. la Vila: “EL BEREBERE” de Gustavo Pascual Falcó

PASSEIG

Formador: Rafael Agulló Insa

Components: Elizabet Agulló García, Miriam Agulló Pastor, Cristina Agulló Soler, Irene Albors Vidal, 

Irene Maíquez Cascant, Belen Pérez Oltra, Maria Jesús Cortés Tomás, María Sevila Cortés, Manuel Aura 

Llopis, Pablo León Vidal, Josep Marset Jordá i Virgilio Agulló Juan 

Música diana, Passeig: “JUANJO CASQUET” de Ignacio García Vidal.

                                              
ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formador: Franjo Mahíques Richart

Components: Mauro Pérez Oltra, Jose Luis Molina Sirera, Enrique Vicedo Montagud, Pablo Valor Bravo, 

Josep Albert Albors Plaza, Federico Ruiz Miró, Andrés Carbonell Reig, Josep Pérez Pérez, Ignacio Aracil 

Serra, Pablo Carbonell Jordá, Virgilio Agulló Juan, Carles Clavijo Bravo i Abel Pla García.

2 ª ESQUADRA

Formador: Carlos Carbonell Reig

Components: (formador), Rafael Ferrer Pascual, Marco Vinicio Agulló Pastor, Fran Fenollar Baidal, Alex 

Marset Penàguila, Rafael Agulló Soler, Mateo Barrachina Vidal, Joan Esteve Montava, Miguel Albors 

Vidal, Mateo Blasco Pastor, Juan León Vidal, Miguel García Vidal, Ximo Puig Andreu, Christian Puig 

Fenollar i Cristóbal Miralles Insa.

 
Música entrada: “ALS BEREBERS” de José Pérez Vilaplana                                 

                                      “XABAT” de Saül Gómez Soler                                 

Domicili Social:   C/ Convent, 17

Cap de Filà:   Mateo Barrachina Vidal

Fiança:   Josep Pérez Pérez

Secretari:   Pablo León Vidal

Cronista fi là:   Pablo León Vidal

Vocals:   Mariona Carbonell, Federico Ruiz, Joan Esteve, Laura  

   Clavijo, Rafa Agulló Soler, Àlex Marset Penàguila,   

     Rafael Agulló Insa i Maria Sevila

Nº de membres:   95 membres (61adults, 9 joves, 25 xiquets).

Banda de Música:   Unió Musica de L’Orxa

Nº de músics:   45

Director:   Juan Carlos Peris Hernández

  

Muladís



81



82

Kabileños

DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formador: José Vicente Amat Agulló

Components: Pablo Martí Gisbert, Javier Vidal Amat, Borja Moltó Tortajada, Luís Orta Canales, Pau Anduix 

Fuentes, Pau Olcina I Andrés, Juan Antonio Valverde Picazo, Pau Botella Pascual, Cristobal Ballester Miñana, 

Vicent Agulló Richart, Raul Coloma Bonifacio, Enrique Alcaraz Javaloyes.

Música diana, Pl. la Vila: “SEMITA PROPIUS” de José Francisco Molina Pérez

PASSEIG

Formador: Enrique Alcaraz Javaloyes

Components: Vicent Agulló Richart, Jose Enrique Moltó Moltó, Estefanía Sala Serrano, Ângela Ais Prats, 

Mari Carmen Prats Castelló, Mari Carmen Llopis Francés, Sergio Pérez Montava, Marisa García García, 

Miriam García García, Mayte Cortés, Santiago Prats Castelló, Pedro Puig Llorens.

Música diana, Passeig: “MIRHAB” de Evaristo Pérez Monllor.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadors: Sergío Pérez Montava, Raul Coloma Bonifacio.

Components: Pablo Martí Gisbert, Borja Moltó Tortajada, Luís Orta Canales, Pau Anduix Fuentes, Javier 

Vidal Amat, Santiago Prats Castelló, Cristobal Ballester Miñana, Vicent Agulló Richart, Arnau Vaello 

Fernández, Pau Olcina I Andrés, Pau Botella Pascual.

2ª  ESQUADRA

Formadors: Sergio Barrachina Cantó, Vicente Agulló Pascual,

Components: Jose Vicente Amat Agulló, Jorge Luna Villalón, Angela Ais Prats, Mari Carmen Llopis Francés, 

Abril Dris Sala, Marisa García García, Miriam García García, Manuel Reig Plà, Hipólito Vidal Torregrosa, 

Mayte Cortés, Jose Emilio González López..  

 
Música entrada: “VOLUNTAD DE FER” de José Pérez Vilaplana

                                       “EL KABILA” de José María Ferrero Pastor
                                 

Domicili Social:   c/ Pare Francesc Agulló, 4

Cap de Filà:   Vicente Agulló Pascual

Fiança:   Raul Coloma Bonifacio

Secretaria:   Estefanía Sala Serrano

Cronisia:   José Enrique Moltó Moltó

Vocals:   Vicent Agulló Richart, Javier Vidal Amat, Borja Moltó

   Tortajada, Juan Antonio Valverde Picazo, Luís Orta   

   Canales, Pau Botella Pascual, Francisco Prats Colomer,  

                                                   José Moltó Llorens, Pablo Martí Gisbert, Pau Anduix               

                                                   Fuentes, Pau Olcina i Andres

Nº de membres:   65

Banda de Música:   La Nova del Palomar

Director:   Emilio Jesús Oltra Benavent
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DIANA 2019

AJUNTAMENT

Formadora: Pilar Montava Ripoll
Components: Andrea Pérez, Amparo Pérez, Pascual Botella, Olga Pérez, Mateo López, M.ª José
Peñalver, M.ª Ángeles Pascual, Gemma Llopis, Amparo Soriano, Merce Bou, Marc Vicedo i Adrián 
Teresí.

Música diana, Pl. la Vila: “BENICADELL” de  Joan Enric Canet i Todolí.

PASSEIG

Formadora: Olga Pérez Botella

Components: Dimas Botella Montava, Mauro Llopis, Andrea Pérez, Amparo Pérez, Pascual Botella, 

Mateo López, M.ª José Peñalver, M.ª Ángeles Pascual, Amparo Soriano, Dimas Botella, Marc Vicedo 

i Adrián Teresí.

Música diana, Passeig: “BENICADELL” de  Joan Enric Canet i Todolí.

ENTRADA 2019

1ª ESQUADRA

Formadores: Pilar Montava Ripoll, Olga Pérez Botella i Andrea Pérez.

Components: Amparo Pérez, Pascual Botella, Mateo López, Marc Vicedo, Aitana Ordóñez, Maria 

Ángeles Pascual, Amparo Soriano i Merce Bou..

2ª ESQUADRA 

Formadors: Vicente Domènech, Franjo Reig i Enrique Llopis

Components: David Sanz, Fco. José Pérez, Jaime Bellvis, José Monllor, José Luis Alós, Dimas Botella, 

Adrián Teresí, Dimas Botella Montava i Mauro Llopis..

 
Música entrada:  “GUARDIA JALIFIANA” de José Pérez Vilaplana 

                                        “ABENSERRAIG” de Saúl Gómez i Soler 

                               

Domicili Social:     C/ Ben Alsahagi,1

Cap de Filà:     Pilar Montava Ripoll

Fiança:     Mauro Llopis Bou

Secretari:     David Sanz Llorens

Cronista fi là:     Olga Pérez Botella

Vocals:     Mercedes Bou Alentado, Franjo Reig Insa,   

      Vicent Domènech Reig, Olga Pérez Botella i 

                                                 Adrián Teresí Peñalver.

Nº de membres:     36

Banda de Música:     Societat  Unió Musical Beniarrés

Nº de músics:     51

Director:     Camilo Tomás Jordá

 

a i 

  Guàrdia Jalif iana 
”Sahorins”
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Junta de Festes
D. Antonio Bravo Ferrer

Sahorins 
D. Antonio Bravo Ferrer

UNDEF
D. Antonio Bravo Ferrer

Manta Roja
D. Vicente Palacios Andrés “El Santo”

Bereberes “Els Borts”
D. Rafael Cortés “El Tete”
D. Javier Jover
D. Miguel Terregrosa

Kabileños
D. José Pascual Puerto “Canuto”

Almogàvers
D. José Gisbert Seguí

Maseros
José Olcina Nicolau

Gentils 
D. José Bonifació
Vicent Sepere García

Contestanos 
Àlex Ferrer Sellés
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D. Antonio Bravo Ferrer

Junta de F� t� 

El passat 29 de novembre de 2019,  a l’edat de 80 anys, ens deixava Antonio Bravo Ferrer. Va 
ser soterrat el dia 1 de desembre a la parròquia del Salvador i l’estendard de la Junta de Festes 
va presidir la cerimònia que va congregar molta gent del món fester, amics i veïns. 

Antonio Bravo va estar al front de la Junta de Festes al llarg de dos legislatures, 1979-1984, 
substituint Rafael Briet Llorens. La candidatura d’Antonio Bravo va ser recolzada per el 91,5% 
dels festers. L’any 1983 va posar el càrrec a disposició dels festers, però no va ser acceptat 
renovant la con  ança per tres anys més. 

Van ser dos etapes ben diferenciades, ja que els primers anys al capdavant de la Junta van 
coincidir amb la constitució del primer ajuntament democràtic sorgit de les urnes, entrant en 
el procés de la transició que també va afectar a la Festa. La Junta de Bravo va haver de posar 
en marxa els nous estatuts que la Junta de Rafael Briet havia redactat i aprovat l’any anterior.  
D’altra banda, la segon legislatura va ser una mica més dura, ja que el tema econòmic va 
marcar el ritme de la mateixa.
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EEEEEEnnnnn  rrrrrreeeeeccccorrdddd dddeellllllssss nnnnnnoooosssssssttttttrrrrrreeeeeeessssss fffffffeeeeeesssssstttttteerrss

Al llarg dels sis anys diverses iniciatives van eixir de la Junta d’Antonio Bravo. Una de les més 
importants va ser la convocatòria d’un concurs per a elegir el que seria el nou himne de les Festes 
de Cocentaina. Eixe acte va tindre lloc al Pati del Palau Comtal el 7 d’agost de 1980,  resultant 
elegida l´obra titulada Visca la Festa, amb música de José Insa Martínez i lletra de Gerard Mur 
Pérez.  

La convocatòria d’un concurs de fotogra  a festera també va ser una de les iniciatives de la Junta 
presidida per Bravo, així com l’organització, per primera vegada, d’un acte on es van presentar 
els quatre càrrecs festers. Va tindre lloc en la coneguda discoteca Tulango l’any 1983. En aquella 
època també es va començar a fer la visita a les  laes que l’any, anterior havien fet càrrec. Per 
últim, es va canviar d’ubicació l’acte de l’elecció de la Festera Major des de la pista del Poliesportiu 
al Pla en un primer moment i al Pati del Palau després. 

A part de presidir la Junta de Festes,  Antonio va donar exemple del seu compromís i dedicació amb 
la festa exercint com a cap de  là dels Contestanos des de 1973  ns a 1975,  là de la qual va ser 
cofundador i el seu primer publicador l’any de la seua fundació,  1969. 

D’altra banda, en la seua  là, la Guardia Jali  ana -Sahorins-, a la qual es va apuntar als 14 anys, va 
ser anomenat Sahorí d’Honor l’any 2003 i cap de  là dos anys, 1986 i 1987. 

En 2002 és nomenat Fester d’Honor per la Junta de Festes. En la Junta de Rafael Briet va ser 
Vicepresident primer.  

Per a  nalitzar voldríem recollir unes paraules que en el seu dia Antonio va escriure en la revista de 
festes, apro  tant el saluda, en les que agraïa a tota la seua Junta, o com ell ho quali  cava un equip 
d’amics que l’ajudaren a alçar la festa i a superar el greu problema econòmic, “por ello hemos 
estado trabajando varios años, y por  n puedo decir, con la voz bien alta, que tanto en el aspecto 
festero, como en el económico, se han superado.” 

Han sigut 52 anys de fester  ns que va deixar d’eixir l’any 2005.

Un bon fester que amb el seu caràcter amable, humil i senzill va dedicar una part important del seu 
temps a fer més grans les nostres Festes de Moros i Cristians que tant estimava. La seua pèrdua 
deixa més orfe el món de la festa contestana. 

Que la terra et siga lleu Antonio.
Federació Junta de Festes de Moros i Cristians             
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IN MEMORIAM A UNA GRAN HUMANITAT

Antonio Bravo Ferrer, el dia vint-i-nou de novembre de dos mil dènou, amaneix comunicant-nos que ens havia 
deixat el nostre company, Bravo el Sahorí. 

Corria l’any mil nou cents cinquanta-cinc, mil nou cents cinquanta-sis quan un jove socarrat dóna el pas de 
ratllar en la Filà Sahorins. En aquell mateix instant desconeixia quina havia de ser la seua trajectòria festera. 

Forma part de la  là i comença la festa, nosaltres els sahorins no el podrem oblidar en aquelles paelles a l’al-
ba, en les fueres, en aquelles tertúlies que a ell li agradaven tant que quan estàvem en la  là a punt de dinar, 
Bravo i els seus companys d’edat desapareixien del mapa i no els tornàvem a veure  ns el pròxim acte que 
tindríem. A ell li encantaven les tertúlies, el parlar, l’intercanvi d’opinions, conviure amb la gent, en de  nitiva, 
la germanor. Tots sabem l’elegància que tenia quan agafava un sabre, les arrancades en les entrades, en les 
dianes i per descomptat que en l’entrada de l’esquadra al Pla, deixava bocabadats a tots els espectadors 
perquè ha sigut un mestre del sabre. 

La seua trajectòria festera va començar sent cap de  là dels sahorins, Sahorí d’Honor, vicepresident de la Jun-
ta de festes de Cocentaina i durant sis anys president de Festes de Cocentaina i Fester d’Honor. I tot aquest 
currículum per a un fester que porta la festa en la sang, és el més gran que li pot passar. A més a més, amb 
el seu esperit fester va ser soci fundador de la  là Contestanos, sense deixar de ser sahorí en cap moment.

Cada vegada que ens saludàvem i anomenàvem la paraula festes, tenia un gran somriure i a la vegada li bri-
llaven els ulls. Sabem que Sant Hipòlit l’ha acollit amb molt d’amor.

Sahorí de cap a peus, no t’oblidarem.                                                                                  
 La F ilà.

D. Antonio Bravo Ferrer

Guardia Jalifi ana ““Sahorins”
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D. Antonio Bravo Ferrer

DEDICAT A BRAVO

Benvolguts festers i festeres d’este raconet que és la vostra casa, la de tots els festers, situada en el carrer 
Pare Balaguer de Cocentaina. En el meu nom, Pepa prats i en el càrrec que sustente esta presidència d’UN-
DEF vull dedicar-li unes paraules al nostre amic Bravo, el nostre expresident.

Parlar de Bravo és fàcil perquè d’ell es podria escriure pàgines senceres. Un fester que de jove va pegar el pas 
i ratllar en els Sahorins, va ser cap de  là dels sahorins, sahorí d’honor, va ser vicepresident de la Junta de 
festes de Rafael Briet, President de festes de Cocentaina i fester d’honor de les nostres festes.

Va ser cofundador de la  là Contestanos, cap de  la d’aquesta i primer publicador però mai deixant de banda 
ser sahorí. Com a expresidenta i companya de  là seua, vaig tindre el plaer de tindre moltes conversacions 
amb ell, era una persona excepcional, li agradava parlar i intercanviar impressions. 

 Com a presidenta de UNDEF he recorregut moltes poblacions per a contemplar les seues festes i he de reco-
nèixer que tenim un bon grapat de festeres i festers que saben agafar un sable, Bravo quan l’agafava el feia 
cantar amb eixa elegància i poder... era impressionant. Es quedàvem bocabadats quan entrava una esquadra 
al Pla al pas de la marxa mora Guardia Jali  ana, espectacular.

Estos últims quinze anys no han sigut molt agraciats ni per a d’ell i per a la seua família.

Els membres de la  là Sahorí i molts festers del poble no l’oblidarem. El seu bagatge fester ha sigut impecable 
i impressionant. Un fester que duia la festa en la sang, sempre l’alabava... i les socarrades i socarrats s’hem 
de creure i fer valdre el potencial de la nostra festa.

Amic Bravo, no t’oblidarem, has sigut fester de cap a peus i de segur que Sant Hipòlit el te a un lloc privilegiat. 
Quina noticia més trista vam rebre aquell 29 de novembre de 2019.   Descansa en pau 

Visca la festa i visca Sant Hipòlit
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“Aquells que ens han deixat no estan absents sinó invisibles.
Tenen els seus ulls plens de glòria,  xos en els nostres plens de llàgrimes” (Sant Agustí)

En la  là MANTA ROJA, des de fa molt poc temps, estem que no ens trobem. La notícia ens va arribar el 5 de Juny amb 
un colp dur de la vida per a la nostra  là, “EL SANTO” havia mort després d’un temps de suportar la seua malaltia amb 
una enteresa i ànim dignes d’admiració per als quals ho hem conegut, la tristesa i pesar s’ha apoderat de tots nosaltres, 
ens ha omplit de nostàlgia i tardarem en assimilar lo que hui sentim amb profunditat. Volem dedicar-li unes paraules, 
exercint una manera d’alleujar el dolor i sentiment de pèrdua que a tots ens aconsegueix.

La seua passió per la festa l’ha convertit en un símbol i referent per a molts festers i festeres, que sempre van veure en 
ell un lliurament constant i exemplar en defensa d’aquesta. S’ha comprovat, en tot moment, la immensa quantitat de 
gent que el respectava, i sobretot que el volia.

Que dir d’ell, home íntegre, senzill, humà, servicial, humil i sobretot amic. Després de tants anys de tindre-ho al nostre 
costat i convençuts d’haver-lo conegut, va ser una de les coses més belles que ens ha passat en la vida de la  là i també 
fortuna de continuar tenint una vida festera plena i feliç, gràcies a persones com ell que sempre ha estat al nostre voltant.

La  là MANTA ROJA ha signi  cat molt per a ell, així com per als seus amics incondicionals de  là, que quan l’hem 
necessitat, ens has tendit la mà sense gens d’interès i sense esperar res a canvi, has sigut especial per a nosaltres.

Els millors moments d’eixa amistat irreemplaçable els portarem sempre en els nostres cors festers. Al teu costat hem 
viscut i gaudit d’experiències úniques, és per això que t’agraïm tot el bo que ens has donat en aquests anys d’amistat 
i companyerisme. L’amistat amb tu ha sigut un pur sentiment que ens ha mantingut units i continuarà mantenint-nos 
malgrat la distància. També ens ha unit en el camí de la vida i t’agraïm l’haver-nos regalat temps, espai i comprensió.

Junts, els mals moments han sigut efímers i els bons han sigut duradors i divertits, perquè ens has omplit la vida de 
felicitat. Se’ns fa difícil imaginar la vida en la  là sense la teua presència, per què has superat tota expectativa.

Li demanem al Nostre Senyor que estiga sempre al teu costat, perquè siga tan feliç com ho vam ser nosaltres al teu 
costat i que alleuge els nostres cors. Fins sempre “Santo”,  ns sempre. Sempre seràs present en la vida de la teua  là, 
amb els bons records que ens has deixat  ns a l’últim moment que vas romandre entre nosaltres.       

                                                                                                                            Fins al cel, Santo !!                     Filà Manta Roja

D. Vicente Palacios Andrés “El Santo”

Manta Roja
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HOY, LA LUNA BEREBER LLORA

En el frío mes de febrero, con la a  igida luna bereber presidiendo en el negro cielo, nuestro patrón San Hipólito 
y la Mare de Déu del Miracle convocaron a Rafael Cortés, el Tete, para pasar a formar parte de la celestial  là 
de Els Borts, dejándonos una herida de orfandad imposible de cicatrizar. Difícil imaginar un camino sin él, pero 
cierto es que sus huellas guiarán nuestros pasos y seguiremos haciendo historia sin mirar atrás. 

El Tete, un ejemplo: Cap de Filà en momentos de dé  cits insalvables; líder en épocas complicadas; ánimo en la 
profunda penumbra; maestro de la juventud menos consciente; inmortal como Socio de Número Perpetuo; pilar 
imprescindible sobre el cual se ha construido la  là Bereberes… Grabada en nuestra memoria permanecerá su 
simpatía al formar, el haber des  lado hombro con hombro en Dianas, Entradas, en la escuadra del 75 aniversa-
rio y en los viajes a Castellón, Stuttgart, Roma, Niza, Tánger… El Tete, bort inquebrantable. Se nos fue…

Recordaremos su asiduidad de los sábados, su cocina, sus tares, su café de feta, sus bromas, sus dimes y 
diretes, su desparpajo…. Imposible no dibujar una sonrisa en su compañía. Los más pequeños, su debilidad, 
nunca lo olvidarán. Quien pudiera volver a sentarse a su lado. Su vínculo íntimo ha dejado en nuestra memoria 
una impronta insustituible; unas huellas profundas que el tiempo nunca difuminará del camino. Seguirá entre 
nosotros…

Nunca dejó de ser fester de fulla y partió con el traje de bereber puesto. El 11 de febrero, como último acto de 
su vida terrenal, los sera  nes celestiales, al son de Bohemios del 29 y al ritmo de su sable dianer, acompañaron 
al que seguirá siendo uno de los borts más carismáticos; un fester emblemático que siempre supo dónde y con 
quién estar. Versaba Machado que Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, 
caminos sobre la mar. Tete, haber trazado estelas contigo ha sido un regalo irrepetible.

Seguiremos haciendo camino. Descansa en paz.

Filà Bereberes, Els Borts

Año de fundación, 1939. Primeras  estas, 1940

D. Rafael Cortés “El Tete”

Ber eber �  ““Els Borts”

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Antonio Machado
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JAVIER, UNA VIDA CON RAÍCES DE BORT

A las puertas de la Navidad fratricida de 1938, nace Javier Jover. Poco tiempo después, terminada la Guerra 
Civil, se fundan los Bereberes y Javier traza sus primeros pasos. Su infancia festera trascurre rodeado por la 
alegría de los fundadores, entre los cuales se encontraba su padre, Rafael. Es sencillo cerrar los ojos e imaginar 
un niño correteando inocente entre las mesas de Ca Chanca en el Palau Comtal, bajo la protectora vigilancia de 
los más sabios.

Entre felicidad, turbantes y capas, el pequeño Javier va sumando  estas y, como un regalo de San Hipólito, 
encuentra la íntima e inseparable amistad de dos jóvenes borts: Ximo Pascual y Rafael Uris, que en un futuro 
lejano se convertirán en los tres mosqueteros de los Bereberes, sobre los cuales recaerá el peso de una idiosin-
crasia y tradición heredadas. 

El tiempo pasa implacable, el joven se convierte en hombre y forma una familia de hijos bereberes. Como bort 
de pleno derecho destacar que fue dos años Cap de Filà, miembro de muchas Juntas Directivas y que además 
ostentó la original Capitanía Mora en el año 1981. Después de participar durante más de 70 años de manera 
ininterrumpida en la que fue su única  là, superando y luchando en los momentos más complicados de la his-
toria bereber, dejó de ser fester de fulla por motivos personales. No obstante, siempre respetó sus profundas 
raíces sustentadas por su infancia apasionadamente vivida. 

Javier promovió y organizó el homenaje por el cual Ximo Pascual fue nombrado Bort de Honor. Y qué decir de la 
emoción que nos invadió cuando un cercano sábado de invierno llegó a la sede de Els Borts, como quien intuye 
un trágico  nal, para dejar como herencia su traje de bereber. Por si queréis quedar bien con algún compromiso, 
fueron sus últimas palabras en su  là; en su casa.

Poco tiempo después de este gesto honroso, ya con 83 años de edad, sufriendo una  guerra de con  namiento 
similar a la vivida en su nacimiento, el amigo Javier ascendió las escaleras del cielo para descansar en la nube 
más confortable del  rmamento. Ahora, su niñez volverá a ser revivida entre la felicidad de los padres borts 
fundadores que con San Hipólito nos esperan.   Descansa en paz, Javier.

Filà Bereberes, Els Borts

Año de fundación, 1939. Primeras  estas, 1940

D. Javier Jover

Ber eber �  ““Els Borts”

La única razón 
por la que nos 
vamos es para 

reencontrarnos de nuevo.

John Gay
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                                                  MIGUEL, UN SCIPIO EN TIEMPOS DIFÍCILES

El pasado abril nos dejó el amigo Miguel Torregrosa. Ralló por primera vez en la  là de Els Borts durante la 
complicada época de nuestra historia donde no nos permitían salir a  estas. Miguel, junto con otros amigos, 
fue un importante scipio sobre el que descansaban a menudo nuestros esfuerzos y pesares. Nos aportó su 
experiencia de lucha sindicalista, su derroche de simpatía, su buen hacer, su compañía… Fueron momentos 
muy difíciles hacia fuera, pero al mismo tiempo de irrepetible ambiente en nuestra clandestina intimidad. Y 
eso, en parte, fue gracias a él. 

Miguel participó en la famosa escuadra de negros de la manifestación y en la del Capitán Emilio Olcina, 
su inseparable amigo. Además tuvo el privilegio y el honor de participar y formar la escuadra seria en la 
entrañable Entrada donde se estrenó la marcha mora El cadí Bereber, de José Pérez Vilaplana, el Mestre. 
Momento en el que el ilustre compositor y Bort de Honor des  ló como fester por primera y última vez, y donde 
se recuperaron las tradicionales calaveras de nuestra fundación. Por motivos personales y de salud dejó de 
ser miembro activo de los Bereberes, no sin dejar un recuerdo imborrable.

Miguel, la crisis actual del coronavirus nos impidió despedirte  personalmente , pero podemos asegurar que 
permanecerás en nuestro recuerdo eternamente. 

Miguel, te mereces todos nuestros respetos. Gracias por tanto. Descansa en paz, amigo.

Filà Bereberes, Els Borts

Año de fundación, 1939. Primeras  estas, 1940

D. Miguel Torregrosa

Ber eber �  ““Els Borts”

Hijo mío, nuestro cognomen 
proviene de la palabra scipio,

 que signi  ca apoyo donde 
sustentarse, debes hacer honor a 

tu apellido.

Publio Cornelio Escipión (padre) a 
Publio Cornelio Escipión (hijo).

Escipión, el africano, de Santiago 
Posteguillo
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Kabileños
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El 21 de febrer ens deixava Jose Pascual Puerto. Membre en actiu de la  là des de 1954 (66 anys), 
membre de la Junta de Festes als anys 70, membre de diferents juntes de la  là (destacant la que 
va ser el seu cap als anys 80), distinció Roger de Llúria (Comissió Arxiu i Patrimoni, 2016) i Kabilenyo 
d’Honor (2019).

Ha mort el nostre Pare. Les circumstàncies actuals faran que enguany no puguem dedicar-li cap acte, 
però el dol el portem al cor.

No obstant això, estem contents. Sí, Canu. Perquè ens has sabut agafar de la ma com agafen els pares 
als  lls. Perquè ens has sabut transmetre el llegat dels fundadors que tú vas conèixer. Perquè les teves 
troballes ens han ajudat a saber d’on venim. Perquè no ens has fet sentir orfes  ns avui….

Trobarem a faltar el teu somriure, el xatet de vi, eixa alçaeta de braç per a comentar el nou descobri-
ment als arxius, la “pujaeta” a la  là, el banquet en l’altar del Dolor a Santa Maria, el anar “correcta-
ment uniformat”, eixe banderí tan ben dut, eixe pasdoble acompanyat per castanyola… Pepito!!! Has 
creat escola a la Kàbila!! D’entre tots, l’alumne avantatjat és el teu nét Pau, que tant t’estima. 

Segur que ara estàs descansant junt al teu amic Messala, junt a Richart, el senyor Pepe Sancho, Jua-
nito Cañotar i tants i tants Kabilenyos que vetllen per nosaltres al Cel i que segur, formen també, allà 
dalt, eixa “Fermosa Filà de molt bons amics”.

          Filà Kabilenyos

D. José Pascual Puerto “Canuto”
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D. José Pascual Puerto “Canuto”

El passat 21 de febrer ens deixava el nostre iaio, José Pacual Puerto “Canuto”, fester i  devot de Sant 
Hipòlit tota la seua vida. Si alguna cosa caracteritzava al nostre iaio, era la seua fervorosa estima 
cap a la Festa i la seua  là, els Kabilenyos, a la qual ha estat vinculat 66 anys.

Per a ell la festa no acabava el dia de l’Alardo, sinó que durava tot l’any. No fallava cap dissabte 
al vermut i la xarradeta amb els amics. Sempre el primer de tots, puntual, ben vestit i amb el seu 
somriure dibuixat a la boca, per on mai faltava una anècdota o història per explicar.

El nostre iaio també s’interessava per la tradició de les festes del poble, raó per la qual, dedicà gran 
part del seu temps a la recerca de documents, partitures, fotogra  es, etc. perquè no caigueren en 
l’oblit amb el pas dels anys. És per aquesta llavor que l’any 2016 va rebre la distinció Roger de Llúria 
atorgada per la Comissió d’Arxiu i Patrimoni Fester.

Per a nosaltres era un pilar fonamental en la nostra família, preocupat perquè no ens faltara res, 
donant-nos bons consells i devanit dels seus néts i nétes. Sempre hem vist en ell un home agradable 
i servicial, que no dubtava a ajudar els altres. Per a nosaltres sempre ha sigut i serà un exemple a 
seguir. 

Descanse en pau 
Els seus néts: Ximo, Pau, Núria i Paula
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Almogàver s

José Gisbert va ser un dels integrants d’aquells primers festers que van tindre la iniciativa de cofundar 
una “nova  là”, com la coneixien al poble, aquell dijous 27 de maig de 1954, dia de la Publicació. 

Ens va deixar un dia assenyalat, el 25 de desembre de 2019, dia de Nadal, després de patir una llarga 
malaltia a l’edat de 93 anys. José Gisbert  era conegut en la  là com a “Garreta”, o també, i segons els 
seus familiars,  com el del “Puntarró”, per tindre una casa de camp en aquesta zona de Cocentaina. 

La relació d’amistat amb la majoria de persones que van fundar la  là, entre ells,  Rafael Soler Gadea, 
Manolo Agulló Pérez, Antonio Borrás Pérez, etc., va ser el motiu perquè ell també formara part d’eixa 
primera llista d’Almogàvers, participant en aquella tertúlia, del bar del Patronat que se celebrava totes 
les setmanes i que al  nal va ser la llavor del naixement de la  là. 

Per tradició familiar, ja que el seu avi tenia un taller en el carrer Sant Tomàs, es dedicava a l’elaboració 
de sabates. Per aquest motiu va ser l’encarregat de fabricar les primeres sabates de la  là d’acord amb 
el disseny d’un altre cofundador, Salvador Soler Gadea. 

El seu pas per la nostra  là no va ser massa llarg, ja que a la meitat dels anys 60 va deixar de pertànyer 
a la  là, si bé era una persona que mostrava interès per ella. Va poder estar present en alguns actes que 
vam organitzar,  amb motiu de la celebració del Cinquantenari l’any 2004.  

També va dedicar part del seu temps lliure a col·laborar, com a directiu, amb la Unió Musical Contestana 
en diverses etapes.  

Servisquen aquestes breus línies com a senzill homenatge, sentit record i agraïment a una persona, a un 
bon home, que també va col·laborar perquè aquella il·lusió, que va nàixer ara fa 66 anys, es fera realitat 
i que nosaltres poguérem gaudir i ser partícips d’ella.         Descanse en pau.

Filà Almogàvers

D. José Gisbert Seguí
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Maser os

  

Els Maseros volem perpetuar amb aquestes lletres la memòria masera de José Olcina Nicolau, 
més conegut familiarment en la nostra Filà amb el sobrenom de «Pep Paua».

Pep va vestir el trage de Masero ja fa molts anys, allà per la dècada dels anys 70  ns als 80. 
Tenia una forma i manera molt particular i peculiar d’entendre la nostra festa i sempre era molt 
voluntariós amb les faenes i els assumptes de la Filà.

Un home senzill, molt carregat d’alegria i amic dels seus contertulians festers i maseros amb els 
quals sabia fer molt d’ambient.

Sempre el recordarem com un masero feliç, ple de vitalitat i bon sentiments i amb un carisma 
molt especial que, sense cap dubte,  formarà part de la història íntima dels maseros d’aquella 
època, els quals, tots plegats, tinguérem la sort de compartir moments únics i inesborrables.

Que el nostre Patró Sant Hipòlit el tinga en la seua glòria, perquè de ben segur que en els Ma-
seros tindrà el seu lloc especial.

    Descanse en Pau José Olcina Nicolau

Filà Maseros

José Olcina Nicolau
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Gentils

Jose Bonifacio més conegut com «Pep el Rajo» ens 
va deixar el passat 26 de febrer.

Va ser membre de la Filà Gentils més de 20 anys. Va 
ser cap de  là i va participar en diferents esquadres 
de negres a més de ser publicador l’any 1975. 

Era una persona molt afable i divertida i li agradava 
disfressar-se i participar en la retreta.

 Allà on estigues, descansa

Filà Gentils.

D. José Bonifacio

Vicent Sempere García ens va deixar el passat mes 
d’Abril. 

Va ser Abanderat Cristià de la nostra  là l’any 1992 
junt a la seua dona com a favorita. Vicent era una 
persona alegre i sempre estava de bon humor,.
També va participar en varies esquadres de negres 
sent la última l’any 2005.

Allà on estigues, descansa.

Filà Gentils

Vicent Sempere García
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Cont� tanos

Sempre amb nosaltres

Hola Àlex, mentre escric aquestes paraules, pense si realment açò fa falta. Em conteste que no, perquè 
sentim  que tu encara hi ets amb nosaltres i que tot el que t’ha passat no és real. No té cap sentit. I efecti-
vament, quantes coses a la vida són injustes i no tenen sentit.

No té sentit, que una persona jove, sana, intel·ligent i esportista (no oblidem com de bo  eres jugant al 
frontó i el que t’agradava agafar la bicicleta un diumenge i fer-te una fartà de quilòmetres), perda la vida 
en un accident mentre fa allò que li agradava. No té sentit, que una família de les que ja no queden, unida, 
de sobte trobe un buit a la seua taula. No té sentit, que una  là on la mitja d’edat no supera els 40, haja 
d’acomiadar de la manera més tràgica i cruel, a un dels seus membres amb 39.

I per sobre de tot, no té cap sentit, que ens deixe un amic, una parella, una persona, tan bo de cor, discret, 
afectuós i amable com tu. Doncs no, ens neguem. Volem donar-li sentit a tot: anem a recordar-te sempre.

Anem a recordar a aquell xicon que amb 19 anys, amb valentia i sense cap vergonya, decideix representar 
a la Filà Contestanos i ostentar, sense saber-ho, el que anava a ser l’últim càrrec d’una època, Abanderat 
Cristià de l’any 2000, estenent les mans al seu germà, qui 20 anys després també representa a la Filà 
Contestanos com a Capità Cristià, com si d’un pont temporal que uneix dues èpoques es tractara.

Anem a recordar aquella Primera Diana de l’any 2000 que vas compartir amb els teus tres germans, i que 
en realitat també va ser l’última, però que el pensament ens porta a la d’agost de 2019, quan s’estrena 
el pasdoble “Juanvi” i que tantes emocions ens retreu.

I efectivament, d’aquesta manera és com et recordarem, com el pont que consolidat en dues èpoques, 
manté ferm el pas del temps i consolida l’existència d’aquesta  là, com qui uneix les dues vessants 
d’aquell infernal barranc.

Sempre amb nosaltres, mai t’oblidarem, Àlex.

Àlex Ferrer Sellés
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JOSÉ LUIS MUÑOZ HUÉRCANO

Vicepresidente Unión Musical Contestana

El jueves ocho de agosto de 2019 en el patio de Armas 
del Palau Comtal nadie se podía imaginar lo que un año 
después estaría viviendo el mundo con la pandemia del 
covid-19, una situación que nos ha cambiado a todos la 
vida y la forma de afrontar hasta las situaciones más co-
tidianas de nuestro día a día. A las pérdidas humanas, 
una tragedia inconmensurable que se ha llevado por 
delante la vida de decenas de miles de personas, hay 
que unir las pérdidas económicas y la destrucción de 
empleo con unas perspectivas que en los momentos en 
los que se escriben estas líneas no podemos prever. Evi-
dentemente las bandas de música y entre ellas la Unión 
Musical Contestana no han sido ajenas a esta situación 
que ha afectado gravemente a la programación de actos 
previstos para el año 2020.

Pero como digo, nada de eso se podía prever aquella 
noche del ocho de agosto de 2019 en el Palau Comtal 
en el que la Banda de Música de la Unión Musical Con-
testana celebraba la XLVIII edición del Concierto de Mú-
sica Festera. En esta ocasión el concierto tuvo un sabor 
agridulce, ya que suponía la despedida de Saül Gómez 
i Soler, que dejaba de ser el director titular de la ban-
da para afrontar nuevos retos profesionales. Ha sido un 
año y medio al frente de la Unión Musical Contestana en 
el que, a pesar de su brevedad, el director ontiñentino 
ha dejado su impronta y su buen hacer como director, 
un recuerdo que a buen seguro perdurará en los músi-
cos de la Unión Musical.

La primera parte del programa del concierto comenzó 
con la interpretación de dos piezas clásicas del reperto-
rio de música festera, Sant Hipolit, obra del contestano 
Joaquín Sansalvador Moltó, pasodoble de corte clásico 
y dianero que fue presentado en agosto de 1980 al con-
curso para elegir el himno de Fiestas, aunque al  nal no 
fue elegido, y El Cadí Bereber, marcha mora compues-
ta por José Pérez Vilaplana, dedicada a la Filà Berebe-
res Borts y estrenada en 1997. Si en el programa del 
Concierto de Fiestas no puede faltar ninguna obra del 
Mestre de la Música, don José Pérez Vilaplana, tampo-
co puede faltar una del popular compositor contestano 
y subdirector de la banda, Francisco Valor Llorens. En 
esta ocasión la obra interpretada fue Juanvi, pasodo-
ble que se estrenaba en el Concierto dedicado a Juanvi 
Cardona Sanchis y encargada por su hermano Miguel 

para regalárselo a sus padres, abuela y amigos de su 
hermano Juanvi, que son los refundadores de la Filà 
Contestanos, que en el año 2019 ostentaba la Capitanía 
Cristiana. El propio Francisco Valor fue el encargado de 
dirigir a la banda que en su interpretación contó con la 
colaboración del grupo de dolçaines la Xa  gà de Muro. 
Seguidamente la Banda interpretó Sethtzar lo Blanch, 
marcha cristiana de Vicent Pérez i Estaban, dedicada a 
César Pelosa, encargo de la escuadra de sus amigos de 
la Filà Templaris de Albaida, siendo el propio compositor 
el que dirigió a la banda que contó también en su inter-
pretación con la colaboración del grupo de dolçaines la 
Xa  gá.-

Saül Gómez tomó de nuevo la batuta para dirigir la ban-
da en una composición propia, Suite Al´Ariba, compues-
ta para la capitanía 2018 de la Filà Moros Verds de Alcoy 
por encargo de su capitán Jorge Vaquer. La suite se com-
pone de trece partes de las que en el programa del con-
cierto se interpretaron dos ballets, Ombres y Al´Khidr. 
La primera parte del concierto  nalizó con la interpreta-
ción de Millenium, marcha mora del contestano Josep 
Robert Sellés i Camps, compuesta en 2018 para que 
sirviera como obra obligada en el primer Certamen de 
interpretación de Música Festera Vila de Cocentaina. Su 
esencia estructural es el himno Sant Hipòlit Creu i Lluna 
compuesto en el año 2000 como himno conmemorativo 
del cuarto centenario de la proclamación de Sant Hipòlit 
como patrón de Cocentaina, letra de Joaquín Palací y 
música de Josep Robert Sellés. Millenium está dedicada 
a Marc, el hijo del compositor. Fue el propio Josep Robert 
Sellés el que tomó la batuta para dirigir a la banda.

Tras un breve receso comenzó la segunda parte del con-
cierto con la interpretación de El transvaal, pasodoble de 
Camilo Pérez Laporta, datado en San Fernando, Cádiz, 
en el año 1900, obra compuesta para la Música Primiti-
va de Alcoy y dedicado a la Sociedad Apolo de Alcoy, con-
tinuando con la interpretación de Azjama, marcha cris-
tiana de Azael Tormo Muñoz, compuesta en 2018 y dedi-
cada a los tres hijos del autor, Azael, Jazmina y Mateu, de 
cuyas dos primeras letras de sus nombres se deriva el 
de la marcha cristiana. La obra recibió el primer premio, 
premio del público, en la quince edición del Concurso 
de Música Festera Francesc Cerdá de Ollería. El propio 
compositor tomó la batuta para dirigir a la Unión Musi-

 Unión Musical Contestana:

El Año que cambiaron muchas cosas
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cal que en su interpretación contó con la colaboración 
del grupo de dolçainers la Xa  gà de Muro. La siguiente 
pieza del programa interpretada por la banda fue Pare 
i Music, pasodoble compuesto por Marcos Verdú, mú-
sico percusionista de la Banda de la Unión Musical y 
dedicada a su padre, también músico ya jubilado de la 
banda Ramón Juan Verdú. La obra se estrenaba en el 
concierto y fue el propio compositor el que dirigió a la 
banda en su interpretación.

Uno de los compositores que no puede faltar en el pro-
grama del Concierto de Música Festera de la Unión Mu-
sical Contestana es José Rafael Pascual Vilaplana. En 
esta ocasión la banda interpretó Yällaba, marcha mora 
encargada por la comparsa Els Pacos de Mutxamel 
para estrenarla en la Capitanía Mora del año 2008. El 
propio José Rafael Pascual tomó la batuta para dirigir 
a la banda que contó en su interpretación con la cola-
boración del grupo de dolçainers la Xa  gà de Muro. A 
continuación la banda interpretó La Rosa dels Vents, 
marcha cristiana de Fernando Sanchis Gandía, pieza 
estrenada en el año 2017 por la Agrupación Musical de 
Ontinyent en el concierto mig any fester de las Fiestas 
de Moros y Cristianos de Ontinyent y dedicada a José 
Vizcaino Borderá y María José Martínez Vidal, capitán y 
abanderada respectivamente de las Fiestas de Moros 
y Cristianos de Ontinyent 2017. Fue el propio compo-
sitor Fernando Sanchís el que dirigió a la banda en su 
interpretación. El programa del concierto  nalizó con 
la interpretación de una obra clásica del repertorio de 
música festera, Navarro el Bort, marcha mora de Gus-
tavo Pascual Falcó dedicada a su amigo Manuel Nava-
rro Santamaría, gran festero de la Filà Berberes “Borts” 
de Cocentaina.

Tras unas breves palabras de la presidenta de la Unión 
Musical Nélida Jover Sellés, el presidente de la Junta 
de Fiestas, Hipòlit Borràs, y la alcaldesa Mireia Estepa, 
en las que agradecieron al público su asistencia al con-
cierto, a los músicos el esfuerzo en su preparación y 

desearon a los contestanos unas felices Fiestas de Mo-
ros y Cristianos,  nalizó el concierto con la interpretación 
del Himno de Fiestas Visca la Festa, música de José Insa 
y letra de Gerardo Mur.

La siguiente cita de la banda de la Unión Musical con 
el público contestano tuvo lugar el veintiséis de octubre 
con el tradicional concierto que la orquesta de Pulso y 
Púa la Paloma y la banda de la Unión Musical Contes-

tana organizan cada año 
dentro de los actos pro-
gramados con ocasión 
de la Fira Tots Sants. En 
octubre la Junta Direc-
tiva anunció el nombra-
miento de Ferran San-
chis Gandía como nuevo 
director titular de la Ban-
da de la Unión Musical, 
cargo que compaginaría 
con el de director de la 
Banda Juvenil y director 
de la Escuela de Música, 
en un proyecto global con 
proyección de futuro.

El año 2019 culminó para la Unión Musical Contesta-
na con los actos programados para conmemorar San-
ta Cecilia, los cuales se cerraron el sábado catorce de 
diciembre con el Gran Concierto a cargo de la Banda 
Joven y la Banda principal de la Unión Musical Contes-
tana, bajo la dirección del nuevo director titular Ferrán 
Sanchis Gandia. En los prolegómenos del concierto tuvo 
lugar la presentación de los nuevos músicos de la Ban-
da Jove y de la Banda principal y tras el concierto se 
celebró la tradicional Cena de Hermandad en la que se 
rindió homenaje a Francisco Valor Llorens, por sus más 
de veinticinco años como músico de la Unión Musical 
Contestana.

No habíamos casi empezado el año 2020 cuando a 
principios de marzo todos empezamos a vivir con pre-
ocupación las noticias sobre la pandemia del covid-19 
y la sucesión de suspensión de actos, eventos y  estas 
populares y religiosas. La Unión Musical Contestana no 
puede acabar esta breve reseña, sin hacer mostrar su 
agradecimiento a todo el personal sanitario, de protec-
ción civil, fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, 
Fuerzas Armadas y, en general, a todos los empleados 
públicos y privados, que de una forma u otra han colabo-
rado en la lucha contra los efectos de esta pandemia. La 
Unión Musical también quiere solidarizarse con todas 
las entidades que se han visto afectadas por la suspen-
sión de  estas populares y religiosas, en especial, con 
aquellas Filaes con las que la Unión Musical Contestana 
tiene una estrecha relación desde hace años.
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Un any més. i dins de la programació de la Banda So-
cietat Ateneu Musical de Cocentaina i l’Escola de Mú-
sica «José Insa Martínez», començava en setembre de 
2019 una temporada ambiciosa plena de projectes i 
activitats amb una aposta moderna de futur, jove, di-
nàmica i de qualitat, i sobretot atractiva per als oients, 
fet que permet abordar un repertori versàtil, que va 
des de creacions originals per a banda simfònica  ns 
al repertori contemporani o tradicional. L’Escola de 
Música va encetar el curs 2019/2020 amb la direc-
ció renovada a càrrec d’Andrea Sebastià i apostant 
per una nova ensenyança en la qual es combinava la 
metodologia tradicional amb una plataforma virtual, 
un suport especial que s’ha forçat a ser el principal 
contacte amb els alumnes provocat per l’insòlit estat 
d’alarma a causa de la pandèmia del virus Covid 19.

La Banda, per la seua part, oferia el primer dels con-
certs amb motiu del V Centenari del miracle de la 
Mare de Déu, un concert que es va celebrar el dissab-
te 5 d’octubre de 2019 i que va ser seguit per un bon 
nombre de contestans i de contestanes.

La cita cultural va tenir lloc a l’església de Santa Ma-
ria i per a l’ocasió la banda va interpretar un repertori 
en el qual no van faltar les peces religioses o espiritu-
als, com també les composicions creades en l’època 
en la qual va tenir lloc el miracle de la Mareta datat 
l’any 1520. D’aquesta manera, en el concert, sota la 
direcció del director titular de l’Ateneu, José Miguel 
Fayos, van sonar peces com «Tocatta de l’Orfeó»«Tocatta de l’Orfeó» de C. 
Monteverdi, «O Magnum Mysterium»«O Magnum Mysterium», de Tomas L. de 
Victòria, «Trauermusik»«Trauermusik», de R. Wagner, «Jesus bleibet «Jesus bleibet 
meine Freude»meine Freude», de J. S. Bach i «Canzona duodecimi «Canzona duodecimi 
toni a 8»toni a 8», de G. Gabrieli. L’audició, que va incorporar 
també l’actuació de diversos músics des de dalt dels 
cors i l’altar major a mode camerístic de l’esmentada 
església de Santa Maria, va continuar amb la inter-
pretació de les composicions «Canzona per sonare II»«Canzona per sonare II», 
de G. Gabrieli, «Elsa, procession to the Cathedral»«Elsa, procession to the Cathedral», de 
R. Wagner, «Et in terra pax»«Et in terra pax» de J. Van de Roost i «La «La 
Mourisque»Mourisque» de T. Susato. Una nova activitat cultural 
en honor a la Mare de Déu del Miracle que s’uneix 
a la gran quantitat d’actes que s’estan desenvolu-
pant aquest any a Cocentaina per a celebrar el citat 

V Centenari del miracle de la 
Mareta.

L’altra cita important de la 
Societat va ser la festivitat 
de Santa Cecília, patrona 
dels músics. Enguany, per 
motius tècnics, va estar con-
centrada en el dia 16 de no-
vembre de 2019, on es va 
fer la tradicional arreplega-
da dels músics que entren 
a formar part de l’entitat i el 
concert de les dues bandes. 
Després de la cercavila pel 
Passeig, es presentava l’ac-
te al Centre Cultural el Teu-
lar on actuava en primer lloc 
la banda de l’Escola sota la 
batuta de la també nova di-
rectora Andrea Sebastià. El 
repertori escollit va ser «El «El 

SIMEÓN FAUS URIS

 Ateneu Musical de Cocentaina

Una temporada ‘incompleta’, però plena d’efemèrides. 
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barco piratabarco pirata», de David Postiguillo i «Un viaje espacial»«Un viaje espacial», 
de Miguel A. Ibiza. Ja en la segona part i després de do-
nar la benvinguda al nou percussionista, Ismael Inglés, 
la Banda Ateneu Musical de Cocentaina, dirigida per J. 
M. Fayos, interpretava «Enrique López»«Enrique López», pasdoble d’An-
tón Alcalde, «Elsa, procession to the Cathedral»«Elsa, procession to the Cathedral» de R. 
Wagner, «Et in terra pax»«Et in terra pax», de J. Van de Roost i «Marche «Marche 
au suplice»au suplice» d’Hector Berlioz. La festa va acabar amb el 
clàssic sopar de germanor per part dels músics, socis 
i simpatitzants

La maquinària de la Societat continuava a tota marxa i 
l’escola «José Insa Martínez» de l’Ateneu Musical de Co-
centaina preparava la tradicional audició de Nadal que 
es va realitzar al Teular el dia 20 de desembre 2019, 
acte que va comptar amb la participació dels educands 
de totes les modalitats musicals individualment i en 
grups de cambra i tancant el concert el grup instrumen-
tal de la banda jove. Un primer trimestre carregat de 
noves experiències musicals i grans reptes molt fruc-
tífers. Una de les activitats culturals/musicals va ser 
el desplaçament a l’auditori de L’ADDA a Alacant, on 
l’alumnat va gaudir de l’espectacle Carnaval dels ani-
mals amb música de Camille Saint-Saëns. Una posada 

en escena, uns músics brillants i un espectacle 
que es titulava així: «Imaginem el somni d’un fau-
ne, que somia amb animals d’Àfrica, d’Àsia, d’Aus-
tràlia, nadadors, voladors, grans, petits, lents, ve-
loços, prehistòrics, de granja i  ns d’orquestra. 
Que somia amb música, amb música que ens farà 
somiar. Imaginem una orquestra, i un concert i so-
miem amb Claude Debussy i Camille Saint-Saëns. 
Ens trobarem amb la realitat, un concert envaït 
per l’humor i la poesia, per animals que sorgeixen 
de la música i per onze músics fent l’animal, inter-
pretant quinze peces musicals embolicades per 
la fantasia». Un concert que va deixar bocabadats 
l’alumnat i amb moltes preguntes i curiositats, i 

sobretot amb molta gana de fer música i aprendre 
moltíssim.

Després de les festes nadalenques, ja l’any nou 
2020, la banda reprenia els assajos per al projecte 
solidari que estava preparant-se per al mes de març, 
any en què es renovava també la Junta Directiva, pas-
sant a ser presidida per Rafa Faus Uris. Per la seua 
part, l’Escola posava en marxa el segon trimestre i 
amb més activitats per als més menuts, ja que es-
tava prevista per al mes d’abril una eixida al Palau 
de les Arts de València, on el mestre Ignacio Garcia 
Vidal, músic i company de l’Ateneu, ens oferia assistir 
a un gran concert també per al nostre alumnat.

La banda de la Societat Ateneu Musical de Cocen-
taina anunciava a principi de març el projecte ano-
menat Música i Valors en el qual havia treballat des 
de novembre. Es tractava d’un concert on l’Ateneu 
Musical de Cocentaina i la SAM La Nova de Xàtiva, 
ambdues bandes sota la batuta del compositor José 
Miguel Fayos, s’unirien en un projecte solidari a favor 
de l’Encefalomielitis miàlgica / Síndrome de Fatiga 
Crònica.
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En les xarxes socials s’emetia aquest comunicat: 
«Més de 130 músics a l’escenari, en un programa dis-
senyat per a l’ocasió, on totes les obres tenen com a 
eix comú la reivindicació dels valors de l’ésser humà. 
A més, s’estableixen nombrosos paral·lelismes dins 
de les obres del programa com la interacció dins i 
fora de l’escenari, la veu, la teatralitat, el text, o les 
referències històriques i a altres cultures. D’aquesta 
manera, es teixeix un programa el  l conductor del 
qual són els valors de l'ésser humà i on cada obra 
té relació amb les obres de la resta del programa en 
el pla, emocional, històric, contextual o musical. Tot 
això s'uni  ca dins del projecte «Música i valors» que 
té diversos objectius com ara fer visible la malaltia, 
sensibilitzar la societat i ajudar a la investigació, em-
fatitzar els valors humans com la solidaritat, el valor, 
la justícia, el feminisme, la interculturalitat, la diver-
sitat o l’empatia a través de l’art, demostrar que les 
societats musicals són un vehicle no sols de difusió 
cultural, sinó també de solidaritat i un valor sociocul-
tural que cal reivindicar o fomentar l’agermanament 
entre dues societats musicals de dues províncies di-
ferents amb l’objectiu de fer música i contribuir a un 
esdeveniment solidari.

Estrena mundial de Hidden FaceEstrena mundial de Hidden Face.

El programa tindrà a més com a al·licient l’estrena 
mundial de l’obra Hidden Face (A song for Low bat-
tery man). Amb aquesta obra, el compositor José M. 
Fayos-Jordà, ret homenatge a la  gura de Servando 
Castelló, veí de Navarrés i malalt d’encefalomielitis 
miàlgica / SFC, que ha emprès diferents iniciatives 
per a donar visibilitat a la malaltia i recaptar fons per 
a investigar-la, convertint-se així en una  gura inspi-
radora per a tots els malalts. Una obra de marcat 
caràcter contemporani que pretén re  exionar sobre 
el caos interior, el desassossec i la incomprensió a 
la qual s’enfronten els malalts de SFC per mitjà d’un 
discurs abrupte i intens que alterna moments de to-
tal inactivitat. 

A més, aquesta obra té una doble intencionalitat: 
d’una banda, visibilitzar els malalts de la SFC a tra-
vés de la cultura; i de l’altra, recaptar fons per a la 
investigació, ja que el compositor regalarà l’obra a 
totes les bandes que la requerisquen de forma gratu-
ïta, a canvi que es faça una contribució (voluntària i 
independent) a la investigació de la malaltia».

Els concerts previstos per al dissabte 14 de març 
(Gran Teatre de Xàtiva) i diumenge 15 de març (CC El 
Teular de Cocentaina), es van suspendre a causa de 
la crisi del Covid 19.

Les dues bandes conjuntament emeteren un comu-
nicat que explicava el següent: «Davant de la situació 
dels últims esdeveniments i les mesures adoptades 
per les autoritats sanitàries, govern estatal i autonò-
mic i, per recomanació de les autoritats competents, 
la SAM La Nova de Xàtiva i la Societat Ateneu Musical 
de Cocentaina han decidit AJORNAR els concerts que 
teníem prevists per als pròxims 14 i 15 de març a 
Xàtiva i a Cocentaina en suport a la malaltia d’encefa-
lomielitis miàlgica, dins del projecte «Música i valors».

Les dues societats lamentem profundament els in-
convenients que aquestes mesures puguen ocasi-
onar, però entenem que ens trobem davant d’una 
situació excepcional i que la prioritat principal és col-
laborar amb les autoritats i vetllar per la salut dels 
nostres músics i del nostre públic.
Desitgem que la situació es normalitze com més 
prompte millor i, quan les circumstàncies així ho per-
meten, tornarem a reprendre aquest projecte. Aten-
tament,

Ateneu Musical de Cocentaina i SAM La Nova de Xà-
tiva».

Per tant, i tal com encapçalàvem l’article, una tempo-
rada ‘incompleta’ en la qual se’ns han diluït projectes 
tan importants com aquest, concerts d’estiu, actuaci-
ons en festes de Moros i Cristians, audicions, Master 
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Class, convivències amb la Banda jove previstes per a 
maig i juny…, moltes il·lusions trencades, però sense 
perdre les ganes de treballar per a la pròxima etapa. 
En aquest moment, l’Escola té el 100% del professo-
rat i de l’alumnat de actius i en contacte amb mol-
ta normalitat. No s’ha parat de fer música i músics. 
Aquest  nal de curs no serà com s’esperava, però 
segur que vos sorprendrem amb alguna cosa espe-
cial. Prompte es reprendran els assajos dels músics 
per a preparar nous reptes i executar els projectes 
ajornats, i també les matrícules del nou curs 2020 
/ 2021, amb moltes ganes de començar en l’Escola 
l’any acadèmic i per   oblidar-nos d’aquest malson. 

No ha pogut ser, però prompte serà, i serà amb mol-
ta, amb moltíssima música.

Himne de Festes de Cocentaina. 40 anys de la seua Himne de Festes de Cocentaina. 40 anys de la seua 
proclamacióproclamació

En 1979, D. Antonio Borrás Pérez, expresident de la 
Junta de Festes de Moros i Cristians de Cocentaina, 
va proposar a l’actual president D. Antonio Bravo Fer-
rer per a Himne de Festes de Cocentaina la marxa 
mora de D. Gustavo Pascual Falcó «Navarro, el Bort», «Navarro, el Bort», 
la qual  ns i tot va arribar a ser assajada als locals 
de Patronat. Com estàvem en temps del principi de 
la democràcia, els membres de la junta no van vo-
ler imposicions i van creure convenient que es fera 
un concurs en el qual es presentaren totes les obres 
que volgueren, ja que Cocentaina és terra de bons 
compositors.

L’1 de desembre de 1979, l’assemblea, amb més 
de 200 festers de la Junta de Festes, va proposar de 
convocar el concurs per a l’Himne O  cial de Festes, el 
qual va quedar aprovat l’1 de març amb unes quanti-
tats econòmiques assignades. El 7 d’agost de 1980, 
a l’incomparable marc del pati d’armes del Palau 
Comtal, es va fer un concert de música festera amb 
la Unió Musical Contestana, el Cor Joves Cantors i la 
presentació de l’acte a càrrec del Sr. Antonio Borrás 
Pérez, on la segona part constava d’aquest concurs.

Les obres que es van presentar van ser: «Visca la  «Visca la 
festa contestana»,festa contestana», de D. José Ferrándiz Fernández; 
«Amaneix»«Amaneix», de D. José Francisco Molina Pérez; «Can-«Can-
çó de Festa»çó de Festa», de D. Enrique Torró Insa; «Cocentaina és  «Cocentaina és 
festera»festera», de D. Joaquín Sansalvador Moltó; «Visca la «Visca la 
festa»festa», de D. José Insa Martínez; i «Visca Cocentaina»«Visca Cocentaina», 
de D. Gustavo Pascual Falcó.

El jurat estava presidit per l’alcalde, Jose Juan Cor-
tell, i en formava part el president de la Junta de 

Festes, Antonio Bravo, la Dama de Festes, Montser-
rat Barber Sellés, i com a secretari  gurava Santiago 
Aparisi, tots ells sense vot. Integraven el jurat tècnic 
D. Gregorio Casasempere Juan, director de la Ban-
da Primitiva Apolo i Coral Polifònica d’Alcoi, D. Jesús 
Mula Martínez, professor del Conservatori Òscar Es-
plà d’Alacant i D. Antonio Ruda Peco, professor de la 
Banda Simfònica Municipal d’Alacant.

La peça seleccionada guanyadora i proclamada o  -
cialment com a himne de les festes de Cocentaina 
va ser «Visca la festa»«Visca la festa», de D. José Insa Martínez. La 
novetat de la partitura guanyadora era la combinació 
de tempos i d’estils. Un començament amb la crida 
solemne dels metalls pròpia dels heralds al camp de 
batalla, seguida del temps de pasdoble assegut. En la 
segona crida dels metalls, l’estil deriva amb un ritar-
dando  ns a una marxa mora de melodia majestuosa. 
Finalitzant la peça amb un passatge de sonoritat re-
ligiosa. La lletra la va escriure D. Gerardo Mur Pérez 
que, curiosament, també va ser l’autor de la lletra 
d’«Amaneix», l’himne presentat per José F. Molina i 
que va quedar en segon lloc.

En l’entrega del premi, dotat amb 25.000 pessetes 
per a l’autor de la música i la mateixa quantitat per 
a l’autor de la lletra, en obrir-se la plica per Antonio 
Borrás, presentador de l’acte, es va llegir la nota de 
l’autor per la qual feia menció expressa que, en cas 
de ser premiada la partitura, renunciava al premi en 
metàl·lic i el donava a la Junta de Festes .

Aleshores, l’aplaudiment del públic present va ser 
força intens i prolongat, agraint així el noble gest del 
contestà Pepito Insa.

Aquesta humanitat i noblesa la varen gaudir després 
durant molts anys a la Societat Ateneu Musical de Co-
centaina. Insa, el principal valedor d’un grup de joves 
que pegaren el pas de formar una altra entitat mu-
sical al poble, a més de ser el director fundador de 
la banda, sempre serà considerat a l’Ateneu com a 
allò que realment signi  cava per als seus músics: un 
PARE, un AMIC, un MESTRE, un grandíssim MÚSIC, 
però sobretot una magní  ca i irrepetible PERSONA.

En un anterior article per a la revista de festes, el 
company i músic Sergi Castillo relata perfectament 
aquell sentiment:

«… només ell va ser una garantia per als músics, per 
als festers, per als dirigents polítics municipals… José 
Insa va treballar sempre gratuïtament i, a més, va po-
sar en aquell projecte el seu principal atribut com a 
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capital: tot el prestigi aconseguit al llarg de la seua 
vida professional… L’Ateneu era, senzillament, la 
Banda d’Insa».

Des d’aquestes línies, animem a l’Ajuntament a su-
mar-se a aquest reconeixement a D. José Insa Mar-
tínez, nomenat Fester d’Honor per la Junta de Festes 
de Moros i Cristians a  nals dels 90, i tornar a repren-
dre aquella reivindicació de la seua família musical 
de dedicar-li un carrer a aquest il·lustre contestà.

(Informació i textos facilitats per Sergi Castillo i Moisés Sellés)

Mar  l: un projecte innovador que compleix 25 anysMar  l: un projecte innovador que compleix 25 anys

«(...) Fer «re-sorgir» formes, colors, sons, donant-li 
una nova expressió a la música festera, encasella-
da, creiem, en esquemes excessivament simètrics, 
és el principal objectiu. Res més lluny de pretendre 
apartar de la nostra realitat musical les brillants no-
tes escrites en els inesgotables pentagrames, sinó 
que de la mà d’aquestes s’aspira a anar més enllà, 
perquè la cultura així ens ho està exigint. Entre ele-
ments atonals, polirítmies, in  uències de jazz, noves 
sonoritats propiciades, potser, per un nou tractament 
de la percussió, l’atreviment de les harmonies i de la 
instrumentació, igual que de l’afecte posat en les for-
mes, es divisa l’esperança d’aquesta Banda en què 
la seua feina siga entesa. Escolteu  ns a no poder 
més i després emeteu el dictamen que vos meresca. 
Una crítica positiva o negativa serà considerada com 

un gran èxit, però si es produeix indiferència, la  na-
litat d’aquest esforç no s’haurà aconseguit. SERÀ EL 
TEMPS, PERQUÈ AIXÍ LA HISTÒRIA AL SEU CAPRITX 
EL POSSIBILITA, EL QUE DONE LA RAÓ A LA SENZI-
LLA – INNOVACIÓ! Segur!»

Així encapçala el text que li dedica la Societat Ateneu 
Musical de Cocentaina per aquest immens treball di-
rigit per Josep Vicent Egea Insa i gravat per l’equip 
mòbil d’Estudis Pertegás SL el dia 18 de juliol de 
1995 a l’Auditori Municipal de Planes amb l’enginyer 
de so Enrique Morales al capdavant i el disseny grà  c 
a càrrec de Marc Pascual, d’Arts Grà  ques Alcoy SA. 
Col·laboracions especials de José Insa, Ernesto Insa, 
Alfredo Anduix, J. Enric Canet i Amando Blanquer as-
sessorant en la part tècnica musical i Carlos Cerver, 
«Fletxa», com a fotògraf.

«Mar  l», la marxa cristiana del mestre Egea, dedicada 
a Rafael Llorens i a M. Carmen Giner, va ser el nom 
escollit per a titular l’avantguardista CD gravat per 
l’Ateneu. En 1995, any d’aniversari per a la Societat, 
un dels grans esdeveniments programats va ser la 
gravació d’aquest document sonor tan important i 
desitjat pels músics.

Aquest registre va servir per assolir dos importants 
objectius. Primerament, col·locar-la com una de les 
millors gravacions de música festera existents (si ens 
remetem a les proves sonores i opinions dels grans 
professionals): una banda de contrastada qualitat i 
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gran equilibri sonor que comptava amb un gran avan-
tatge, que el seu director, J. Vicent Egea, un brillant 
músic i company que va saber enaltir les millors vir-
tuts de la banda i  aconseguir uns resultats excepcio-
nals. En segon lloc, va signi  car gravació atípica, però 
molt innovadora quant al que existia  ns a aquells 
temps, per a fer un pas evolutiu en la música feste-
ra que tantes carències denotava, seleccionant unes 
peces de gran vàlua, diverses de les quals havien es-
tat guardonades, i que, a poc a poc, van calant l’oïda 
del món fester...»

La crònica de Sergi Castillo en 1996 descriu la verita-
ble impressió general del conjunt de l’Ateneu, a més, 

sabedors pel temps que personatges tan rellevants 
en el món de la música com ara D. Amando Blanquer 
o D. Enrique García Asensio van valorar molt positiva-
ment el gran treball realitzat per Egea i la seua banda.

El repertori escollit per a aquest, amb una plantilla 
de més de 70 músics, va incloure música tan variada 
que abraça des del genial compositor alcoià Aman-
do Blanquer amb la seua marxa «Tarde de abril» «Tarde de abril» (una 
bellíssima i impressionant obra extraordinàriament 
escrita en 1953 que ha aconseguit una enorme po-
pularitat, tot i que va ser presentada a l’aleshores 
Concurs de Composició de l’Ajuntament d’Alcoi i el 
Jurat va dir que no era adequada per a la des  lada...), 
 ns a obres de més recent creació.

En els últims anys sí que s’han compost peces que 
han enriquit el concepte musical. Nous llenguatges i 
tractaments que han refrescat el gènere alhora que 
cohabiten amb altres composicions centenàries.

Els compositors «de la casa» van tindre una especial 
rellevància en el disc compacte «Mar  l». El mestre i 
fundador de l’entitat, José Insa, va aportar els seus 
pasdobles «Alberri»«Alberri» (1965) i «Ateneu Musical Contes-«Ateneu Musical Contes-
tà» tà» (1986), pasdoble dedicat a la seua Banda.

Del també socarrat i company de l’Ateneu Alfredo An-
duix, es va gravar «Habibi»«Habibi» (1989), marxa mora molt 
interpretada en les festes de Moros i Cristians. Un 
altre compositor, en aquest cas el saguntí Joan En-
ric Canet, participa en el CD amb la seua innovadora 
marxa mora «Wahabitas»«Wahabitas» (1992).

Menció especial mereix el mestre Egea amb les se-
ues 7 aportacions al projecte. «Catarsis»«Catarsis» (1982), 
marxa cristiana escrita en 1982 a Madrid, que va 
representar un punt d’in  exió dins del món de la mú-
sica per a la festa pel seu caràcter rupturista amb la 
tradició musical festera. «Cordón 95»«Cordón 95» (1995), marxa 
mora d’encàrrec per a la  là Cordó d’Alcoi. Va ser la 
primera obra per a música festera que va incorporar 
un instrument electrònic, com és el sintetitzador.

La rellevància d’aquesta marxa mora va més enllà. 
Vicent Egea va voler donar un paper protagonista a la 
percussió. Durant un temps, els timbals o el bombo 
servien per a reomplir l’espai entre dues marxes mo-
res. A partir dels anys noranta, les improvisacions de 
percussió al carrer es van convertir en tan protagonis-
tes com la mateixa obra, de la mà de percussionistes 
amb enginy i molta preparació, com els que tenia i té 
l’Ateneu.
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També ho trobarem en el CD «Encarnita la de Llusián» «Encarnita la de Llusián» 
(1982), pasdoble dianer; «Guys’ Band» «Guys’ Band» (1991), que 
traduït al valencià vol dir ‘la banda dels col·legues’ 
i també està dedicat als músics de l’Ateneu. Vicent 
Egea demana en la dedicatòria als seus companys 
que «no canvien el que posa en la partitura, ja que un 
canvi d’una nota o d’una lletra pot canviar el sentit 
de tota l’obra.» És un pasdoble únic, amb una forta 
in  uència del jazz. No en trobaran un altre igual.

Un altre pasdoble és «Celeste amanecer» «Celeste amanecer» (1983), 
peça dedicada a la seua germana. Una obra singu-
lar i elegant que, igual que tota la música del mes-
tre, se n’eixia dels cànons establits. Finalment tenim 
dues composicions premiades amb un 1r premi en 
el Festival de Música Festera Associació Sant Jordi 
d’Alcoi: «Picadilly Circus»«Picadilly Circus» (1991), marxa cristiana que 
naix en 1990 després d’escoltar una melodia celta 
a la cosmopolita plaça que porta el seu nom de la 
capital londinenca durant l’estada que va fer allà el 
compositor. És una peça concebuda per a les festes 
de moros i cristians amb una visió innovadora per a 
aquest gènere, especialment en la utilització de la 

percussió i en el tractament harmònic i formal. Una 
marxa que ja ha sonat pel carrer en moltes ocasions 
i també pot sonar en cada casa sempre que vulguen 
gràcies a aquell disc revolucionari que portava el títol 
de «Mar  l». «Mar  l».

I, per a acabar, una altra marxa cristiana: «Mar  l» «Mar  l» 
(1994). L’expressió és un element molt important en 
la peça. Hi ha innombrables apunts a la partitura i 
 ns i tot deixa un cert marge a la improvisació. Utilit-
za procediments contemporanis escrits també amb 
un llenguatge molt de segle XXI. Dins de la plantilla 
instrumental destaquem com a novetat l’ús de la dol-
çaina.

A partir de la difusió del mateix CD es va produir un 
despertar a la música festera que es va materialit-
zar en moltes actuacions al carrer per a interpretar 
aquestes revolucionàries composicions. Un fet veri-
tablement insòlit en un temps enrere i que va marcar 
un camí a seguir per a enriquir la música destinada a 
la festa de Moros i Cristians.

(Documentació i textos facilitats per Sergi Castillo).
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 Colla de Dolçaines i Tabals

“Mal Passet”

Amb el Tabal i la Dolçaina,

Visca la Festa de Cocentaina!

Com pot començar un repàs d’un any on la inactivitat 
ha sigut la gran protagonista de tots els actes? Quina 
és la manera de parlar d’unes festes que Mal Passet 
porta dins l’ànima si aquestes no es celebraran?

Doncs es pot, perquè la música, una vegada més, ens 
ha demostrat a menuts i grans que quan tot són ad-
versitats, complicacions i la distància física, que no 
social, ens arriba de sobte a les nostres vides, les 
abraçades es converteixen en notes musicals i el posi-
tivisme en cançons, obres i pentagrames. 

Mal Passet ha viscut uns mesos replets d’actuacions 
que s’han vist suspeses pel con  nament. A més de 40 
actes locals i provincials, la nostra colla ha tingut pre-
sència amb la dolçaina i el tabal, on destaquem actes 
com l’entrada del barri de Sant Hipòlit, el nou d’octu-
bre, la inauguració de la nostra Fira de Tots Sants i 
també l’últim de tots, el qual, no per ser l’últim, sinó 
per la importància que té per a nosaltres i pel signi-
 cat d’aquest concert que any rere any ha guanyat 
protagonisme dins del món de la dolçaina i el tabal. 
Parlem del reconeixement «Passet a passet» que la co-
lla atorga a una persona o entitat que lluita pel nostre 

instrument i tracta de portar-lo al lloc que es mereix. 
En aquesta ocasió, el reconeixement va ser per al 
tabaleter algemesinenc Vicent Borràs «faenes», que, 
entre d’altres raons, és l’únic que ha dedicat tota la 
vida a l’ensenyament i a la interpretació, de manera 
professional, amb el tabal valencià. Al mateix temps, 
aquest concert va ser compartit amb la colla Larraix 
del Campello, que ens va oferir un repertori d’un alt 
nivell interpretatiu.

Açò és sinònim de vida, de cultura i d’estima pel nos-
tre instrument tradicional. I així continuava, perquè 
sols en aquest any, ja hi havia programades vint-i-
cinc actuacions més, on estava marcat al nostre ca-
lendari les festes de moros i cristians de Cocentaina. 

Per a nosaltres, les festes no són una trilogia, és molt 
més. Aquestes festes són també uns mesos de tre-
ball i d’assajos per a poder mostrar al nostre poble la 
qualitat musical que mereix, tant als actes del carrer 
com als concerts.

Aquest any arrancarem la publicació des de dins dels 
nostres cors, acompanyarem «Sant Hipolitet» amb 
l’ànima, recordarem les sentades de taula a les  -
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lades amigues durant la setmana festera i sentirem 
com si estiguérem presents la baixada a l’himne de 
la festa. Per descomptat, sonaran el bombo i els tim-
bals ben forts per dintre nostre en les arrancades de 
l’entrada cristiana i l’entrada mora.

Del concert que Mal Passet interpreta el diumenge 
dels Comptes al Palau Comtal poc podem parlar, però 
qui sap si aquest dia, a aquesta hora i al mateix lloc, 
les nostres dolçaines estaran sonant per a fer saber a 

tots els contestans que Mal Passet continua present, 
fent festa, ambient, cultura i el més important, fent 
poble, perquè això és el que més ens identi  ca com 
a colla: formar part de l’arrel d’un poble que estima 
la seua música.

Ara és moment de continuar la festa per dins, sen-
tint-la i donant-li més valor si és possible, perquè ben 
cert és que ens n’adonem d’aquelles coses que més 
ens agraden quan no les tenim i així ens ha passat 
amb les nostres estimades festes.

Com a colla i part del poble, agraïm a tota aquella 
entitat o associació que continua apostant per nosal-
tres, que s’interessa pel que fem i s’acosta a nosal-
tres en cada acte, perquè són igual d’importants que 
cada un dels membres de Mal Passet.

Sols ens queda animar-vos a continuar fent festa, es-
pecialment a les  lades que tenen el càrrec de capi-
tans i abanderats (Bequeteros, Mu déjares, Almogà-
vers i Contrabandistes) perquè no és un any perdut, 
sinó un any de preparació. 

Per últim, donem l’enhorabona a Francisco Massa-
net i tota la seua junta de govern, estem segurs que 
viurem unes festes inoblidables de la seua mà.

Festers i festeres de Cocentaina, ara més que mai: 
visca la festa! Visca la germanor! Visca Sant Hipòlit i 

visca Cocentaina!
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Això era i no era

Això era i no era un grup de gent que per, una circum-
stància o altra, per aquells fats del destí, per aquells 
motius casuals, per amistat o per a  ció, sense voler 
i sense perquè, es van anar reunint a poc a poc, em-
parant-se en un espai que per aquella època es deia 
Patronat. (Ja no m’agrada això, ja m’estic deixant 
conduir per la història i jo no volia això, bo, això que 
siga sol una llicència, que no me’n permetré més). 
Continuem, perquè aquest grup de xics i de xiques, 
per tots els motius citats anteriorment i per alguns 
més, van començar a fer, a practicar, a il·lusionar-se 
per una cosa molt important, per una cosa que fa riu-
re a la gent i que també la fa plorar. Van pensar a fer 
alguna cosa  per a entretenir, per a cercar el somriu-
re tendre i improvisat, van començar a motivar i mo-
tivar-se, és a dir, en poques paraules, van formar un 
grup de TEATRE. Sí, teatre amb majúscules, amateur, 
a  cionat, espontani, un grup que (i torne a fer his-
tòria) ja porta per aquest món molts anys actuant, 
representant drames, comèdies, sainets, autos sa-
cramentals, organitzant muntatges poètics, atrevint-
se amb musicals, contant històries amb música en 
directe. I mira si són atrevits aquest grup de come-

.

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ

En nom i representació del grup TELÓ TEATRE

diants, que han tingut el desvergonyiment de crear 
uns tallers de teatre per a xiquets i xiquetes, tam-
bé per a adults, que, cada any, centenars d’escolars 
dels tres col·legis, quan ja  nalitza el curs, pugen a 
l’escenari, i cosa quasi incompressible, representen 
un únic text escrit  per a ells. I també com els seus 
germans majors han interpretat musicals, i han es-
trenat obres escrites, a cosa feta per a ells. Han ac-
tuat, han ballat i han cantat. Quin grupet de teatre, 
eh? Mare Meua! Ah!, em deixava una cosa molt im-
portant. Perquè resulta que aquest grup de teatre és 
d’un poble de la província d’Alacant per a més sen-
yals, en el qual se celebra una Fira que és d’Interès 
Turístic Internacional i d’Interès Cultural Immaterial. 
Perquè ací aquest grup també va posar el seu gra 
d’arena interpretant «L’Auca de la Fira» i al costat de 
la Colla Mal Passet, «El viatge d’Alexandros». I també 
ha col·laborat amb el 500 aniversari de la Mare de 
Déu. Però com que en aquest poble no els falta de 
res, també tenen unes Festes de Moros i Cristians 
d’Interès Turístic Nacional, on, en un moment deter-
minat, es realitzen unes ambaixades, anteriors al 
simulacre de lluita d’arcabusseria, on casualment 
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també els ambaixadors pertanyen a aquest grup de 
«comediants de la llengua». Qui millor que aquests ac-
tors a  cionats i amateurs foren els que posaren veu 
a aquesta representació històrica? I, parlant de veu, 
vull apro  tar aquest incís per a comentar una de les 
moltes anècdotes que ocorren, han ocorregut i oco-
rreran en aquesta llarga, extensa i nodrida agenda 
del grup. Un any, estrenava càrrec d’Ambaixador Moro 
un jove membre del grup. Obviem els noms, perquè 
ací l’important és l’a  ció, la il·lusió que aquesta gent 
posa en tot el que fa. Sabent que havia de cuidar-se 
una mica perquè la seua veu estiguera  na, neta, con-
corde, va decidir gaudir «La Nit de l’Olla», ja que la 
resta dels dies hauria d’anar amb molta cura. Però 
heus ací que quan al matí de l’endemà, preparat per 
a presenciar la Primera Diana, es va adonar que ni 
un so eixia de la seua gola, la laringe s’havia declarat 
en vaga. En resum, no podia parlar. Encara sort que 
en aquestes coses i, més en aquest poble, i sabent 
de la importància de les Ambaixades, el metge de 
guàrdia va posar la seua obstinació i bon saber, per 
a procurar que aquella límpida veu estiguera en bo-
nes condicions per a poder representar  l’Ambaixada. 
Queda clar que el pobre xic es va passar unes Festes 
diferents, d’allò més imprevistes, però, encara que 
escèptic, algunes vegades es creu en els miracles, i 
aquell dia l’Ambaixador Cristià va interpretar a la per-
fecció l’Ambaixada, i la veu no tenia res a envejar a la 
dels àngels, que per descomptat estem convençuts 

que no té parangó. I parlant d’Ambaixades, va ser 
crec que en l’any 1982. I ara era l’Ambaixador Moro i 
també novençà. S’estrenava aquell any en el càrrec. 
Es va preocupar que el seu vestit fóra elegant i, al 
mateix temps, discret, d’acord amb el càrrec que re-
presentava, i naturalment, com a complement del 
vestit, entrava l’espasa. Convençut de voler repre-
sentar el càrrec amb dignitat, li va demanar al seu 
sogre una espasa, o millor una simitarra mora que 
tenia al menjador, col·locada sobre un feltr  roig, regal 
per un treball que havia realitzat, per cert, li va costar 
una mica deixar-li-la, però davant la seua insistència, 
ho va fer.

Les ambaixades van ser un èxit. Van lluir els dos am-
baixadors les seues habilitats dialèctiques i ja a la 
vesprada van reiniciar la lluita, possiblement amb 
més èmfasi que al matí, ja que era un indici que 
ja acabaven les festes. Quan per   van pujar per 
l’escala de fusta amb molta cura, ja que els anys no 
passen debades, van arribar a la cornisa del Castell. 
L’ambaixador Moro ja prostrat en senyal de rendició 
i l’ambaixador Cristià disposat a simular el  nal de 
la batussa, va sentir la veu del seu company que li 
deia: «Per favor, no em mates, que ja s’encarregarà el 
meu sogre de fer-ho». I llavors li va ensenyar el tall de 
la simitarra, s’havia convertit en una interminable  -
lera d’osques profundes, encaixades, incisions fetes 
amb fúria inconscient, però que el tall de la simitarra 
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s’havia convertit en una serra de tallar llenya. Ome-
tem com quedaria l’escena quan el gendre va anar a 
retornar la simitarra al seu sogre. O la portaria abans 
a arreglar? No ho sabem. Però ací queda l’anècdota.

Perquè, mira per on, ocorre que en aquest poble 
dels meus amors, tenim entre altres coses un «Pa-
lau Comtal» construït sobre una fortalesa àrab, on va 
anar creixent, arreplegant els diferents estils arqui-
tectònics, des del Romànic al Renaixentista passant 
pel Gòtic i on sobretot en els segles XVI i XVII, els Co-
rella, van impulsar moltes obres, on ens han quedat 
joies pictòriques i arquitectòniques, com el claustre 
inacabat del Pati d’Armes, que s’ha convertit a l’estiu 
en el centre i en lloc d’actes  culturals de tota mena: 
música, teatre, presentacions, cinema, concerts, Pati 
d’Armes que ha acollit des de la Banda Reial Holande-
sa al gran violinista Ara Malikian, cursos de música, 
concerts de bandes de música, danses i actors i ac-
trius de companyies de teatre dels anys setanta que 
eren l’elit del Teatre...

Però el mes de juliol, l’últim diumenge és ja una tra-
dició, és un ritu, és una cosa imprescindible que no 
pot faltar: una obra de Teatre. Sí, l’estrena d’una obra 
que han estat durant mesos assajant. I saben vos-
tès què passa? Que allí, en aquell pati d’armes, es 
realitzen tantes coses que no queda temps per a as-
sajar, i no es pot muntar l’escenogra  a, la llum i el 
so,  ns al mateix dia de l’actuació. Perquè un pati tan 

impressionant, amb unes columnes que et transpor-
ten a segles passats, fan que quan interpretes teatre 
històric et fa l’efecte que no has canviat d’època... 
Un pati, repetisc, que no reuneix les condicions tèc-
niques actuals per a fer teatre i cal improvisar  ns a 
uns camerinos. Cal portar tot l’equip tècnic neces-
sari, perquè allí no hi ha res. I llavors sorgeix el geni, 
l’actitud, l’entusiasme, i en poques hores, malgrat 
tot, l’escenari es converteix en un plató idoni per a 
representar qualsevol obra.  I què fa aquesta gent? 
Com se les arregla? Com es produeix el miracle? Bé, 
perquè tenim entès que tenen un local on guarden 
tot el material. El mateix dia de l’obra, el carreguen 
en un camió, el  transporten al Palau, sempre procu-
rant que no aparega el policia municipal que, com-
plint amb el seu deure, t’impedeix passar, ja que es-
tem en setmanes de  ladetes, els carrers principals 
estan tallats. Encara sort que sempre preval el sentit 
comú i les coses no arriben a més. La càrrega i des-
càrrega es fa amb rapidesa, tots formen una pinya i 
majors i xicotets, homes i dones, formen una cade-
na que en un temps rècord, queda el camió buit. Els 
tècnics llueixen les seues habilitats, recorren al més 
insòlit, la resta, es converteixen, en doble gènere, en 
mecànics, fusters, dissenyadors, peons… L’important 
és que l’escenari queda perfecte.

D’altra banda. Sorgeixen, també en doble gènere, 
maquilladores, esteticistes, perruqueres... I, sobre-
tot, les que porten l’atrezzo. I això què és? Doncs 
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aquelles persones anònimes que s’encarreguen que 
estiga llest i a punt tot el que forma part de l’escena 
en aquella representació: cadires, taules, coberte-
ries, llums, quadres, culleres,  orers, gots, telèfons…

Plató preparat ja per a la representació. Però pot ocó-
rrer que, com fa molts anys i encara en la memòria, 
els núvols, cansats de tant esperar en un estiu tan 
calorós, van decidir per   desfer-se de tota l’aigua em-
magatzemada durant tant de temps i van descarregar 
una tempesta tan gran, acompanyada de vent, que 
en uns segons va destruir tot el treball que tant havia 
costat a preparar-se. Em diuen que naturalment es va 
suspendre la funció. Conten que quan el pati encara 
no estava arreglat, ara ja tenim un sòl de pati decent, 
en condicions, però fa uns anys, l’olor dels desguas-
sos en un dia humit era insuportable, tant que havien 
de tapar amb planxes de ferro les boques dels embor-
nals… Però van tindre tanta cura tapant la boca de 
l’embornal, que va tornar l’aigua en forma de tempes-
ta a aparèixer i va arribar a inundar el pati, amb el que 
van haver de proveir-se de botes d’aigua per a poder 
netejar i fer desaparèixer el llac que allí es va formar.   

Sí, és la col·laboració que el grup d’actors i actrius 
amateurs realitzen tots els anys per a donar-li un re-
lleu cultural a les Festes de Moros i Cristians. Encara 
sort que tot passa i poden dir amb orgull que sempre 
l’obra resulta un èxit, malgrat els petits o grans incon-
venients, a pesar que a última hora se’ls  acabava el 
maquillatge, o que minuts abans se’ls oblida un sofà 
que anava col·locat al costat  esquerre o que el te-
lèfon imprescindible per a l’obra ningú no sabia on 
estava, o que una de les portes no estava ben sub-
jecta i ni es podia obrir ni tancar, o que en plena obra 
l’actor o l’actriu principal o qualsevol altre, això no 
té importància, es bloquejava, es quedava en blanc, 
i gràcies a la perícia d’uns, al poder d’improvisació 
d’uns altres i a aquells personatges anònims, que els 
amateurs encara els utilitzen com són els traspunts 

o apuntadors, han eixit airosos del contratemps, i 
sempre donant la casualitat que pràcticament quasi 
mai ningú no s’adonava. Aqueix grup, malgrat totes 
aquestes incidències, ha superat any rere any, tots 
aquests xicotets incidents, que són sols una mostra 
minúscula de quantes coses ocorren abans de pu-
jar el teló. Però, quan tot acaba, quan estan al pati 
tranquil·lament, amb un refresc o un piscolabis o 
assaborint, com és tradicional, una «Aigua de Valèn-
cia» que una companya del grup sap preparar amb 
una exquisidesa impecable, ve la rialla i el relax. Al-
gunes vegades, i com volent traure’s, de damunt el 
cansament i els nervis del dia, algunes vegades, un 
company, per a arredonir la nit, regalava a través de 
l’aigua emmagatzemada en la mànega, una pluja 
improvisada que, encara que xopats, esborrava tots 
els problemes que hagueren pogut sorgir i, també, 
l’estrès acumulat durant tants dies.  

Bé, una última cosa. El grup d’a  cionats, còmics de 
la llengua, amateurs, formaven i formen part d’una 
gran família teatrera, un gran grup: TELÓ TEATRE, i 
que el poble d’on és aquest grup es diu, també amb 
majúscules: COCENTAINA. I com és de ben parits ser 
agraïts, he de dir que aquest grup està molt agraït a 
l’Ajuntament, a la Regidoria de Cultura i a la Junta de 
Festes, per l’ajuda que any rere any rep d’aquestes 
entitats.

Aquest any serà un any especial, i ben especial. 
Aquesta pandèmia que estem patint, aquest Co-
vid-19, està malbaratant moltes coses i trastornant-
nos la vida. Però sabem adaptar-nos i superarem, 
amb l’esforç de tots, aquesta crisi. A hores d’ara no 
saben si podrem complir amb la cita anual per al 
mes de juliol. Siga com siga, enguany o a l’any que 
ve, continuarem sent  dels a allò que estem com-
promesos, amb les Festes de Moros i Cristians i la 
seua Junta de Festes al capdavant i, sobretot, amb 
l’estimat i sempre acollidor, públic contestà.
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25 de maig de 2020....

QUIQUE CAMALLONGA

Cronista de Festes

25 de maig del 2020 fase 1 de la “desescalada” de 
l’estat d’alarma per la pandèmia global del COVID-19, 
les festes de Cocentaina són anul·lades després de 
vuitanta-un anys celebrant-se ininterrompudament el 
segon cap de setmana del mes d’agost. El president 
de la Junta de Festes em demana enfrontar-me a un 
full en blanc per a escriure les reaccions i els sen-
timents dels festers i festeres de Cocentaina... Una 
feina quasi impossible... Com escriure el que sentim 
en entrar al Pla amb la nostra banda per entonar tots 
junts i juntes el “visca la germanor”, com transmetre 
el sentiment de vestir-te dels colors de la teua  là i 
baixar a la plaça de la Vila, com podem escriure en 
un full el que sentim en escoltar les primeres notes 
d’aquell pasdoble, l’inevitable que és no emocio-
nar-te al girar l’esquadra en el Pla amb tota eixa gent 
allí, la calor que passem en l’acompanyament i el bo-
nic que és aquest acte, la serenitat i la calma que 
es respira a la processó, eixa mà tremolant en posar 
el primer “pisto” amb el primer raig de llum del dia i 
eixe primer tro, com escriure el que sentim amb les 
mirades, els gestos i els somriures de les persones 

que estimem de la nostra  là... És difícil escriure tot 
açò en un paper, per això he preguntat als festers 
i festeres quines han sigut les seues reaccions, els 
més de 260 festers i festeres que han participat en 
l’enquesta, hi han coincidit amb dues coses demos-
trant que no sols cantem el “visca la germanor” sinó 
que també ho sentim i que anem a treballar totes i 
tots junts per a superar aquest any.

Els festers i festeres de Cocentaina troben la decisió 
d’anul·lar les festes com, “Correcta i responsable” 
(Aitana 24, Manta Roja), “Ha sigut la decisió més en-
certada” (Laura 31, Contrabando), “Conseqüent amb 
la situació” (Angi 26, Maseros), “Una decisió respon-
sable” (Rafa 59, Bereberes Borts), “Crec que és el 
correcte” (Toni 55, Creuats), “Em pareix una decisió 
difícil, però encertada” (Mari Nieves 44, Cavallers de 
Llúria), “S’ha obrat correctament” (Jose Manuel 59, 
Sahorins), “És una anul·lació lògica” (Jose Enrique, 
Kabilenyos 42).

El COVID-19 deixa a dia d’avui més de 27.000 morts 
en Espanya i més de 428 mil al món, altra cosa de 
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la qual ens sentim orgullosos els festers i festeres 
de Cocentaina és “d’haver aportat el nostre granet 
d’arena per a parar aquesta pandèmia.” (Mateo 22, 
Almogàvers), “El primer és la salut de totes les per-
sones i que no és necessari córrer riscos” (Alicia 55, 
Llana).

Les festes de Cocentaina no tenen ni gènere ni edat, 
altres dues enquestes que ens agradaria destacar 
és en aquest cas la del fester més major i la festera 
més jove que amb quasi setanta anys de diferència 
entre ells han compartit molts sentiments: “La cor-
recta. Per damunt de tot, SOLIDARITAT. Pena, però, 
a més a més, per la situació mundial.” (Pepe 80, 
Muladís), «Em pareix bé pel fet de prevenir el contagi 
del coronavirus, però al mateix temps no perquè jo 
des de que vaig nàixer he eixit a festes i em resulta 
estrany no eixir aquest any. De tristesa i també una 
mica enfadada, però també un poc contenta perquè 
així no hi haurà tants contagis.” (Paula 11, Almogà-
vers).

El sentiment que més es repeteix en tots els festers 
i festers de Cocentaina són els següents “Tristesa” 
(Estefania 29, Mudéjares), “Molt trist” (Jose Vicen-

te 47, Gentils) “Tristesa, però amb la sensació de 
que s’havia dut a terme la decisió correcta” (Ignacio 
29, Contestanos)”, “Així i tot és una cosa molt tris-
ta” (Maria 19, Cavalleria Ministerial), la pena, tristor, 
alleujament, resignació, decepció, impotència, tran-
quil·litat una gran barreja de sentiments que no es 
poden explicar.

Hi ha festers que ens parlen de la seua situació ac-
tual i que aquest serà el primer any que passaran 
les festes molt lluny de la seua terreta “Actualment 
visc a Madrid. Davant una pandèmia tan devastado-
ra, cal tindre tota la precaució per a evitar que els 
festers caiguem en riscos. Visca la festa però des de 
la tranquil·litat i la seguretat.” (Kike 49, Maseros), 
“Jo visc a París (França) i saber que enguany no te-
nim publicació i tindre-la que passar, a causa de la 
pandèmia i el con  nament, a 1500 km sense estar 
a Cocentaina i a la  là es fa costera amunt, però sé 
que ha de ser així pel bé de tots i el dia de la publica-
ció a les 19 h camisa de la  là i a cantar l’himne de 
festes des de París.”(Milagro, Bequeteros).

Per últim altra cosa que no perdem els festers i fes-
ters és el positivisme, les ganes i l’orgull de les fes-
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tes de 2021: “L’any que ve amb més ganes :)” (Ra-
quel 29, Bequeteros), “Ganes de que passe tot açò i 
ganes de que torne altra volta la música al carrer, per 
un 2021 molt especial després d’haver estat un any 
sense festes!!” (Octavio 34, Contestanos), “2020 no 
va a ser igual sense la trilogia festera, tristesa i impo-
tència però amb moltes ganes de poder celebrar-les 
el 2021.” (Carla 18, Muladís), “L’any que ve ho pillaré 
amb més ganes” (Fàtima 32, Sahorins) l’esperança 
és l’últim que és perd i els festers i festeres de Co-
centaina tornarem més fortes que mai. “És un orgull 
ser fester de Cocentaina” (Pep, Almogàvers). 

Moltes gràcies a totes i tots els festers i festeres que 
han participat en aquest article, ens haguera encan-
tat, poder posar totes les vostres enquestes, ja que 
ha sigut un treball meravellós poder comptar amb les 
vostres opinions perquè  sense vosaltres les festes 
de Cocentaina no existirien.

La vida ens ha donat una nova oportunitat, l’any que 
ve, el canó de la Llana sonarà més fort que mai, el 
Kabilenyos descobriran per   “si són o no són d’ei-
xos”, el “desperta ferro” dels Almogàvers ressonarà 
pels carrers de Cocentaina, el lleó dels Contestanos 

tornarà a rugir, els músics tocaran el “bequeteros 
a ratllar” i ells faran l’ou, els cavalls de cartró dels 
Cavallets tornaran a eixir pel Passeig, els Gentils es 
mudaran amb el seu cinto per a la diana, el Contra-
bando tornarà a deixar-nos bocabadats amb la seua 
manera de formar, els Maseros tornaran a decorar 
els seus barrets amb les plantes aromàtiques de la 
Mariola, la Manta Roja lluirà la seua ploma més que 
mai, els Cavallers de Llúria es prepararan per a la ba-
talla i sonaran els seus metalls per la Vila Comtal, el 
verd i groc dels bombatxos del Mudéjares lluirà més 
que mai, les espingardes dels Sahorins brillaran amb 
els primers rajos de llum a la diana,  els Muladís tor-
naran a omplir la plaça de la Vila a la segona diana, 
els Creuats faran sonar els sues trabucs per a tornar 
Cocentaina als cristians un any més,  tornarà a ser 
un honor ser de la  là dels Borts.

Els quatre càrrecs tornaran a inundar Cocentaina 
amb música, ballets, passacarrers i sobretot GERMA-
NOR I ESTIMA A LA FESTA.

VISCA LA GERMANOR.
VISCA LA FESTA.

VISCA SANT HIPÒLIT.
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Eduard Bernabeu Valls

L’experiència va ser única i inoblidable. Quan la junta 
de festes m’ho va comunicar l’alegria va ser immensa, 
jo sempre (de tota la vida) he participat en les festes 
com a músic, però per motius professionals ja fa 24 
anys que estic a Palma de Mallorca, encara que sem-
pre que he vingut al poble he participat amb la meua 
banda de música: l’Ateneu Musical de Cocentaina.

Les festes de l’any passat varen ser molt especials, ja 
que la  là Contestanos va fer el capità cristià, Màxim 
Ferrer i el meu nebot Octavio, que era el cap de  là, 
en varen comentar de dur la banda de música de Ma-
nacor per al capità i jo els vaig dir que cap problema i 
així va ser.

Va ser una experiència brutal per part dels músics i 
dels festers: era la primera vegada en tota la història 
de les festes de Cocentaina que una banda de Mallor-
ca intervenia. El dia de l’himne els músics (50 músics) 
es varen in  ltrar de festers amb el polo negre i els 

 Director 

Himne de Festes 2019

E B V

pantalons vaquers. Al  nal del passacarrer anàvem 
tota la meua família, la meua germana Gloria, el meu 
cunyat Octavio, els meus nebots Gloria, Quique, Oc-
tavio, Milagro i els seus  lls que són els més guapets 
del món, la meua dona Mari i els meus  lls, Edu amb 
la novieta Esther i Iñaki, la veritat és que va ser un 
autèntic goig.

L’entrada al pla va ser molt emotiva, de gom a gom, 
gent i festers tots junts, quan vaig pujar al pòdium 
i vaig donar l’entrada a les bandes de música tot 
d’una la pell de gallina, com he dit abans va ser una 
experiència que no s’oblidarà mai.

Voldria donar les gràcies a l’Ajuntament, la seua 
alcaldessa, Mireia Estepa, al regidor de Festes, Oc-
tavio Cerdà, a la Junta de Festes, encapçalada pel 
seu president, Hipòlit Borràs, a la  là Contestanos, 
a la meua família, també la meua família musical de 
l’Ateneu i a tota la gent del poble de Cocentaina.



cccccccaaaaaaaaaaaaaFFFFeeeessstttaaa iiii   MMMMúúússsiiicccaaaFFFFFFFFFFFFeeeeeeeeeeeessssssssssssttttttttttttttttttaaaaaaaaaaa  iiiiiiii MMMMMMMMMMMMMM cccccccccccccFFFeeesssttttaa iii MMM cccsiiicccaaaMMMMMMMMMMMMuuuuuusssssssssssssiiiiiMMMusssii

145

José Rafael Pascual VilaplanaJ é R P V

 Mantenidor

Presentació Càrrecs Festers 2019

Pati d’Armes del Palau Comtal
Co centaina, 6 de juliol de 2019

Il·lustríssima Sra. Alcaldessa de Cocentaina, Sr. Re-
gidor de Festes, Corporació Municipal, Sr. President 
de la Federació Junta de Festes de Moros i Cristians 
de Cocentaina, càrrecs festers, amics socarrats: 

Aquesta nit iniciem el darrer tram d’un camí que ens 
mou i ens commou durant tot l’any. Quan venen fes-
tes, el nostre esperit es mulla d’una inquietud molt 
particular que sols s’entén quan has obert els ulls 
en aquestes terres. Els que vivim els Moros i Cristi-
ans des que tenim ús de raó, de vegades ens resulta 
difícil explicar què signi  ca la nostra festa gran. El 
sentiment fester no és sols patrimoni d’aquell que 
vist de Moro o Cristià, sinó de tot aquell que sent 
un rebombori intern quan escolta un pasdoble a 

la diana; o d’aquell que dibuixa un somriure i com-
parteix el goig mentre saluda un amic que des  la 
a l’entrada; o d’aquell que darrere d’una esquadra 
interpreta una música que acarona les emocions; o 
d’aquell que en veure passejar al patró pels carrers 
del poble, mira els ulls de joia dels que l’esperen a 
les voreres i recorda als estimats que ja han emprès 
el darrer viatge; o d’aquell que escolta i tremola amb 
els versos frenètics d’unes ambaixades. He tingut la 
sort de nàixer en una família on s’ha viscut la festa 
amb la normalitat i la devoció que et fa sentir orgu-
llós de la terra que xafes. Mai no hem format part de 
cap  là, però com a família de músics, a la nostra 
llar es viu la festa amb goig i amb emoció. I és la 
música la que m’ha portat a estar avui en aquest 
faristol. Tot i que en la meua feina acostume a estar 
d’esquena al públic, avui espere treure forces del 
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vostre caliu per parlar-vos d’allò que ens reuneix en 
aquest meravellós patí del Palau Comtal: la festa dels 
Moros i Cristians, la nostra festa gran.

No tinc cap record d’infància que no estiga lligat al so 
d’una banda. Les classes de solfeig després d’eixir 
d’escola, els assajos el diumenge de matí, els passa-
carrers que de menut feia al costat de mon pare tot 
agafant la butxaca dels seus pantalons... La música 
ha estat un element quotidià que m’ha anat forjant 
una forma de viure i, per descomptat, una forma de 
ser. Voluntat de fer, voluntat de ser... com deia l’admi-
rat mestre Pérez Vilaplana. Un amic murer que com jo 
resideix a Cocentaina fa molts anys, el poeta Joan To-
màs Jordà i Sanchis, parla dels nostres pobles, Muro 
i Cocentaina i ho fa així:

El poble és una ampla llar

que mai no tanca les portes (...)

És vell que ensenya el solc,

és jove que aprèn camins.

Es comparteix l’alegria,

es commou en el condol,

es treballa per fer festa,

i es viu per ser, volent fer (...)

Fragment d’EL POBLE pertanyent a MAR D’ALENSMAR D’ALENS 
(2016, Tabarca Llibres)

El conreu de la música et fa sentir a prop dels altres, 
tant com a intèrpret com a compositor. D’una ban-
da, el primer s’endinsa en l’estudi de la partitura per 
crear una obra sonora efímera organitzada per algú 
que l’ha imaginada i que en mans de l’intèrpret es 
fa realitat. Per un altre costat, el fet de compondre 
una partitura et fa exprimir la teua comunicació e  caç 
cap a l’intèrpret que haurà de recrear-la. En un full en 
blanc, escrius la simbologia d’allò que has construït 
mentalment i que sols serà realitat artística quan algú 
ho interprete. És més, cada vegada que ho faça, serà 
diferent. Per semblant que siga, mai no serà igual. I és 
que cada moment musical, com cada moment vital, 
té la seua pròpia caducitat i cal viure’l amb la vehe-
mència d’aquell que sap que no el tornarà a tindre.

Tanmateix he de dir-vos que parlar de la Música per 
als Moros i Cristians i gosar defensar-la no és fàcil. 
Quan amb divuit anys vaig arribar a la meua primera 
classe al Conservatori de València, al mig del Camí de 
Vera, el mestre que ens impartia classe aquella ves-
prada passà llista i ens preguntà d’on veníem. En dir-li 

que era de Muro em preguntà si tocava en la banda 
del meu poble. Després de la meua contestació a  r-
mativa em digué tot dogmàtic: «¿Y usted también es 
de esos músicos que se prostituyen detrás de una 
escuadra de Moros y Cristianos?». Em va deixar de 
pedra. Qui era aquell home amb el qual anava a for-
mar-me com a músic que estava tirant per terra tot el 
que jo havia viscut des de menut, amb la senzillesa 
i la naturalitat més absoluta? Sense pensar massa 
li vaig respondre: «Pues sí, en mi casa nos prostituí-
mos mi padre, mi hermano y yo...». Així es va quedar 
la cosa amb la rialla dels meus companys. Però com 
és la vida, sols uns deu anys més tard, coincidia amb 
aquest mestre, ara com a company de jurat, en un 
concurs de composició de música festera. Quan el 
vaig veure assegut allí, al meu costat, tot revisant les 
partitures de les marxes mores li vaig dir: «Maestro: 
bienvenido a la prostitución». Per una altre costat, 
no fa massa temps vaig anar a veure una entrada 
on s’estrenava un composició meua. La banda en-
carregada d’interpretar-la va passar amb noranta 
músics, més de la meitat llogats que arreplegaren 
la partitura de la meua música cinc minuts abans 
de començar la des  lada. En passar per davant de 
mi vaig observar que aquell que havia organitzat el 
grup o no sabia de música o s’havia tornat boig: hi 
havia deu trompetes, nou trombons i nou clarinets, 
dos parelles de timbals (la meua partitura sols en 
necessitava tres), un home colpejant uns ferros pen-
jant d’un carro (percussió que jo no havia escrit), dot-
ze dolçainers (quan la partitura es podia tocar amb 
quatre)... Vos assegure que no sabia on amagar-me. 
Allò que sonava no es pareixia ni el més mínim a allò 
que jo havia escrit. Notes errònies, ritmes equivo-
cats, un so totalment descompensat, percussió que 
no estava escrita i, per si fora poc, un altre home tot 
percudint un gong com si s’acabara el món mentre 
el públic enfervorit aplaudia aquell despropòsit.... 
En  nalitzar l’entrada, em va veure un responsable 
d’aquella banda i em digué: «Què, José, què t’ha pa-
regut?». Li vaig contestar: «Li haureu tornat els diners 
a la  là, no? El que acabeu de fer es pot de  nir com 
una estafa en tota regla...». Doncs no, aquells més 
pagats que pagats.

Situacions com aquestes m’han fet re  exionar sobre 
la Festa de Moros i Cristians i sobre la música que 
s’escriu per a aquesta. D’una banda, he trobat un 
desconeixement absolut de la seua història i dels 
seus orígens. Els estereotips que es tenen sobre 
aquesta música no són producte més que de la igno-
rància, com quasi tots els estereotips. Tanmateix des 
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de la pròpia festa o des de les pròpies ban-
des, en ocasions, donem una imatge indig-
na per al nostre patrimoni cultural. He pogut 
dirigir diverses obres escrites per a la Festa 
de Moros i Cristians en diferents indrets on 
no hi ha tradició festera. A Bilbao he fet so-
nar el Moro Guerrero de Manuel Ferrando, 
Segrelles de Pérez Vilaplana o A trenc d’al-
ba de Vicent Egea; a L’Havana vaig dirigir El 
Bequetero de Gustavo Pascual i la Marxa del 
Centenari d’Amando Blanquer; a Holanda el 
Picadilly Circus d’Egea...; he vist vibrar mú-
sics i públics amb marxes mores, cristianes 
i pasdobles que he interpretat a Colòmbia, 
Uruguai, Argentina, Estats Units, Itàlia, Eslo-
vènia, Anglaterra, Bèlgica, Alemanya, França, 
Suïssa...  ns i tot m’han enviat gravacions 
des de Letònia, Corea, Israel, Austràlia o 
Sud-àfrica. La gent ha apreciat les partitures 
per ser simplement música, sense més. Tan-
mateix, a terra nostra, ja fa uns quants anys, 
m’invitaren a dirigir un concert al Palau de la 
Música de València amb una de les bandes 
que dirigia. En enviar el programa, el coordi-
nador del festival em va telefonar i em digué: 
«Hem rebut el programa que voleu fer. Tot 
molt bé, però... has posat una marxa mora. 
Has de tenir en compte que el concert es 
retransmetrà en directe per Ràdio Nacional 
d’Espanya...». Tot sorprès li vaig respondre: 
«Tranquil, que si escolten a Extremadura una 
marxa mora, això no els provocarà una ur-
ticària auditiva..»”. No entendré mai com un 
responsable de programació musical discri-
mina un gènere musical en lloc de vetllar per 
la qualitat del que es fa. He de dir que, com a cabut 
que sóc, no vaig canviar el programa i que a hores 
d’ara, aquell senyor que no volia una marxa mora en 
el repertori del concert, és un bon amic i s’ha conver-
tit en un col·leccionista de CD’s de música de Moros i 
Cristians. Entre tots podem fer que aquest patrimoni 
tan nostre puga ser exportable. Això sí, hem de fer 
atenció a com l’oferim, a com el presentem... Estem 
parlant d’art i no d’un simple  l musical d’ambient. 
La responsabilitat és molt alta. La música de Moros 
i Cristians deixa una petjada ben forta a aquell que 
l’experimenta, com a músic, com a fester, com a sim-
ple espectador. Alimentem l’ànima i les emocions, i 
amb el menjar no es juga.

La nostra festa és un cúmul de fusions paganes i 
religioses que al segle XIX adquiriren un caire histo-

ricista del qual, afortunadament, mai no se n’ha sor-
tit. Les danses moralitzants d’origen medieval amb 
turcs i cavallers cristians es barrejaren amb les ceri-
mònies de soldadesca presents en diversos llocs de 
la Península Ibèrica després del concili de Trento al 
segle XVI. Aquestes celebracions reunien en confra-
ries voluntaris vestits de soldats (segons la tradició 
de cada lloc o la in  uència històrica de cada territori) 
que recaptaven almoines per a les ànimes descarrila-
des o bé diners per a les festes en honor a un patró. 
En aquestes confraries es repartiren tota una sèrie 
de càrrecs que avui encara perduren en les nostres 
festes: el Capità era el màxim responsable d’aquells 
grups de soldadesca i anava sempre al capdavant del 
grup quan eixien al carrer dies abans de la festa gran; 
l’Alferes era qui anava sempre tancant la comitiva i 
era qui portava la Bandera de la confraria i la guarda-
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va a sa casa durant tot l’any. En alguns pobles aques-
tes soldadesques protegien les imatges i andes dels 
patrons quan eixien pel carrer en processó, plenes 
de materials nobles i joies enmig un poble que tenia 
fam. I quan des  laven en grup ho feien moltes vega-
des amb el so de tambors i caixes, com encara es fa, 
per exemple al meu estimat poble de Bocairent, que 
comença els seus dies festius amb la coneguda com 
a «Nit de les Caixes».  

Sempre he pensat que la festa de Moros i Cristians no 
és el record d’una guerra, seria una absoluta obsceni-
tat. A les guerres no hi ha mai guanyadors, si més no, 
són testimoni evident de la victòria de la ignorància. 
Les nostres festes són, per damunt de tot, un clam 
de convivència i d’autèntica tolerància; s’ix al carrer 
braç a braç amb altra gent que pot pensar diferent 
de tu, que pot parlar una altra llengua, que pot creu-
re en un altre déu... És la festa de la generositat en 
preparar durant tot un any un espectacle per a oferir-
lo als altres i gaudir-ne del seu conreu. I sí, podem 
ser més o menys historicistes, però cal ser-ho amb la 
pròpia festa, conreant allò que hem heretat i tot com-
prometent-nos a deixar-ho com a llegat per a aquells 
que ens succeiran. Cada poble ha de fer la seua festa 
i ha de defensar-la com la millor. Això és l’autèntica 
riquesa de la nostra cultura, això podria ser una glo-
balització ben entesa. Estimats amics, anem a viure 
uns dies de comunió emocional i devota, de joia sin-
cera perquè serà compartida, de mostrar allò que ens 
diferencia com a éssers humans. I tot i que represen-
tarem una ambaixada on acabaran guanyant els cris-
tians, serà una victòria  ctícia, ja que haurà guanyat 
un altre any el desig de fer poble, l’anhel de sentir-se 
poble, la dolça complaença de saber-se afortunat per 
nàixer als peus de la Mariola.

Avui ens han presentat als càrrecs de la Festa de Mo-
ros i Cristians de Cocentaina: capitans, abanderats, 
director de l’himne i autor del cartell. Tots sis viuran 
unes festes especials, inoblidables i que de segur ro-
mandran a la seua memòria per sempre. Ells repre-
sentaran l’esperit d’un poble i d’una tradició que ens 
de  neix i que ens ompli d’orgull.

El Capità Cristià és el fester Màxim Ferrer Sellés de 
la Filà Contestanos. Aquesta  là porta al seu nom la 
denominació del poble de l’antiga Contestània. Crea-
da als anys seixanta del segle XX, és coneguda com 
la Filà dels Pots, ja que molts dels seus fundadors 
treballaven en la Industria Metalgrá  ca San Jorge de-
dicada a l’elaboració de llaunes i de metall. La túnica 
negra amb un lleó daurat que vesteixen fou dissenya-

da per un gran artista contestà com fou Vicente de 
Paul Agulló, més conegut per Agulló de Cocentaina.

Les hosts de la mitja lluna seran presidides pel Capi-
tà Moro Rubén Colomina Arroyo, de la Filà Bereberes 
“Els Borts”. Els bordets dels Kabilenyos que fundaren 
aquesta  là allà pel 1939 són destinataris de partitu-
res emblemàtiques de la Festa de Moros i Cristians 
com Buscant un Bort de Gustavo Pascual Falcó o la 
mítica Als Berebers del mestre José Pérez Vilaplana, 
potser una de les marxes mores més interpretades 
arreu la geogra  a festera. Fa dos anys vaig tenir el 
plaer de dirigir-la amb la Banda Municipal de Bar-
celona a l’Auditori de la ciutat comtal. Recorde el 
comentari d’un músic de Llíria que toca en aquesta 
formació: «No he pogut acabar de tocar... Ja ho sent... 
Feia molts anys que havia tocat aquesta marxa i avui, 
enmig aquest auditori, han vingut a mi records que 
no esperava...».

La Bandera Cristiana serà portada per Javi Pascual 
Motos, un membre de la Filà Creuats, la Filà del Pa-
tronat impulsada allà pel 1952 per Mossèn Eugenio 
Raduán. Amb la creu al pit, aquesta  là emula aquells 
pelegrins armats que participaren en les croades me-
dievals. I tancarà aquesta representació la Bandera 
Mora de la mà d’Abraham Moltó García de la Filà 
Manta Roja, una de les  lades veteranes de la festa 
contestana. La ploma al barret i la manta roja al mus-
cle acompanyen tots els anys el seu particular Sant 
Hipòlit, també obra del ja esmentat mestre Agulló de 
Cocentaina. 

Hem vist ja quin serà el cartell que anunciarà per tot 
arreu que Cocentaina està de festa. L’autor és un so-
carrat d’aquells que intervé el paisatge amb distintes 
creacions plàstiques que desitgen fer-nos partícips 
d’una perspectiva diferent de l’entorn: Moisés Gil, 
que agafa l’ésser humà sempre com a centre dels 
seus esbossos, aquelles arquitectures habitades on 
tots ens podem sentir re  ectits. El poeta contestà Vi-
cent Valls ens va deixar escrit:

I resta l’home com un ressò de l’èxtasi,

com l’espill d’una llum en el misteri,

entre metalls i guitarres

i sorolls obsedits (...)

Fragment de L’ETERN MORTAL publicat a 
LLAMPECS I ESPURNES LLAMPECS I ESPURNES 

(1991, Institut de Cultura Juan Gil Albert).

Fa tres anys, en aquest mateix acte, em presentaren 
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com a director de l’Himne de Festa. Aquesta fou una 
experiència inoblidable per diversos motius. Sóc 
nascut a Muro i estime el meu poble, perquè així 
ho he après dels meus pares i dels meus germans. 
Tanmateix, ja fa vint-i-dos anys que sóc veí de Co-
centaina on vaig conèixer la meua dona, on estic cri-
ant els meus  lls i on he trobat amics que ja formen 
part del meu bagatge personal. És difícil descriure 
les sensacions d’aquell dia dels músics de fa tres 
anys. Baixar pel Passeig amb el so dels amics del 
Mal Passet, arribar al Pla de les Monges ple de gom 
a gom, eixir al balcó del Palau per arreplegar la ba-
tuta... Això sí, quan vaig fer l’anacrusi per a iniciar 
el VISCA LA FESTA de José Insa i Gerard Mur, vaig 
saber de forma evident que aquelles notes i aquelles 
paraules formen part intrínseca d’un poble. He de 
confessar-vos que no m’agraden ni els himnes ni les 
banderes obligades. El respecte no s’imposa, s’ha 
de guanyar. I Cocentaina li ha atorgat aquest respec-
te a una partitura que ens parla musicalment i literà-
riament de germanor. Aquest any l’afortunat director 
d’aquest acte serà un bon amic de fa molts anys. 
Vaig conèixer Edu Bernabeu quan tocàvem junts en 
la Banda de l’Institut Pare Arques, una formació que 
reunia els músics del Comtat que estudiàvem ací, 
a Cocentaina. També fórem companys d’estudis al 
Conservatori d’Alcoi, de fet, jo venia  ns a Cocentai-
na amb la mítica Contestana i Edu m’esperava amb 
el seu cotxe per anar-se’n a classe. Ara, quan arribe 
a treballar a Palma de Mallorca on viu ell, sempre 
cerquem un moment per trobar-nos, per parlar-ne... 
Fa poc que estiguérem junts a terres mallorquines i 

teníem la sensació que res no havia canviat: som en-
cara dos joves que gaudim fent música. I ho seguirem 
fent i ho seguirem sent mentre la vida ens deixe. 

Estimats amics i soferts auditors, gràcies per convi-
dar-me a compartir aquesta nit d’il·lusions i emocions. 
Ha estat un honor per ser còmplice de la vostra, de la 
nostra joia festera. Vos agraisc de bestreta tot el que 
ens fareu gaudir pels carrers d’aquesta vila comtal 
el pròxim mes d’agost. Voldria acomiadar-me de tots 
vosaltres amb els versos del poeta contestà Gerard 
Mur, un home que escriu sobre l’amor sincer en un 
llibre anomenat Sol tardorenc i que em regalaren des-
prés d’aquest mateix acte de fa tres anys. Potser siga 
l’amor la saba que alimenta la nostra vida, potser siga 
l’element clau per entendre-la, o almenys, estic segur 
que és allò que ens nodreix de la força necessària per 
a continuar endavant. Diu el poeta:

L’amor no és ni vell ni nou,

és com la vida  orida,

 airança d’amor sentida

que la primavera mou.

Cocentaina inoblidable!,

cegat pel teu esplendor

emmudeix el trobador

quedant l’amor perdurable.

Fragment de COCENTAINA, EL MEU POBLE perta-
nyent al llibre SOL TARDORENCSOL TARDORENC (1983, 

Ajuntament de Cocentaina)

Bones Festes a tots i Visca Sant Hipòlit!
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 Mantenidor

Presentació Revista de festes 2020

Adolfo Hipólito sancho agullóA H ó ó

Naix a Cocentaina a setembre de 1.956

El seus anys d’infància van transcórrer 
entre l’escola de les Monges Trinitàries, 
al col·legi de Sant Joan Bosco i al col·legi 
dels Pares Franciscans. Va iniciar el ba-
txillerat al col·legi  La Salle d’Alcoi i des-
près als instituts d’Alcoi i Pare Arques 
de Cocentaina.

Professionalment va dirigir els passos 
al mon  nancer i empresarial, cursant 
estudis en diferents acadèmies i cen-
tres especialitzats d’Alcoi, d’Alacant i 
Madrid. Obtenint  l’ingrés en banca per 
els anys setanta, continuant la formació 
dins de les entitats on a treballat, pas-
sant per diferents càrrecs,  ns gestor 
d’empreses i direcció d’o  cina. 

Actualment i desprès de mes de qua-
ranta anys treballant, a Muro, Cocentai-
na i Alcoi, esta jubilat.

Tota la seua vida transcorre a Cocentai-
na, contraient matrimoni a Agres amb 
Isabel i té dos  lls Adolfo i Leonardo, 
que hui a augmentat la família amb dos 
 lles Victoria i Cristina i una neta Vera i 
dos nets Lucas i Oliver.

Manta Roja, de tota la vida, per in  uen-
cia del iaio “pastelero”, demostrat està 
el seu amor per la festa, que tambe ha 
aconseguit transmetre als seus  lls, per 
a que siguen tant festers com ell i en la 
mateixa  la. 

Ha treballat per la festa i ha participat 
en el dia a dia de la  lá, de la que con-
tinua sen membre actiu, a  desenvolu-
pat els càrrecs de Cap de  la, Fiança 
i Publicador en quatre ocasions  i del 
que mes gaudix es de eixir a la diana, a 
l’esquadra de negres i de formar, enca-
ra que per a ell, tots els actes tenen el 
seu atractiu.
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 Mantenidora

Presentació Revista de festes 2019

Carolina Ferre Amat

Ja estem en ple estiu, però molts no esteu de va-
cances, perquè espereu agafar-les, precisament, a 
l’agost, per a disfrutar plenament de les nostres fes-
tes, les Festes en honor al nostre patró, Sant Hipòlit.

Per als festers i festeres de veritat, el segon cap de 
setmana d’agost és sagrat. És una festa tan arrelada 
al poble que podríem dir que tots els socarrats tenim 
algú de la família vinculada a la festa.

Les nostres festes de moros i cristians, com ja ocorre 
amb la Fira de Tots Sants, haurien de er declarades 
d’interés turístic internacional, per la seua antiguitat, 
pel seu valor cultural, per la seua tradició popular i 
per la capacitat d’atracció turística. També, per la 
seua arrel i participació ciutadana.

Què recorde jo de les festes…? Fa més de quinze 
anys que no vinc a l’estiu a Cocentaina i me les he 
estat perdent. Amb tan festera que he siut jo!

El que més m’agradava era vestir-me de Bort, he-
retar els trages dels meus germans i de mon pare. 

M’agradava anar a la  là, riure amb mon pare i els 
seus amics i amb les  lles i els  lls d’aquest que, per 
uns dies, eren els meus millors amics i amigues. En-
cara ara, quan els veig, m’emocione amb els bons 
moments viscuts al carrer d’Ausiàs March. També 
me’n recorde molt de mon pare: Luis Ferre, fester de 
tota la vida, com son pare, amant del seu poble i de 
les seues tradicions. Mon pare crec que simbolitza 
molt bé l’home fester de tota la vida. Acudia tots els 
dissabtes de l’any a la  là i, algun dia, entre setmana, 
també. Sempre arribava a casa content. Ser fester, 
per a mi, i també per a mon pare, era i és molt més 
que arribar content a casa: signi  ca un amor incon-
dicional pel poble, la veneració al nostre patró, Sant 
Hipòlit, treballar pel bé comú de la festa, acudir a 
tots els actes possibles relacionats amb les festes, 
escoltar la música festera i aborronar-se, fer la prime-
ra diana i plorar d’emoció. Estar de bon humor i no 
barallar-se mai, per això, quan els Bereberes-Borts 
es van separar vam deixar de ser festers, millor dit, 
vam deixar de pertànyer a a  là, perquè jo, festera 
seré de per vida.

C F A
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Hui tinc la sort de presentar aquesta revista de fes-
tes. La meua activitat professional lligada estreta-
ment al món de la comunicació m’ha portat a pre-
sentar diversos actes festius en moltes poblacions i 
per a documentar-me he recorregut als seus llibres 
o llibrets de festes. Per això puc dir que la nostra re-
vista té una qualitat excepcional, tant en el contingut 
com en la forma, el disseny, l’enquadernació. El tàn-
dem fonamental perquè el missatge arribe: el fons i 
la forma, ací es donen la mà com en poques publica-
cions de Festes. 

A més, aquesta revista, que ben bé podríem dir que 
és un llibre, te un valor afegit, immaterial, emocio-
nal... Tindre’l a casa és tindre un tresor. No sé vo-
saltres, però jo, molts, des de ja fa anys, els tinc 
guardats en una estanteria especial. Perquè no es-
tar físicament a Cocentaina els últims estius no és 
sinònim d’abandonar el meu poble i sempre, allà on 
he estat, he llegit totes i cadascuna de les edicions 
publicades.

Llegir-la és un plaer: sempre trobes articles interes-
sants, gent coneguda, gent que ha faltat i anuncis 
generosos a plana sencera. Ací vull destacar   la im-
portància dels col·laboradors, quasi tots comerços 
del poble; ma mare tota la vida ha tingut una botiga i 
m’alegre moltíssim que el comerç del poble continue 
com un valor en alça i apro  te per a dir-vos que sem-
pre que pugueu compreu en el comerç local, això 
també fa el poble més gran. Gràcies a aquesta pu-
blicitat i, sobretot, a la comissió de la revista, fa que 
siga de les millors revistes dedicades a unes festes 
patronals. Ha obtingut merescuts premis i, amb el 
temps, es va invertint talent, amb més investigació 
històrica, millors  rmes i més qualitat. Si la tens, no 
et perdràs res de les festes d’enguany i ho sabràs tot 
de la nostra festa.

El Programa-Revista (P-R) de Festes més antic que 
conservem a l’arxiu fester és del 1900, quan Cocen-
taina va celebrar el III Centenari del patronatge de 
Sant Hipòlit. Aquest Programa-Revista arriba a unes 
70 poblacions on fan moros i cristians, per la qual 
cosa és un gran Ambaixador de la festa contestana. 
És molt útil per als historiadors, perquè pots conéi-
xer articles històrics, evolució dels membres de les 
 lades, les seues bandes de música, la seua vesti-
menta,  lades desaparegudes, la propaganda de les 
empreses (que evoluciona també), les portades, el 
programa d’actes (que ha anat enriquint-se dècada 
a dècada)... El Programa-Revista és com una «foto» 
festera de cada any, on es plasma tot el referent a 
la festa i queda arxivat per sempre. El que no queda 
es com si no haguera existit i, en aquest sentit, el 

valor històric/documental de la revista/llibre és im-
pagable. 

Quant als mitjans de comunicació, és una eina molt 
útil. Molts ens el demanen: mitjans comarcals del 
nord d’Alacant, principalment. 

L’acte de la presentació és un dia prou assenyalat per 
al món de la festa. Tot i que no s’ompli el pati del pa-
lau (llàstima), molta gent està esperant que els arri-
be: molts el lligen, altres el fullegen, altres repassen 
les fotos i reconeixen familiars, amics, coneguts...

El Programa-Revista té articles molt variats. Apartat 
de les  lades, festers que ens han deixat, les ban-
des i el Mal Passet, articles d’investigació històrica 
i musical de gran nivell... I els últims dos anys, des 
que la Generalitat ha inclòs revistes com aquesta en 
els premis per promocionar el valencià, hem quedat 
en segona posició, sent un dels Programa-Revista de 
més qualitat de tota la geogra  a valenciana.

La meua infància i la meua adolescència està ínti-
mament lligada a les festes, dies per al record, molta 
diversió, emocions viscudes i, sobretot, dies de no 
dormir. Qui tinga una  là baix de casa m’entendrà. 
En el meu cas eren els benvolguts Bequeteros, la 
meua segona  là, per proximitat, i també per haver 
de baixar a per mon pare que sempre es feia l’última 
amb tots ells. Alfredo, Gustavo Pascual i companyia.

He viscut lluny durant molts anys, però sempre he 
portat al cor i en boca al poble de Cocentaina i les 
seues festes, la seua cultura i les seues tradicions: 
«la de Cocentaina» i «la de la permanente sonrisa» 
han publicat en moltes ocasions per a de  nir-me. I jo, 
orgullosa, de les dues coses que ben bé van unides, 
ser de Cocentaina i tindre un bon caràcter. O no? 

Vivint sempre enyorada i arrelada a la meua terra, 
sempre sentint com em batega el cor més fort quan 
escolte una marxa mora. La música festera és el que 
més em fa vibrar i em transporta a la festa plena. 

Enguany, quinze anys després, vindré a festes i gaudi-
ré, alimentaré l’ànima amb la música, el color i la ma-
jestuositat de les esquadres. I qui sap si aniré a pegar 
alguna «tomacà» a algun masero en l’Ambaixada de 
les Tomaques.

Què puc dir-vos d’aquest lloc on ens trobem, el Palau 
Comtal, què, per a mi, en companyia del Castell, són 
els llocs més emblemàtics del poble. He tingut la sort 
de passar part de la meua infància i adolescència 
entre les seues parets. Com sabreu, ma mare, Xelo 
la de Ferre, tenia la botiga ací fora, al Pla. Drogue-
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ria i perfumeria Ferre. Quasi quaranta anys ha estat 
ací, ma mare tocant mamelles, per comprovar la ta-
lla dels sostenidors: «Xelo, de tant de rentar el «suje» 
s’ha esborrat la talla i no sé què posa»... «Tranquil·la, 
arrima’t al mostrador» i amb la mà oberta totalment, 
li agafava el pit i li encertava a la primera.

Recorde les vesprades a la tenda escoltant les bar-
celles i les con  dències de les dones del poble, unes 
converses que superen tots els «culebrons» i sèries 
de Net  ix que puguem haver vist. Les dones, quan 
entraven a la tenda, no tenien pressa, els marits sa-
bien que aquella nit soparien pa i formatge, perquè 
estaven en «Ca Xelo». Això es convertia en la consulta 
del psicòleg, en la teràpia més e  caç per a totes. Ma 
mare que escoltava amb paciència i xarrava molt, era 
una gran venedora. Sempre pensant en la clienta, 
coneixent els seus gustos i necessitats, feia felices 
les persones en qüestions materials i, sobretot, afec-
tives.

Això és el més important, que amb els anys la gent 
la recorde amb «carinyo» i afecte, pregunte per ella o 
vaja a vore-la. Mon pare era igual. Treballador de la 
Caixa «d’Ahorros». La gent major acudia a ell perquè 
els solucionara els problemes. Mon pare els explicava 
amb detall tot el que necessitaven, desvivint-se pels 
seus veïns i veïnes i, sempre que podia, fent favors a 
tot el món.

La recompensa de tot això és el bon record que dei-
xen ací, haver sigut bones persones i haver fet feliç a 
molta gent. Això és l’herència més gran que em po-

den deixar, i jo, l’única cosa que puc fer és seguir 
el seu exemple. Com vos deia, el Palau, m’ha vist 
créixer i, en la seua biblioteca, ubicada abans baix 
dels arcs, he fet els meus millors esquemes i he lle-
git els millors llibres. Recorde com Maria Dolores, la 
bibliotecària, ens parlava baixet i ens demanava si-
lenci. Sempre recta i estricta, però amb una mirada 
afectuosa i servicial.

Vull acabar aquestes paraules sent com Xelo i Luis 
em van educar: sent agraïda.

En primer lloc, agraïda a la Junta de Festes, perquè, 
com he dit abans, quinze anys sense estar a les festes 
més importants del meu poble i, aquest any, que ja es-
tava jo feliç i orgullosa de poder tornar, va i em regalen 
ser mantenidora. Gràcies per aquest impagable regal.

Gràcies a tots els que feu possible la festa: Comissió de 
Festes, Ajuntament,  lades, músics, col·laboradors....

Gràcies a Luis pare i a Luis Bort, perquè a banda de 
ser un gran pare, em va fer viure i sentir què són les 
festes de moros i cristians de Cocentaina.

Gràcies, Xelo, perquè ara que tinc tres  lls et comprenc 
més que mai. No es fàcil ser una dona treballadora i 
portar endavant una família; ara sé el que és també i 
això m’uneix mes a tu, com a dona i com a mare.

I, per descomptat, gràcies a tots vosaltres, perquè sen-
se l’esforç diari, i de forma desinteressada, aquestes, 
les Festes més grans de Moros i Cristians, no serien 
on són ara.

Gràcies i gaudim totes i tots de les festes! Visca Co-
centaina i Visca Sant Hipòlit!
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Enguany vull començar la Crònica de les Festes passades d’una manera especial, ja que la situació 
sanitària, que ens ha envoltat al llarg dels primers mesos de l’any, ha fet que tot siga diferent. Enguany, 
més que mai, cobra sentit aquest text que podran llegir a continuació, ja que els Moros i Cristians no 
són solament festa, sinó també tradició, record i, sobretot, sentiment. Espere que aquesta crònica els 
faça sentir un poc més a prop d’aquells tres dies màgics i desperte el sentiment que aquest any vull 
transmetre’ls d’una manera diferent.   

Com cada any, vull començar la crònica felicitant una vegada més a totes les  lades de càrrec 2019, 
Contestanos, Berebers «Els Borts», Creuats i Manta Roja, les quals, juntament amb la resta de  lades, 
varen omplir el poble de música, color i sentiment fent possible que, un any més, el balanç de les fes-
tes 2019 fora més que positiu.

Felicitem també a la Federació Junta de Festes de Cocentaina per l’organització de la trilogia, ja que un 
any més tot va eixir segons el que estava previst complint amb la tradició de la millor forma possible.

Recordem ara la crònica de les Festes del passat any, les quals enyorem amb molta estima i amb l’es-
perança de poder cantar prompte …

«Corre amb goig la gent amb alegria de Festes
Obert el cor al sentiment de passades gestes»

Crònica de les 

Festes de Moros i Cristians 2019

GABRIEL COLOMA CERVER

Cronista de Festes 2017-18-19, Arxiu Fester i Llaner

8 d’agost de 2019  8 d’agost de 2019  

Com marca la tradició, l’església del Salvador 
s’engalanava un any més i acollia l’eucaristia amb la 
qual encetaríem les festes anunciant que tot estava 
ja preparat, per iniciar la Trilogia de les festes de 
Moros i Cristians en honor al patró. 

Finalitzada la celebració, els quatre càrrecs festers 
del 2019, Màxim Ferrer Sellés, Capità cristià de la 
Filà Contestanos; Javi Pascual Motos, Abanderat cris-
tià de la Filà Creuats; Ruben Colomina Arroyo, Capi-
tà moro de la Filà Bereberes «Els Borts» i Abraham 
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Moltó García, Abanderat moro de la Filà Manta Roja, 
varen rebre la medalla de Sant Hipòlit. Seguidament, 
va tindre lloc el trasllat al monestir de la Mare de Déu 
del Miracle del conegut com a Sant Hipòlit del Raval, 
obra del mestre Agulló, acompanyat pel Mal Passet 
que ha vingut interpretant aquests últims anys «La 
Batalla de Sant Hipòlit», de Xavier Richart.

9 d’agost de 2019 - Dia de «l’Olla».9 d’agost de 2019 - Dia de «l’Olla».

Com cada any, el dia de l’Olla va començar amb la 
recollida de la pólvora. Enguany, aquest moment 
va estar caracteritzat per la nova normativa que 
regulava l’acte de l’Alardo i els festers i festeres es 
varen haver d’organitzar des de les seues respecti-
ves seus per recollir la pólvora a la Cantera de Bote-
lla. Tot va eixir segons estava previst. Després de re-

alitzar els últims preparatius, era el moment d’anar 
a la Filà a dinar.

Arribava el moment. Al voltant de les set de la vesprada, 
ja es podien escoltar pasdobles per tot arreu: les 
 lades es dirigien, acompanyades per les respectives 
bandes de música, a la part alta del Passeig per a 
baixar el Passeig del Comtat de forma ordenada i 
col·locar-se al lloc corresponent a la plaça del Pla a   
d’escoltar l’himne de festes. En aquest acte, sempre 
es dona preferència als músics i aquests encapçalen 
la des  lada, seguits del festers de cadascuna de les 
 lades. L’alegria que genera la festa es podia veure ja 
a tots els racons de la vila.

El Pla estava de gom a gom per a escoltar i participar 
en l’esperada interpretació de l’Himne de Festes que 

iniciava la festa. Després d’escoltar les paraules del 
president de la Junta de Festes i de l’alcaldessa de 
Cocentaina, el director de l’Himne de Festes 2019, 
D. Eduard Bernabeu, va rebre la batuta i es va dirigir 
al centre de la plaça del Pla per a dirigir el «Visca la 
Festa» de José Insa Martínez amb lletra de Gerard 
Mur.

El so d’una imponent traca va posar el punt  nal a 
aquest esperat moment i els festers varen anar ei-
xint del Pla ordenadament i conscients d’estar ja en 
festes. En aquell moment, les  lades Manta Roja i 

Creuats, que tenien el càrrec de Bandera Mora i 
Cristiana respectivament, dipositaren les banderes 
als llocs on les  lades girarien l’esquadra durant la 
diana de l’endemà.

En caure la nit, festers i festeres es varen reunir a 
les seus per menjar-se la tradicional «Olleta Contes-
tana», i posteriorment des  lar pel Passeig del Com-
tat. Un moment que sol ser molt especial per als 
13 festers i festeres de cada  là, que varen des  lar 
davant de la música amb les armes que utilitzarien 
durant un dels actes més emblemàtics de la festa, 
la Primera Diana.
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Dia 10 d’agost de 2019 – Dia de l’EntradaDia 10 d’agost de 2019 – Dia de l’Entrada

Després de quasi un any esperant, la in-
dumentària festera tornava a eixir al car-
rer. Festers i festeres de totes les  lades 
s’engalanaven de nou per a participar en 
la Primera Diana. La plaça de la Vila ja 
estava de gom a gom i tots els assistents 
presenciaren la missa matinal, l’oració 
de l’Àngelus i la hissada de banderes 
amb la interpretació de l’himne nacional. 
Posteriorment va arribar aquell moment 
tan esperat: música, color, aquell so que 
produeixen els festers quan arrosseguen 
les sabates... tot comptava, la música 
ho va omplir tot. La Diana va començar 
amb la Filà Contestanos. A continuació, 
tal com marca la tradició, 13 dianers de 
cada  là varen anar des  lant, amb movi-
ments protocol·laris i girades d’esquadra 
perfectes, cuidant cada moviment i enca-
rant el carrer major per a seguir l’itinerari 
de costum pel nucli antic de la vila. Cal 
destacar que totes les  lades varen girar 
les esquadres davant del monestir de 
la Mare de Déu del Miracle, per a retre 
homenatge a la nostra «Mareta», en com-
memoració del V Centenari del Miracle 
de les llàgrimes. 

La des  lada va continuar el seu itinerari 
pel Passeig del Comtat, rendint honors a 
les banderes amb una girada d’esquadra 
 ns a arribar a la plaça de l’Alcalde Reig, 
lloc on va  nalitzar aquest acte carregat 
d’il·lusió i d’amor a la festa. Com és cos-
tum, l’acte va estar  nalitzat per la Filà 
Bequeteros. 

Al migdia, les  lades Maseros i Contra-
bandistes, un any més, varen celebrar 
amb to irònic i alegre «L’Ambaixada del 
Contraban». Com cada any, els contra-
bandistes intenten obtenir l’autorització 
dels Maseros per a entrar al poble i parti-
cipar en la defensa contra el «Moro». 

A les set de la vesprada, es va iniciar l’En-
trada de Moros i Cristians, acte que tots 
els implicats en la festa preparen amb 
molta il·lusió. Mesos de preparatius ve-
uen la llum just en aquest moment: assa-
jos, composicions, decoració, confecció. 
Tot un any d’esforç s’uneix per tal d’oferir 
un espectacle màgic. 
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La des  lada va comptar amb la participació de més 
de tres mil persones i la climatologia ens va acom-
panyar en el desenvolupament de l’Entrada que va 
 nalitzar passades les dotze i mitja de la nit. 

Ja arribava el moment: Cocentaina es va omplir de co-
lor, música, cultura, espectacle, història. El text escrit 
en 2017 pel membre de l’Arxiu Fester, Pablo León, va 
ser llegit abans d’obrir l’entrada, i els primers com-
passos de La Colla Mal Passet, que interpretaven 
«Obrint l’Entrà», de Francisco Valor Llorens, anunciava 
l’entrada de les tropes cristianes a la Vila.

L’espectacular seguici del Capità cristià de la Filà 
Contestanos, Màxim Ferrer, i la seua favorita, Milagro 
Reig, acompanyats per les seues rodelles Claudia i 
Sara Ferrer, començaven el seu recorregut. Tots ells 
varen lluir de debò envoltats per un boato molt ori-
ginal encapçalat per un grup amb els més menuts, 
acompanyant l’heràldica de la Filà i el Grup de Per-
cussió, Metall i  Dolçaina Raval Jussà que interpre-
tava «Fanfàrria». Els seguia un magní  c espectacle 
eqüestre i el ballet Danza Masters Ballet interpretant 

«Armada». Un conjunt d’estructures que simulaven un 
castell envoltaven igualment el grup de soldats amb 
banderins i el Ballet Virginia Bolufer que ballava al so 
d’«Inmortal», de Francisco Valor Llorens. 



158

Seguidament, el Capità cristià en-
trava en escena envoltat per la 
seua favorita i les seues  lles amb 
un disseny guerrer de Juan Climent 
Miró, tots ells acompanyats per la 
Banda de Manacor interpretant 
«Màxim», d’Enrique Pastor Celda.

Tot seguit, podíem contemplar l’es-
quadra de negres, amb un impres-
sionant disseny de Juan Climent 
Miró, acompanyada per la Unió 
Musical Contestana que interpre-
tava «Contestanos», de Francisco 
Valor Llorens.

Finalment, una estructura repre-
sentant el lleó que caracteritza els 
Contestanos i una coreogra  a de 
Mónica Talens acompanyada pel 
Mal Passet que interpretava «Pas 
al Pas», de Francisco Valor Llorens, 
dues esquadres o  cials de la  là 
amb cavall i carrossa del cop tan-
caven el seguici del Càpita cristià. 
Aquest és el primer càrrec que or-
ganitzaven els Contestanos des de 
la seua refundació, el que repre-
senta un orgull per a qualsevol fes-
ter: la festa té futur. 

Després d’aquella magní  ca esce-
ni  cació medieval, era el torn de les 
 lades Contrabandistes, acompa-
nyats per la Primitiva de Palomar, 
Cavalleria Ministerial «El Cavallets», 
amb la Unió Musical Santa Bàrbara 
de Bolbaite, i Maseros, amb la Unió 
Musical l’Aranya d’Albaida. Totes elles varen en  lar el 
Passeig del Comtat al so de les peces musicals tradi-
cionals, de forma elegant i respectant cadascuna la 
seua forma característica de des  lar.

Continuava l’entrada cristiana amb la bandera cristia-
na dels Creuats que va ser encapçalada per l’Ambai-
xador cristià, la Bandera de la Filà Creuats i la Bande-
ra cristiana. 

L’Abanderat cristià iniciava el seu boato amb un arc 
moro que donava pas a un grup amb motius moros 
mudèjars i cristians que ens mostrava la diversitat 
de la cultura valenciana, impregnada per in  uències 
cristianes, però també musulmanes. Muralles, una 
font, torres, arcs, soldats, ballets, música... Tot un fum 

d’elements medievals que donaven pas a un ballet 
representat per xiquetes de la  là i a la carrossa dels 
Cavallers i Dames, acompanyats per la Societat Musi-
cal Beniatjarense que interpretaven «Antebêllum», de 
Francisco Valor. Tot seguit, el ballet d’Alicia Montava i 
una esceni  cació de jocs medievals donaven pas a la 
carrossa de l’Abanderat, Javi Pascual, que lluïa, amb 
la seua favorita, Carolina Sánchez, i els rodelles, Ja-
vier i Thiago Pascual un disseny de Roberto Pérez i 
estava acompanyat per la SIM de Benigànim interpre-
tant «Maras», de Saúl Gómez.

A continuació, una espectacular esquadra de 
negres dissenyada per Hobo Artesanía, que va estar 
acompanyada per la Societat Ateneu Musical que 
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interpretant «Per la terra», de Francisco Valor, dues 
esquadres de la  là Creuats, acompanyats per la 
Lira de Quatretonda i la carrossa del cop tancaven 
l’espectacular seguici de l’Abanderat cristià.

A continuació, les  lades Almogàvers, acompanyats 
per la Unió Musical d’Atzeneta d’Albaida; Gentils, 
amb la Societat Musical “El Deliri” de Gorga; i els 
Cavallers de Llúria, amb la Banda Instructiva Musical 
d’Alfarrasí, varen des  lar pel Passeig de manera molt 
elegant i oferint un conjunt de color, cultura i música 
festera. Amb aquestes  lades  nalitzava l’entrada 
cristiana.

A poqueta nit, l’elegància dels ritmes àrabs inundaven 
el Passeig del Comtat: arribava el moment de 
l’entrada mora, que, com és costum, va ser iniciada 
pels sons d’«El ball del Moret», obra destacada del 
nostre benvolgut autor Gustavo Pascual Falcó, 
interpretada per la Colla de Dolçaines i Tabals Mal 
Passet. 

La Filà Bereberes «els Borts» va ser l’encarregada 
d’ostentar la  gura del Capità moro representat per 
Ruben Colomina. El banderí de la  là, banderins 
amb motius de la  là i l’esquadra o  cial iniciava el 
boato que envoltava el Capità moro. A continuació, 
el ballet Alicia Montava acompanyada per la Colla 
de Dolçainers La Morralla de l’Olleria que interpre-
tava «Arenes», de Francisco Valor, varen des  lar pel 
Passeig amb motius hípics i envoltat per un genet. 
Seguidament, un grup de guerrers a cavall precedi-
en el ballet d’Ana Calvo que acompanyaven la favo-
rita, Eva Visconti, i els rodelles, Sara Visconti, Mauro 
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Colomina i Hugo Colomina que lluïen un disseny de 
Roperia Ximo i baixaven el Passeig amb la Primitiva 
d’Alcoi que interpretava «Als Berbers» del mestre José 
Pérez Vilaplana.

Un grup de cavallers i un ballet d’Ana Calvo precedien 
a Ruben Colomina, que gaudia d’aquell moment mà-
gic amb un disseny de Roperia Ximo i acompanyat per 
l’Associació Musical l’Avanç del Campello que inter-
pretava «Waham» de Francisco Valor. Tot un conjunt 
de color amb motius africans i sobre una carrossa 
que simbolitzava un gegantesc animal.

Una impressionant esquadra de negres amb aquells 
motius africans que caracteritzen els dissenys de Ro-
peria Ximo i acompanyada per la Unió Musical Con-
testana que interpretava «Roperia Ximo», de Francesc 
Valor Llorens, tancava el seguici del Capità moro i do-
nava pas a la resta de  lades que completarien l’en-
trada mora 2019.

Amb tot l’esplendor, les  lades mores varen anar des-
 lant i anunciaven l’arribada de l’Abanderat moro de 
la  là Manta Roja. A poc a poc, i amb l’elegància que 
caracteritza les marxes mores, des  laren els Beque-
teros, acompanyats per l’Agrupació Artística Musical 
d’Alcoi; la Filà Llana amb la Unió Musical de Llutxent; 
la Filà Muladís acompanyada per la Unió Musical de 
l’Orxa; els Mudèjars, als sons de la Societat Instruc-
tiva Musical de Benigànim; la Filà Guàrdia Jali  ana, 
amb la Societat Musical «Mestre Orts» de Gaianes; i 
la Filà Kabileyos, acompanyats per la Societat Musi-
cal la Nova del Palomar.

Tal com marca la tradició, l’entrada mora va  nalitzar 
amb el boato de l’Abanderat moro, càrrec que osten-
tava la Filà Manta Roja i que va representar Abraham 
Moltó. El Banderí de la  là i l’esquadra o  cial, acom-
panyada per la Societat Musical «La Lira de Quatre-
tonda» obria la des  lada de l’Abanderat moro. A con-
tinuació, la bandera de la mitja lluna que custodia la 
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 là de bandera i l’ambaixador precedien a un grup de 
guerrers i al ballet de Virginia Bolufer que mostraven 
les seues habilitats al so d’«Isa-Mar» de Santi Revert 
Cantó. Tot seguit, un grup amb les més menudes de 
la  là, una ballarina i un grup de cavallers precedien 
l’Abanderat moro 2019: Abraham Moltó, acompanyat 
per les favorites, Noemí Llacer Guarner i Naiara Moltó 
Llacer varen estar acompanyats per la Societat Mu-
sical Beniatjarense que interpretaven «Kapytan» de 
Saúl Gómez. Els dissenys dels trages eren obra de la 
Lampistería el Molinar.

L’entrada mora va concloure amb una imponent es-
quadra de negres que, acompanyada per la Societat 
Ateneu Musical de Cocentaina, va aconseguir que 
l’acabament de l’entrada mora fora espectacular. 

Dia 11 d’agost de 2019 – Celebració traslladada del Dia 11 d’agost de 2019 – Celebració traslladada del 
dia de Sant Hipòlitdia de Sant Hipòlit

Seguint amb els actes establerts, el dia de Sant Hi-
pòlit començava de nou amb la música i la festa que 
desperta la Segona Diana, un acte ple de sentiment i 
emocions on els protagonistes passen a ser els més 
menuts, que acompanyats pels seus pares i mares, 
gaudeixen d’aquest moment màgic. Cal destacar que 
l’acte de la Segona Diana ha estat adquirint durant 
els últims anys una major importància i s’ha incre-
mentat el nombre de festers que hi participen. En al-
guns casos, participa quasi la totalitat de la Filà. La 
Segona Diana l’encetaven, igual que el dia anterior, la 
 là Contestanos que obstentava el càrrec de Capità 
Crstià
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Feia goig veure moltes mares i pares observar 
com els seus  lls i  lles descobrien per prime-
ra vegada els secrets de la festa, demostrant 
que la festa contestana té un gran futur. 

Seguidament, i després d’un bon esmorzar, 
les  lades es varen reunir a la plaça del Pla 
per a iniciar l’ofrena al nostre patró, Sant Hi-
pòlit, on vàrem poder apreciar al detall les in-
dumentàries dels càrrecs i dels seus seguicis 
de ben a prop.

A continuació, la parròquia de l’Assumpció 
de Santa Maria s’omplia de gom a gom per 
a celebrar la missa major, on varen participar 
molts membres del món fester, que acompa-
nyaren els càrrecs de 2019. A continuació, tal 
com marca la tradició de la festa contestana, 
va tindre lloc la presentació d’armes, un acte 
únic de la nostra Vila Comtal on els festers va-
ren retre honors als càrrecs.

Després d’un matí calorós i ple d’actes, els 
festers es varen dirigir a les seues  lades per 
a celebrar el dinar de Sant Hipòlit i poder recu-
perar forces per a assistir a la processó.

Al voltant de les set de la vesprada 
ja començaven a escoltar-se de nou 
els acompanyaments per tot arreu, 
la música tornava a ser protagonista i 
totes les  lades es reunien a la plaça 
de l’església per a iniciar la processó. 
L’acte va seguir l’itinerari de costum 
acompanyant a Sant Hipòlit i la seua 
relíquia amb la solemnitat i el respec-
te que es mereix. Una vegada va  na-
litzar la processó, es va donar a besar 
la relíquia del nostre Patró a tots els 
festers i devots. Cal destacar que do-
nada la nova normativa que envolta 
la utilització d’Armes d’avantcàrrega, 
no es va celebrar el dispar d’arcabus-
seria que té lloc després de l’acte.

I per acabar un dia tan complet, va 
tindre lloc la «Retreta». Simplement 
observant les diferents actuacions de 
les  lades es podia comprovar que 
encara hi havia gana de festa. Els fes-
ters i festeres varen des  lar amb dis-
fresses, acompanyats per xarangues i 
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gaudint d’una estona molt divertida. Aquest 
acte ja no és o  cial i, per tant, la participació 
va ser voluntària i varen participar les  lades 
que ho varen considerar oportú.

Dia 12 d’agost de 2019 – Dia de l’AlardoDia 12 d’agost de 2019 – Dia de l’Alardo

Tal com marca la tradició, la paelleta de 
l’Alba anunciava l’inici del dia de l’Alardo. 
Aquells festers i festeres que encara resisti-
en a la festa de la nit anterior coincidien amb 
aquells que amb el seu arcabús arribaven a 
la Filà per a iniciar els actes de l’últim dia de 
la trilogia. Havia arribat el dia de la lluita, el 
dia de defensar la nostra Vila Comtal.

A continuació, molts festers i festeres, ben 
preparats i acomplint en tot moment la nova 
normativa per a l’ús d’armes d’avantcàrre-
ga, es varen desplaçar als carrers de costum 
per a efectuar els primers dispars del dia en 
el conegut com «Dispar de la Serreta». Després tots 
els festers i festeres es varen dirigir a les seues res-
pectives seus per a esmorzar. 

A les onze del matí va tindre lloc l’Estafeta musulma-
na iniciant el record d’aquells moments de conquesta 
que tant varen in  uir en la riquesa i la diversitat que 
ens caracteritzen actualment. Un enviat musulmà va 
aplegar a les portes del castell per a demanar la ren-
dició i davant de la negativa cristiana es va produir 

l’Ambaixada mora que, un any més, va estar acom-
panyada durant el seu trasllat al Pla per les fanfàrries 
compostes per José Francisco Molina Pérez. Aquestes 
peces musicals varen acompanyar les diverses esce-
nes de les ambaixades i varen estar interpretades per 
la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet i pel grup 
Raval Jussà d’Albaida.

Un any més vàrem poder escoltar aquell «Guerrers de 
Granada, Genets de la Mitja Lluna...», paraules tan 
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característiques de l’escrit d’Ivan Carbonell 
Iglesias, que en aquest cas varen ser aclama-
des de nou per l’Ambaixador moro, Ruben Vila-
nova Domínguez.

La negativa cristiana durant l’Ambaixada va 
omplir els carrers de fum. En primer lloc es va 
esceni  car la «Crema de Cocentaina» per part 
dels sarraïns, ocorreguda en 1304, raó per la 
qual som i serem coneguts com a «socarrats». 
A continuació, es va iniciar l’Alardo, una repre-
sentació bèl·lica que va tindre lloc sense inci-
dències i acomplint en tot moment la nova nor-
mativa que regula aquest tipus d’acte. La Vila 
era conquerida pels Moros i hauríem d’esperar 
a la vesprada, tal com marca la tradició, per 
a veure el bàndol cristià conquerir de nou el 
nostre benvolgut poble. 

A migdia, les  lades Cavallets i Bequeteros 
organitzaren una nova «Ambaixada de les to-
maques», un acte únic i divertit que enfronta a 
aquestes dues  lades en una batalla campal 
on les armes són les tomaques. 

Seguint el mateix patró que durant el matí, al 
voltant de les sis i sent Cocentaina «Mora», els 
cristians varen protagonitzar l’Estafeta Cristia-
na, en aquest cas sent ells qui demanaren la rendició. 
Davant de la negativa l’Ambaixada Cristiana, protago-
nitzada per David Pascual Bonet, sol·licitaria de nou la 
rendició i presentaria batalla. Igual que durant el matí, 
el diàleg va donar pas a una lluita on els arcabussos 
eren els protagonistes i que va tindre lloc sense inci-
dències i respectant la nova normativa. Aquesta vega-
da els Cristians varen conquerir la Vila. 

Finalment, a poc a poc, la gent anava reunint-se de 
nou per accedir a l’interior del monestir de la Mare 
de Déu del Miracle i presenciar l’acte d’Acció de Grà-
cies. Durant aquest acte es va passar el testimoni 
entre les  lades amb càrrec en 2019 i les que tin-
drien aquesta responsabilitat l’any 2020 i els consi-
liaris agraïren als patrons de Cocentaina que tot ha-
guera eixit bé. Tot seguit, acompanyat per les  lades 
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de càrrec, els majorals i la Junta 
de Festes es va traslladar la imat-
ge del Sant Hipòlit del Raval a la 
parròquia del Salvador. Els festers 
es varen desplaçar a les seues 
 lades per al   de festa, iniciant 
així el compte enrere de les prò-
ximes festes, una nova il·lusió per 
a la qual el món fester ja estava 
preparant-se. 

Que servisquen aquestes pa-
raules per a deixar constància 
d’aquell moment que amb tanta 
il·lusió havien preparat els festers 
contestans. Els records i bons mo-
ments quedaren gravats en les 
ments d’aquells contestans que 
guardaven de nou les seues ves-
timentes als armaris i iniciaven 
l’espera de les festes.

Les festes de 2019 passaven a formar part de la història de Cocentaina. 

Finalment, voldria agrair a la Junta de Festes la con  ança dipositada en mi per a dur a terme aquesta crònica 
durant els últims 3 anys, fet que ha sigut un orgull per a mi. A poc a poc anem fent història. Moltes gràcies.

Li dedique aquesta crònica festera a la meua àvia, Teresa Gisbert, que ens va deixar el passat 29 
de desembre, amant de la festa i col·laboradora durant molts anys d’aquesta Revista amb l’apor-
tació dels seus poemes. 
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JUNY 2019JUNY 2019

Data senyalada: ja està ací el 29 de 
juny de 2019, dia esperat per tots els 
festers i el món de la festa del nostre 
poble; puntuals i amb totes les  lades 
a la plaça de l’Ajuntament, a les 19.00 
comença l’acte de la Publicació amb 
el res de l’Àngelus, i després de les pa-
raules de l’alcaldessa i del president 
de Festes comença l’acte de la Publi-
cació amb l’himne de festes a càrrec 
de la Unió Musical Contestana, eixint 
de la plaça de la vila amb el pasdoble 
«Turegano», de Saúl Gómez Soler. 

Seguidament tocava el torn al Mal 
Passet amb el pasdoble «T’ho merei-
xes», de Francisco Valor 

I ja donàvem pas al bàndol cristià que 
va estar dirigit per Milagro Barrachi-
na Agulló i amb el pasdoble «Als Be-

rebers», de José Pérez Vilaplana, 
interpretat per l’Ateneu Musical 
de Cocentaina.

Eixien de la plaça per a encarar el 
carrer Major per a seguir amb el 
recorregut de costum.Moments 
després i amb Paco Pasqual So-
ler encapçalant el bàndol moro i 
amb el pasdoble «Bohemios del 
29», interpretat per la Unió Mu-
sical Contestana deixen la pla-
ça per a donar la Volta de Diana 
completant el recorregut.

Més tard, des  lant pel Passeig 
del Comtat, acabant a la plaça de 
l’Alcalde Reig.

Després era el torn dels publica-
dors infantils que, com ja és ha-
bitual, des  len amb el pasdoble 

Memòria d’activitats festeres 

2019 - 2020

JUNTA DE FESTES
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«Paquito el Chocolatero» eixint de la plaça de la Vila 
per a dirigir-se a l’estàtua de Sant Hipòlit. 

En aquesta mateixa plaça de l’Alcalde Reig per a fer 
l’ofrena de  ors i després dirigir-se a la part alta del 
Passeig, per a reprendre força amb un berenar que 
la Junta de Festes ha preparat per a ells. 

Una vega disfrutat el beranar per als Publicadors In-
fantils tornem a començar la publicació des del Pas-
seig, dirigits per Olímpia Truja Barrachina pel bàndol 
cristià i Paco Pasqual Carbonell pel bàndol moro.

Seguidament, i després de l’olla als respectius lo-
cals, començaven a les 23.00 les tradicionals Volte-
tes de totes les  lades.

JULIOL 2019JULIOL 2019

El dissabte 6 de juliol va començar amb el torneig 
de futbol sala en el qual les  lades Bequeteros i 
Kabilenyos van jugar  ns a la  nal sent guanyadors 
la  là Bequeteros.

Seguint amb el calendari fester, i el mateix dissabte 
6 de juliol, era el torn de la presentació de capitans, 
banderers, cartell de festes i director de l’himne de 
festes. L’acte estava conduït pel periodista contes-
tà Gabriel Pasqual que presenta i dona pas a l’acte 
al president Hipòlit Borres Martínez que, després 
d’unes paraules, va donar pas a l’autor del cartell 
i al director de l’himne de festes: era el moment de 
presentar els capitans i banderers, Abraham Moltó 

García, Javier Pasqual Motos, Rubén Colomina Terol 
i Màxim Ferrer Sellés van anar pujant mentre sonava 
la marxa que ells mateixos havien triat per a l’ocasió.

Després que cadascú ens dirigira unes paraules, era 
el torn del mantenidor de l’acte, José Rafael Pasqual 
Vilaplana i, per a tancar l’acte, va pujar a l’escenari 
l’alcaldessa, Mireia Estepa Olcina, per a,  nalment, 
com de costum, sonara l’himne de festes i que dona-
va pas al sopar i posterior revetla.
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Passaven els dies i arribava el torn de 
la presentació del programa revista 
de 2019. El divendres 19, presentat 
per Ana Talles Morant en la qual en el 
transcurs presente a l’autor de la por-
tada de la revista que en el 2019 l’ela-
bora Marc Pasqual Domínguez, un 
retrat fotogrà  c dedicat a Vicente de 
Paul Agulló pels 25 anys des que ens 
va deixar l’escultor que, entre altres 
obres, va realitzar l’escut de la Junta 
de Festes o la  gura de Sant Hipòlit. 

Després es va donar pas a la mante-
nidora de l’acte, que fou la periodis-
ta contestana Carolina Ferre, la qual, 
amb les seues paraules, va recordar 
la seua infància festera.

Seguidament i amb les paraules del 
president de Festes, l’alcaldessa va 
donar per acabat l’acte de la revista 
sonant com sempre l’himne de festes.

El diumenge 28 de juliol era el torn 
del trofeu de ciclisme Sant Hipòlit en 
categories cadet i júnior a les 10.00 
del matí. 

Aquella mateixa nit va ser el torn de 
Teló Teatre amb l’obra adaptada «Un 
préstamo es un préstamo» represen-
tada a les 22.00 al pati del Palau.
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Del 26 de juliol al 2 d’agost es va celebrar a la par-
ròquia de Santa Maria el solemne Octavari, en el 
qual la celebració del dia 2 té lloc al convent dels 
pares Franciscans pel jubileu de la Porciúncula. En 
acabant, es van presentar els xiquets acabats de ba-
tejar sota la protecció de Sant Hipòlit.

AGOST 2019AGOST 2019

Dissabte, 3 d’agost a les 23.00 van donar inici les 
tradicionals Voltetes de la nit del Comptes.

El diumenge 4 era el torn dels concerts de festes 
i va començar el Mal Passet en el seu XVI concert 
de música festera. El dilluns 5 era el torn d’escoltar 
l’Ateneu Musical amb el seu XXXIV concert de músi-
ca festera.

El dimarts 6 era el tan esperat dia per als més xico-
tets: a les sis de la vesprada va donar inici el berenar 
i jocs per als xicotets festers i no festers. En acabar 
els jocs i els bons moments i des de la part alta del 
Passeig tots junts donaren inici a la tradicional Volte-
ta, acompanyats de les bandes de música del nostre 
poble. 

Arribava el torn de la Unió Musical, que el dijous 7 
ens va oferir el seu XLVII concert de música feste-
ra. Abans, va tindre lloc a les 19.30 a la parròquia 
del Salvador la missa solemne on es va imposar la 

medalla als quatre càrrecs de 2019 i després es va 
traslladar al monestir de la Mare de Déu del Miracle 
a Sant Hipòlit del Raval.

Al llarg dels dies 9, 10, 11 i 12 d’agost es van cele-
brar les Festes de Moros i Cristians en honor a Sant 
Hipòlit. En la crònica de 2019 podrà seguir més de-
talladament aquests quatre dies.
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SETEMBRE i OCTUBRE 2019SETEMBRE i OCTUBRE 2019

Passades les festes i les vacances, donem 
inici als mesos de setembre i octubre, mesos 
en els quals les  lades començaven el seu 
curs anual obrint els seus locals els dissab-
tes per a fer-se el vermut i començar la ratlla, 
donant pas a les esperades festes que durant 
els dos mesos les  lades celebraven en dife-
rents llocs de costum. 

La missa del mes de setembre va ser en ho-
nor de tots els difunts festers i el dia 13 d’oc-
tubre va ser en honor de les  lades Manta 
Roja i Almogàver.

NOVEMBRE 2019NOVEMBRE 2019

El mes de novembre també era una mica esperat 
pel món fester, ja que totes les  lades, el dia 1 i 
durant la Fira de Tots Sants, celebra el tradicional 
esmorzar de Fira als respectius locals.

A   de mes i per iniciativa d’un fester de la  là Ma-
seros, la Junta de Festes va convocar el primer Con-
curs d’Herberet, el dissabte 30.Els concursants ha-
vien de presentar el seu herbero el divendres 29 i 
el jurat estava format per gent que la mateixa Junta 
havia designat. Els premis consistien en un diploma 
i al tercer classi  cat se li va entregar un obsequi de 

la Junta de Festes; per al segon classi  cat, l’Associa-
ció de Comerç i Hostaleria de Cocentaina li atorgarà 
cinc bons de 20 euros cadascun (en total 100 euros) 
per a consumir-los en el comerç local; i per al primer, 
l’Associació de Comerç i Hostaleria de Cocentaina li 
va atorgar 2 bons de 50 euros a cadascun, i un bo 
de 20 euros (en total 120 euros) per consumir-los en 
l’hostaleria de la nostra localitat. 

El primer premi fou per a Sergio Hidalgo; el segon, 
per a Ferran Hipòlit Vilaplana: i el tercer premi se’l va 
emportar Juan Antonio Sellés. 
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La missa en honor a Sant Hipòlit del mes de novem-
bre va ser en honor de les  lades Bequeteros i Con-
trabandistes.

DESEMBRE 2019DESEMBRE 2019

Al mes de desembre hi ha l’Olleta de la Puríssima, 
la nit del dissabte 7 de desembre, sopar en què els 
festers també esperem amb ganes i gaudim entre 
els nostres amics en els locals de les  lades o en 
algun bar del poble.

La missa mensual de Sant Hipòlit va ser en honor a 
les  lades Creuats i Berbers Borts.

GENER i FEBRER 2020GENER i FEBRER 2020

En els mesos de gener i febrer destacaríem que el 
25 de gener el grup de teatre del patronat va estre-
nar el sainet titulat «Contrabandista o Masero», origi-
nal de Paco Gisbert, que es va representar al Centre 
Cultural El Teular, que estava ple de gom a gom. La 
missa mensual del Sant Hipòlit va ser en honor de 
les  lades Contestans i Sahorins.

Del mes de febrer destaca la candidatura de D. Juan 
Francisco Massanet, la qual es va presentar, però no 
es va consolidar la nova Junta  ns al 26 de febrer.

El segon cap de setmana algunes  lades, als respec-
tius locals, celebren el mig any fester amb alguna 
típica xarangueta.

En la missa del mes de Sant Hipòlit, les oracions van 
ser per als difunts de les  lades Gentils i Muladís.

MARÇ  2020MARÇ  2020

Aquest ha sigut un mes caòtic, ja que ens van con-
 nar a   de frenar la pandèmia, i totes les reunions 
mantingudes en aquests dies han sigut a través de 
noves tecnologies, cridades de telèfon, reunions amb 
la Junta a través de l’aplicació Zoom.
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La Cap de Filà dels Almogàvers, Rosana Bernabeu- 
va tindre la grata idea de poder fer una col·labora-
ció altruista per a poder contribuir contra el Covid, 
d’aquesta manera el president va rebre aquestes 
paraules i ràpidament es va posar en contacte amb 
tots el caps de Filà i quasi totes les  lades van voler 
col·laborar amb molta Germanor que és la represen-
tació d’aquest poble.

El mes de març estrenava una nova etapa amb Juan 
Francisco Masanet Valls, fester de la  là Maseros, 
com a president de festes per als pròxims tres anys 

amb una junta jove i amb experiència. La missa men-
sual va ser en honor dels difunts de les  lades Cava-
llets i Mudèjars.

ABRIL 2020ABRIL 2020

El mes d’abril, i després de portar ja tres setmanes 
d’una pandèmia que mai no ens imaginarem que 
ens arribaria a tocar, anem quasi parats, però des de 
casa i telemàticament no parem de treballar per la 
nostra festa, amb diverses reunions per a debatre i 
començar a treballar cadascú de la Junta en el tema 
que se li havia assignat.
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La missa mensual va ser en intenció dels difunts 
festers.

MAIG 2020MAIG 2020

El 15 de maig,  ns aquest mes en Estat d’Alarma i 
en plena desescalada, les reunions no eres viables: 
les Festes de Moros i Cristians estaven sent anul·la-
des en totes les poblacions veïnes, així com totes 
les festes  del territori nacional. Ni falles, ni Fogeres, 
ni bous, ni San Fermín, ni comunions. Tot estava 
tombant-se, per això era obligat suspendre les nos-
tres festes. D’aquesta forma, el president convoca 

una reunió amb tots els caps de Filà per a fer-los ar-
ribar aquesta preocupació. Així, Francisco volia que 
tots els membres de totes les  lades tingueren vot 
en aquest assumpte.Cada Filà va tindre unes formes 
internes de votació dels Festers i d’aquesta manera 
va eixir la decisió unànime de la suspensió de les 
Festes de Moros i Cristians 2020.

En col·laboració amb l’Ajuntament, que ens va donar 
suport, el 22 de maig es publica el comunicat.

Maig és el mes de la proclamació de Sant Hipòlit. Se-
guíem con  nats, però treballant i debatent sobre les 
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nostres futures festes de 2020, mentre 
els actes de la proclamació de Sant Hi-
pòlit com a patró de Cocentaina se ce-
lebraven els dies 7 i 10 del mateix mes 
a l’església de Santa Maria, en la qual 
vam poder seguir a través del canal de 
YouTube de la parròquia i de TVA.

La missa mensual va ser per als difunts 
de les  lades Maseros i Llana.

JUNY 2020JUNY 2020

La missa mensual va ser en  intenció 
de les  lades Cavallers de Llúria i ka-
bileños.

El 28 de juny va ser el torn de la missa 
per agrair i desitjar bon transcurs a la 
Junta ixent i a la Junta entrant: el relleu 
va ser de mà d’Hipòlit Borràs amb la im-
posició de la medalla al nou president, 
Francisco Masanet. A continuació, tots 
els membres de la Junta varen rebre la 
imposició de la medalla de sant Hipòlit.
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COL·LEGI REAL BLANCCOL·LEGI REAL BLANC
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COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍSCOL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS
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IES PARE ARQUES
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ALTRES COL·LEGIS
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ALTRES COL·LEGISALTRES COL·LEGIS



SAN HIPÓLITO NUESTRO AMADO PATRÓN 
Carmen Briva Tomás

LA FE DE LA FESTA
 Mari Nieves Pascual Mur

SANT HIPÒLIT SEMPRE SERÀ EL NOSTRE PATRÓ
Juan Enrique García Aznar

ALFONSO I DE ARAGÓN (1125-1126)
Rafael Jover González

PARE CAPITÀ
Mateo Barrachina Vidal
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CAPITANÍA FILÀ CONTESTANOS. Ignacio Montava Vicent

CAPITANIA FILÀ BEREBERES “ELS BORTS”

TRENTA ANYS AL CARRER PARE BALAGUER. TRENTA ANYS D’AMBIENT FESTER.
 
FILÀ LLANA. MÉS DE 150 ANYS FENT FESTA. 

JOSÉ PASCUAL PUERTO. KABILEÑO D’HONOR

GRÀCIES. ES TROBEM A TRAVÉS DE LES ONES DE RÀDIO COCENTAINA. Mari Nieves Pascual

REVISTA DE FESTES. PRIMER PREMI DE LA GENERALITAT. Pablo León Vidal

PRIMER CONCURS D’HERBERET A COCENTAINA.  Ferràn Albors

MÚSICA I MÚSICS DE COCENTAINA.  José Miguel López, Gabri Pascual

A PROPÓSITO DE LA FESTA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS.  Esteban Agulló Tomás

LA COVID 19 ENS HA PRIVAT DE LES FESTES 2020.  Josep Vicent Torregrosa

L’ESTIU CONTESTÀ SENSE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS.  Pablo León Vidal

COM FA UN VIRUS UNA SITUACIÓ COM AQUESTA?. Moisés Gil Bernabeu

MÉS VIUS QUE MAI. Ignacio Gironés Vilaplana

EL CARTELL DE LES NOSTRES FESTES. José Luis Pascual Brotóns

57 ANYS DE CASTELL DE FESTES. José Pascual Moltó

FA 50 ANYS 1970 - 2020. Hipòlit Borràs Martínez

EL CAMPANAR DE STA. MARÍA I EL RELLOTGE DE JOAN ESPINOSA (III).  Josep Cortés Domínguez

VICENTE MOYA VALOR. CORDES VIRTUOSES. Pablo Martínez Blanes

ANY 1924. MEMÒRIA DE JUST SANSALVADOR CORTÉS. José Miguel López

ELS MILLORS TEIXITS DE LLANA I DE SEDA. L’ INICI DE LA INDUSTRIA TEXTIL CONTESTANA S. XV. Antoni Llibrer

APROXIMACIÓ AL CENSAL COM A MECANISME DE CRÈDIT A LA COCENTAINA BAIXMEDIEVAL. José Antonio Alabau

COCENTAINA, SUS ESCUELAS I MAESTROS. Joaquín Navarro Reig

DEMOGRAFIA A COCENTAINA 1900 - 1910. Francesc Jover Domínguez

DEL TORNEIG DE LA TAULA REDONA A LA CREMA DE COCENTAINA. Iván Carbonell Iglesias

AQUELLES VENERADES MONGETES. Juan Jover Domínguez
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Qui ens havia de dir que el temps transcorria tan rà-
pid, quan a l’abril de 2016 afrontàvem les nostres 
primeres festes post-refundació, amb l’autorització 
per part de la Federació Junta de Festes de Cocen-
taina i els Caps de Filà d’aquell any. Aquell moment 
donaria lloc a un moviment d’il·lusió que culminaria 
amb la Capitania Cristiana de 2019.

Una vegada anava apropant-se aquest esdeveni-
ment, la Filà començà a preparar-se per aquest gran 
moment. Que Màxim Ferrer donara el pas endavant 
com a Capità Cristià 2019 va ser el motor que va 
iniciar tota la preparació.

El primer esdeveniment a ressenyar va ser la nostra 
visita a Mallorca al juny de 2018. A partir d’aquest 
moment es va produir una relació amb la Banda de 
Música de Manacor (dirigida pel contestà Eduardo 
Bernabeu, qui acabaria dirigint l’Himne de Festes 
l’any 2019) que culminaria amb la posterior partici-
pació d’aquesta banda tant a la Primera Diana (amb 
el Pasdoble Juanvi de Francisco Valor Llorens) com 
a l’Entrada, acompanyant al nostre Capità, la favori-
ta (Milagro Reig) i les rodelles (Claudia Ferrer i Sara 
Ferrer) amb la Marxa Cristiana Máximo de Enrique 
Pastor Celda.

Altre moment important va ser la conformació de 
l’Esquadra de Negres. A partir de la confecció del 

IGNACIO MONTAVA VICENT

Capitania Filà Contestanos

llistat començà una llarga temporada de dinars i 
sopars, als quals es van anar per  lant detalls per-
què aquesta fóra del gust de tots. Després de veure 
diferents esbossos la proposta de Juan Climent va 
ser elegida per unanimitat, coincidint casualment el 
dissenyador amb el del Capità i les seues acompa-
nyants.

A continuació s’acordà la creació d’una comissió del 
càrrec per contrastar idees i s’acabà elaborant un 
boato, sota el meu punt de vista molt identi  catiu 
amb el poble de Cocentaina.

Una de les decisions de la comissió, va ser celebrar al 
gener de 2019 el Musical Regreso al País de Nunca 
Jamás de la mà de la Jove Companyia de Masters 

Ballet al Centre Cultural El Teular de Cocentaina. 
L’esdeveniment va ser un èxit, s’aconseguiren fer 
dues sessions i que la gent, principalment els més 
menuts, passaren una bona estona. Aquest ballet 
acabaria sent un dels que apareixerien al nostre 
boato.

Al mes de juny van tenir lloc el Sopar del Capità i la 
Publicació, a la qual per primera vegada teníem el 
plaer de tindre dos membres com a re  ex del càrrec 
de la Capitania Cristiana. Milagro Barrachina (for-
madora) i Anna Aguilar, així com Olimpia Cerdá (for-
madora infantil) i Elisa Ferrer ens van representar 
aquest gran dia.

Juliol començà amb el tradicional Trofeu de Futbet 
de Filaes, el qual ens va tocar organitzar i que va 
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acabar amb la Filà Bequeteros com a campions, i 
la Presentació de Càrrecs en la que s’o  cialitzava la 
 gura de Màxim Ferrer Sellés com a Capità Cristià 
2019.

Altre moment especial va ser la Volteta de l’Esqua-
dra de Negres el 20 de juliol de 2019 (acompa-
nyats per la Unió Musical Contestana) i en la qual 
vam poder escoltar per primera vegada la Marxa 
Cristiana Contestanos de Francisco Valor Llorens. 
Aquest esdeveniment va manifestar la gran il·lusió 
que tots els membres teníem per poder formar part 
d’aquesta esquadra.

Altre esdeveniment a ressenyar seria l’Exhibició de 
Caps Batedors el 27 de juliol de 2019, organitzada 
conjuntament per la Filà Contestanos i Equitación 
Peluca, que va tindre lloc al carrer Miguel Crevea 

de Cocentaina i en la qual vam comptar amb la 
participació de la Filà Contrabandistes, Manta Roja, 
Creuats pel que fa a Cocentaina, els Almogàvers de 
Dénia, a més d’un gran nombre d’assistents tant de 
Cocentaina com dels voltants. 

Una vegada arribat agost i passat el Concert de 
Festes de la Unió Musical Contestana, on es va 
produir l’estrena del Pasdoble Juanvi en memòria 
del  nostre estimat amic Juanvi Cardona Sanchis, 
arribava el moment de les Festes 2019. I per tant de 
gaudir cadascun dels actes i rebre la recompensa 
a la feina desenvolupada durant la preparació del 
càrrec. 

Des d’aquestes línies m’agradaria agrair a totes les 
organitzacions que van formar part d’aquest projec-
te: Societat Musical Cultural de Penàguila (gràcies 

per compartir amb nosaltres 
aquest somni des del principi), 
Banda de Música de Manacor, 
Unió Musical Contestana, Equi-
tación Peluca, Filà Alcodianos, 
Filà Fontanos d’Ontinyent, Jove 
Companyia de Masters Ballet, 
Ballet Virginia Bolufer, Juan Cli-
ment Miró, Francisco Valor Llo-
rens, Festalcoi, Restaurante Tir 
i Plat, Natxo Sellés Restaurant i 
Lidia Saavedra Make Up Artist. 
Així com també a tots els mem-
bres de la Filà Contestanos per 
la seua implicació i saber fer. 

VISCA LA FESTA, LA MÚSICA, 
SANT HIPÒLIT I...

¡¡AVANT CONTESTANOS!!
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FILÀ BEREBERES “ELS BORTS”

Any de fundació 1939. Primeres festes 1940

Filà Bereberes “Els Borts”

Capitania 2019

Un càrrec és sempre motiu d’il·lusió i de responsa-
bilitat per a qualsevol  là, més aïna quan es donen 
circumstàncies excepcionals. I aquest és el cas que 
ens ocupa.

Per una banda, feia temps que portàvem gestant la 
idea de rememorar i rendir homenatge a la Esqua-
dra de Negres del Capità de 1974, un original disseny 
molt representatiu per a la  là d’Els Borts. Que és 
sabut per tots, que els nostres fundadors, amb car-
tó i pegament de farina, van realitzar unes originals 
closques de tortuga per a utilitzar en l’Entrada. I va 
ser a l’any 1974 quan des de Calp es van 
poder aconseguir unes closques vertade-
res que van ser utilitzades en l’Esquadra 
de Negres d’aquella Capitania, la prime-
ra que confeccionava íntegrament el dis-
senyador Ximo Pascual. Disseny que va 
possibilitar el pagament del local del que 
des de llavors gaudim, mitjançant el seu 
lloguer en molts pobles i amb la posterior 
venta. Ara bé, les closques de tortuga no 
foren venudes per a formar part de l’es-
quadra seria de l’Entrada, tal com feien 
els nostres fundadors i per això podem 
considerar-les com a part del nostre 
ADN. Anys després, aquestes tortugues 
van desaparèixer de la seu.

I l’altra circumstància que es dóna, és 
la persona que anava a representar el 
càrrec de Capità Moro. Rubèn Colomi-
na Arroyo s’incorpora a la  là en l’any 
2004 després de la capitania de 2003 i 
en paraules seues en la revista de l’any 
passat: “Triar la  là va ser d’allò mes fà-
cil. Tenia  clar que havia de ser membre 
d’una que representara els veritables va-
lors de la festa, que fos respectuosa en 
les seues arrels i tradicions, que tinguera 
un patrimoni material, històric i musical i 
que estiguera acompanyada de la millor 
banda de música”.

Des del primer dia, Rubén es va fer de voler pel seu 
caràcter obert, simpàtic i treballador. Apassionat de 
la festa, de la pólvora, bon conversador, complidor 
dels actes i de les malifetes. Implicat, perquè allà on 
el busques, sempre el trobes. De seguida es va fer 
càrrec de tot el que envolta a l’Alardo, una de les 
seues passions. Muntar i desmuntar el canó, orga-
nitzar les cantimplores i ser el màxim responsable 
del Dia dels Trons. Ben prompte va entrar en la Junta 
Directiva per a treballar de manera incondicional en 
tot el que feia falta. És l´enginyer d’Els Borts. Muntar 
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i desmuntar el tendal per a ell és cosa feta, així com 
tot el relacionat en la infraestructura de la nostra 
seu social.

Des del moment que va acceptar la responsabilitat 
d’ostentar el càrrec, ho va viure amb una il·lusió con-
tagiosa, sempre recolzat per la seua dona Eva i pels 
seus  lls Sara, Mauro i Hugo. En tots els actes de 
festes ens ha representat amb elegància i amb eixa 
simpatia captivadora que el caracteritza. Tot açò 
acompanyat d’uns cavallers i dames excepcionals 
que han estat al costat de la família en tot moment 
i han fet més gran, si cap, la posada en escena de 
la “Fantasia Bereber” que tant acuradament es va 
dissenyar la Roperia Ximo. Allí van nàixer tots els 
vestits del boato i també l’espectacular Esquadra de 
Negres, la qual rendia tribut a la de 1974, reivindi-
cant les nostres tortugues com a eix vertebrador i  l 
conductor de tot l’espectacle bereber.

Cal destacar també que aquest èxit no haguera sigut 
possible sense el bon fer de la nostra Unió Musical 
Contestana, la que ens dóna sentit de festa i germa-
nor. La música que els seus compositors ens han 
dedicat sempre ha sigut la banda sonora a la nostra 

existència. Tindre als músics de la Unió Musical al 
costat és un regal.

Volem apro  tar l’article per a deixar constància de 
l’agraïment especial a la ja esmentada Roperia 
Ximo, a Carrosses Naiara, als ballets d’Alicia Monta-
va i Anna Botella, a la Quadra Rovira i la Quadra de 
Centeno. També a les bandes de música la Primiti-
va d’Alcoi, l’Associació Musical l’Avanç de Campello 
i la banda Primitiva de Palomar. Als dolçainers de 
la Xa  gà, a Arenes de l’Olleria i a l’amic Francisco 
Valor. A Lidia Saavedra i el seu equip de maquillado-
res, a César Vilaplana pel disseny de l’heràldica de 
la Capitania i l’Esquadra de Negres i a tota la  là per 
complir com mai no ho havien fet.

I com no podia ser d’una altra manera, acabem do-
nant-li les gràcies a Rubén per haver compartit la 
il·lusió i haver-nos fet partícips d’aquest somni. Ja 
podem dir ben fort que l’amic Rubén ha entrat per la 
porta gran a “l’Olimp dels Borts”.

Ha sigut un honor, Capità.

I com diu el nostre himne ”És un honor ser de la  là 
dels Borts”.
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FILÀ  MULADÍS

Trenta anys al carrer pare Balaguer,

trenta anys d’ambient fester

Cocentaina, estiu de 1990. Després d’una successió 
d’esdeveniments i experiències no gaire acords amb 
la germanor que pregona el nostre estimat himne de 
festes, un grup de joves amb ganes de continuar fent 
Festa decideixen fer un pas endavant i buscar una 
nova casa, una llar on poder reorganitzar-se com a  là 
i seguir el seu propi camí com a festers acompanyats 
de les seues famílies. 

Després de passar uns llargs mesos a l’antiga “acadè-
mia Marres”, junt a la plaça de Santa Maria, propietat 
del nostre membre i Muladí d’Honor Roberto Marset, 
els en aquell moment Bereberes Borts canviaven la 
seu social al c/Pare Balaguer, 5. Fins la nostra arriba-
da, el local va passar per una ferreria i un garatge de 
cotxes entre d’altres, però aquelles quatre parets van 
canviar de rumb amb l’arribada de la  là. Les gestions 
del nostre recordat Juan José Albors “Casquet” amb 
els propietaris del mateix van ser determinants per 
poder desembarcar i tindre una seu social on seguir 
organitzant-nos i trobant-nos com a festers i festeres. 
La il·lusió i ganes de seguir eixint a festes podia més 
que qualsevol entrebanc que ens oferia el destí i així, 
poc a poc, vam anar millorant el local  ns poder esta-
blir-nos plenament. Per sempre recordarem els sopars 
al restaurant El Laurel a primeries dels anys 90 i com 
més d’un de nosaltres va anar des del mateix restau-
rant, via John Wayne, a la Segona Diana fet un  gurí.

Trenta anys després, aquestes mateixes quatre pa-
rets poden contar més de mil històries, anècdotes, 
batalletes, discussions (sempre pel bé de la festa) 
i per damunt de tot bon ambient. Si aquest local 
parlara ho faria d’ambient, perquè és el que més ha 
viscut. Ni de canvis de noms ni de parts del vestit 
ni de sentències judicials que, oh miracle, es publi-
caven sempre pròximes a les festes. Parlaria de les 
llargues converses entre els nombres un, dos i tres 
(Rafa Agulló, Javier Barrachina i Rafa Ferrer) i de la 
seua posició en taula als dinars de cada dissabte, 
mentre la resta de la  là callava per veure els seus 
diàlegs plens d’arguments i rèpliques. Això sí que 
eren sainets! Parlaria dels numerets de la nostra 
Marita el dia de Sant Hipòlit i la posterior “Volteta 
a la pometa”. També parlaria dels dinars de la Se-
tmana Festera;  els espaguetis del Xef Cristóbal els 
dilluns, els vermuts compartits els dimarts amb la 
colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet i els sibarites 
dinars de Jose Luis Botella els dijous, o l’inoblidable 
dinar medieval de l’any 2002 amb Enrique Sevila. I 
com no, de les hores que ha passat dins d’aquesta 
menuda cuina el nostre amic Juan León, salvant im-
provisats vermuts, també de la volteta batejada com 
“La cotxinà” que membres de la  là vàrem realitzar 
al llarg de molts anys, els assajos dels ballets en any 
de càrrec, els preparatius dels numerets de la Retre-
ta, les reunions per plani  car boatos, els assajos per 

a fer els tres sainets festers que ja portem 
a les esquenes junt amb diferents  laes del 
poble o el dia en que les  lles, germanes, 
parelles o cosines dels membres es van con-
vertir en membres.

I Chus? Com oblidar-lo? Perquè a banda de 
conills i lleons, a la nostra  là també han ei-
xit gossos, com el de Pepito, qui venia cada 
dijous (perquè el local també obria els dijous 
a sopar) i dissabte just cinc minuts abans 
que l’amo. Chus era un més de la família; ell 
sabia qui era membre de la  là i qui no. Fins 
i tot, acudia alguns dies sense el seu Pepito, 
sopava  (no qualsevol cosa) i tornava cap a 
casa a esperar el dia de l’Entrada, quan pu-
java a la carrossa acompanyant el seu amic 
i amo Passeig avall com un bort més.
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Entrats ja els anys noranta, el bort més 
il·lustre, del qual n’estem orgullosos i 
agraïts per tot el que ha donat a la nostra 
 là i a la Festa, va ser escollit pel destí 
com l’artista que ens va regalar el nostre 
escut. Parlem de Vicente de Paul Agulló 
Sanchis, conegut com “Agulló de Cocen-
taina”, qui va representar de manera 
perfecta el nostre sentiment al puny d’un 
sabre i que avui encara portem cosit al 
nostre vestit fester i al nostre banderí.

Trenta anys donen per a molt. En aquest local hem 
sigut Bereberes Borts, Berberís Borts i Muladís i hem 
canviat faixa i jupetí, i ací seguim, fent Festa ininte-
rrompudament. Hem ostentat set càrrecs; Pepito Al-
bors Mahiquez (1992 i 1998), Enrique Sevila Maes-
tre (2002), Juanvi Ripoll Seguer (2006), David García 
Lloret (2010), Javier Barrachina Pérez (2014) i l’últim, 
Rafael Agulló Insa (2018), qui mantindrà el càrrec 
durant cinc anys a causa de la suspensió d’aquestes 
festes pel Covid-19. Caps de Filà també n’hem tingut 
un grapat: Juan José Blasco Sellés, Rafael Ferrer Pas-
cual, Rafael Agulló Insa, Àlex Marset Penáguila, Juan 
Enrique Esteve Martínez, Pablo León Vidal, Manolo 
Aura Llopis, Franjo Maíquez Richart i actualment Ma-

teo Barrachina Vidal, a qui agraïm la seua 
desinteressada i moltes vegades compli-
cada tasca en pro de tota la  là.

Aquest local també ha acomiadat grans 
festers i el més important, bones perso-
nes. Parlem de Ramón Giner Galiana, 
Paco Payà Gisbert, Vicente Agulló Sanchis 
“Agulló de Cocentaina”, Juanjo Albors Gar-
cía “Casquet” , Enrique Sevila Maestre, 
Rafael Agulló Oltra i José Ivorra Moltó, 
els qui vivint la Festa de manera activa, 

malauradament ens van deixar molt prompte i encara 
hui i per sempre seran recordats per tota la  là.

Musicalment als 30 anys esmentats també hem gau-
dit amb l’estrena d’obres festeres composades amb 
estima pel nostre amic i director Ignacio García Vidal, 
qui, criat entre aquestes quatre parets, ha dedicat per 
a nosaltres. La primera, el pasdoble Juanjo Casquet, 
notes que acompanyen la nostra  là tots els anys a la 
Primera Diana, interpretades abans per l’associació 
musical Mestre Orts de Gaianes i ara per la Unió 
Musical de l’Orxa, amb qui tenim el gust de compar-
tir més de quinze anys de música i Festa. Més tard 
Quatre borts, pasdoble dedicat als seus germans Mi-

guel, Fran i Carlos, membres de 
la família muladí. També Sang 
Muladí, marxa mora  que va 
acompanyar el càrrec de Javier 
Barrachina l’any 2014. A banda, 
l’any 2006 vam acompanyar a 
Juan Vicente Ripoll com a Capi-
tà Moro amb l’obra Al coqueret, 
composada pel contestà Rafael 
Lledó García.

Enrere deixem un local farcit 
d’actes, rialles, persones i mo-
ments que mai no oblidarem. Fa 
trenta anys s’obriren les portes 
d’un nou camí que sabíem que 
seria complicat, però allò que 
vam sembrar fa tres dècades, 
ja comença a donar fruit; amb 
més membres que mai i amb un 
futur prometedor per a la festa 
contestana, toca fer aquest camí 
més llarg, ara al carrer Convent, 
on mantindrem la nostra essèn-
cia, eixa que ens ha fet arribar 
 ns on estem sense oblidar d’on 
venim i amb la certesa d’estar 
caminant pel sender adequat, 
que és el de la Festa.
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FILÀ  LLANA

Filà Llana

més de 150 anys fent festa

Quan ens vam assabentar que hi havia un reglament 
fester de 1868 on ja feia referència a la nostra  là, 
de seguida van anar eixint diferents idees de quines 
coses podríem fer per tal de commemorar l’efemèride 
que el 2018 es complia: més de 150 anys amb la fes-
ta contestana.

Calia fer més festa, així que una de les primeres pro-
postes va ser la de fer una esquadra especial; però no 
voliem només quedar-se ahí i així sorgiren més idees 
que es feren realitat: fer 
unes insígnies comme-
moratives, i que ens va 
dissenyar Moisés Gil, 
publicar una revista on 
re  ectir diferents dates 
històriques o curiositats 
de tots aquests anys... 
I com no, també volíem 
involucrar a la nostra 
banda en aquesta com-
memoració així com tin-
dre algun moment per al 
record de tots els llaners 
i llaneres que malaura-
dament ja no estan en-
tre nosaltres.

Per a l’esquadra especial, alguns 
dels membres més veterans de 
la  là van ser els encarregats de 
portar-la endavant. Esmorzars, 
dinars, sopars i voltetes, una 
amb la Primitiva d’Alcoi i altra 
amb la Unió Musical Contestana, 
on anaven per  lant l’esbós, el 
maquillatge, les teles, la música... 
Tot va culminar el dia de l’Entrà, 
on al so de L’Entrà dels Moros, van 
des  lar lluint el trage dissenyat 
per Jordi Sellés i confeccionat per 
Roberto Pérez. Obrint-los camí 
anava el banderí commemoratiu 
del centenari, basat en la insígnia 
que estrenàrem el dia de la 
Publicació i que portàrem durant 

totes les festes a les dianes, entrà, processó... 
També aquest mateix dia, a primera hora del matí i 
a l’arrancada de Diana a l’Ajuntament, l’esquadra de 
la Filà estrenava unes noves espingardes. 

Passaren les festes del 2018 però encara ens que-
daven actes per a realitzar. La revista ens va portar 
mesos de feina de recopilació i selecció de fotogra-
 es i històries, anècdotes aportades pels vells i no 
tan vells de la  là, recerca de col·laboradors, sense 
els qui no l’haguérem pogut portar endavant, com-
provació de dades per a les diferents relacions de 
caps de  là, publicadors... En  , res que amb la 
il·lusió que teníem no es poguera aconseguir.

El 17 de novembre de 2018 va ser la data elegida 
per culminar el que seria l’any del 150 aniversari. 
L’emotiva jornada va començar al cementeri, acom-
panyats per Sant Hipòlit i la Mare de Déu, amb un 
respons per tots els difunts de la  là, a càrrec del 
rector de Santa Maria, D. Eduardo Rengel. Després 
col·locàrem una reproducció metàlica del banderí de 
la  là en les làpides dels llaners i llaneres que hi ha 
al cementeri.

Ja a la vesprada, al Centre Cultural El Teular, tingué 
lloc la presentació de la revista dels 150 anys. La Lla-
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na té arrelada la música festera, i ho 
demostrarem amb el format escollit 
per a l’acte, un concert-presentació 
on el nostre company Gabriel Colo-
ma Cerver ens presentava la revista 
intercalant les obres dedicades a la 
 là interpretades per la nostra ban-
da, l’Unió Musical de Llutxent: Him-
ne de la Filà Llana, La Llana, A la 
Llana, Als Llaneros Dianers i El Ma-
hdi. Finalitzant l’acte, per descomp-
tat, amb l’himne de festes, Visca la 
Festa. No podem més que agrair 
a la nostra banda el seu magní  c 
treball i la seua amistat no només 
aquest dia si no en totes les festes 
que porten amb nosaltres.

El dia, o més bé la nit, l’acabàrem com millor sabem. 
En un sopar de germanor on tots els membres, ja més 
relaxats del treball dels últims mesos, celebràrem al 
Restaurant L’Escaleta acompanyats d’una xaranga de 
la banda de la  là.

Agrair des d’ací a l’Ajuntament i a la Junta de Fes-
tes per acompanyar-nos en tots els actes, als 
col·laboradors i a tota la gent que ens ha cedit mate-
rial per a la revista, i a tots els qui han format part de 
la  là i ens han ajudat a fer que la  là siga el que és 
hui en dia. Com bé es va dir en la presentació de la 
revista: “La Llana és una  là orgullosa del que és, he-
reua de la seua història i responsable de mantindre-la 
perquè les pròximes generacions siguen sabedores i 

partícips de la grandiositat de la Festa de Moros i Cris-
tians, una festa que com podem comprovar ha sigut, 
és i serà part del que som. Lluitem perquè la Festa de 
Cocentaina continue endavant, perquè forma part de 
la nostra vida i de la nostra història.”

Nota: aquest article s’hauria d’haver publicat a la 
Revista de Festes de 2019, però una errada nostra 
va fer que no es poguera publicar. A pesar d’haver 
passat ja un temps, l’hem enviat ara per tal que 
quedara constància escrita dels actes realitzats. Ja 
que enguany el maleït coronavirus ens deixarà sense 
festes, que almenys tinguem aquestes pàgines per al 
record. Ara amb més força que mai: visca les nostres 
Festes i visca Sant Hipòlit!
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FILÀ  KABILENYOS

JOSÉ PASCUAL PUERTO

Kabilenyo d’Honor

L’11 d’Agost de 2019 va ser un dia especial. 
No sols perquè la festa contestana celebrava 
el dia de Sant Hipòlit, ni perquè la junta de la 
 là s’acomiadara de forma protocolària, sinó 
perquè aquell dia, després de dinar i rodejat de 
la seva família, proclamàvem a Jose Pascual 
Puerto (Canuto) Kabilenyo d’Honor.

Tot començà quan el 22 de juny en junta 
general, a petició de la Junta presidida per 
José Moltó Llorens i per idea del membre de 
la qual, Jose Vicente Amat Agulló, proposava 
davant de la Kàbila, la possibilitat de proclamar 
al nostre “Canu” com a “Kabilenyo d’Honor”. 
La  là va votar, decidint per unanimitat aquest 
reconeixement cap a aquesta estimada 
persona. I no podia ser d’altra manera, donat 
el currículum fester de Pepito:

Fester en actiu des de 1954 (66 anys)

Membre de la Junta de Festes (junta presi-
dida pel seu amic Ferrando, anys 70)

Membre de diferents juntes de  là (desta-
cant la presidida per ell anys 81-84)

Buscador incansable de documents (actes, 
fotos, partitures) des de la seua jubilació. 
Gràcies a les seues troballes, sabem l’any 
de fundació de la  là (havia caigut en l’oblit) 
i tenim còpia de la partitura de “Paquito el 
Chocolatero” dedicada als Kabilenyos.

Distinció “Roger de Llúria” 2016. Comissió 
Arxiu i Patrimoni fester.

Per tot açò, té merescut aquest mèrit, que va 
rebre del cap de  là i del seu net Pau. Després 
Pepito, ens va dedicar unes emotives paraules 
aplaudides per tots els allí presents, familiars 
i amics i va fer esquadra amb tota la Kàbila, 
quan la “Nova del Palomar” va fer sonar “Som 

i no som d’eixos” i “Kabileños 84”. Seria de les últimes 
esquadres compartides, ja que malauradament, Pepito 
ens deixaria el 21 de febrer (veure “In memoriam” 
família i  là), però ens acomiadàrem d’ell de la millor 
manera possible: amb afecte, amb agraïment i amb 
reconeixement. Ens acomiadem amb les paraules que li 
vam dedicar al “detallet” que segur va penjar a sa casa:

La  là “Kabilenyos” proclama a:

JOSE PASCUAL PUERTO (Canuto)

“KABILENYO D’HONOR”

“Kabilenyo d’ahir, de huí i per sempre”              

                Cocentaina, 11 d’agost de 2019
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 Fa just un any, la comissió d’Arxiu i Patrimoni de la 
Casa del Fester ens atorgava a Ràdio Cocentaina i 
a la revista Cocentaina, el Comtat el premi Qusan-
taniya. Un reconeixement que ens va omplir de 
goig, no ja pel fet que ens donen un premi, sinó pel 
fet que ens tinguen presents.

Som una ràdio local i comarcal, i de vegades, per ser 
els de casa, sempre quedem relegats a un segon pla. 
És clar que el sant de fora fa més miracles, però els 
de casa som els que estem ací, passe el que passe.

Mentre escrivia aquest article, ens trobàvem en total 
con  nament. La Covid-19 va fer que el món parara i 
que tan sols els servicis essencials continuaren mar-
xant i mira per a on, Ràdio Cocentaina i la revista va 
ser un d’ells.

Totalment satisfets, perquè creiem en la nostra fei-
na: dia rere dia vam vindre a treballar, vam haver de 
modi  car la programació i els continguts i  ns i tot 

Gràcies, ens trobem a través de les ones 

de Ràdio Cocentaina i de les pàgines de 

la revista Cocentaina, El Comtat

la revista va eixir publicada de forma digital, però no 
vam parar; no vam voler parar, perquè és molta la 
gent que ens escolta i molta la gent a la qual acom-
panyem i ens sentim uns privilegiats, perquè sense 
adonar-nos-en, vam posar el nostre granet d’arena, 
vam complir amb la nostra missió: acompanyar, dis-
traure, informar...

Aquest guardó que avala els ja més de 30 anys de la 
ràdio i 33 de la revista, és un reconeixement, no sols 
als qui estem, sinó a TOTS els que durant aquests anys 
han fet possible i fan possible que estiguem ací: 
des de Luis Pérez, passant per tots els comerços i 
establiments que segueixen apostant per la revista 
Cocentaina, el Comtat i posen la seua publicitat a les 
nostres pàgines; per Mónica Cortés, Nieves Carricon-
do, Ferran Albors, la Casa de la Joventut, amb Mi-
guel Ángel Raigal, el Departament de Serveis Socials, 
els centres educatius o la regidoria de Medi Ambi-
ent amb Isabel Sancho que tots els mesos tenen el 

MARI NIEVES PASCUAL
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seu apartat  xe en la revisteta, com se la coneix 
carinyosament; Paco Sempere, amb les seues 
fotos que ens han servit per a moltes portades igual 
que Marc Pascual, Carlos Fletxa o Silvia Botella  ns 
a arribar a Genis que de la mà de la Impremta 
Agulló la reparteix perquè la gent l’arreplegue. 
A la ràdio, des de Javi Castelló passant per tots 
els col·laboradors actuals d’aquesta emissora: 
«Temps i cançons» (Paco Insa); «Sense Fronteres» 
(Gabri Pascual); «Santuari» (Mario i More); «Prop de 
Déu» (Marian, Milagro i Gloria); «L’embruix de la Ma-
riola» (Ferran Albors); «Sentiment Roget» (CD Con-
testano); Vicent Santamaria i el seu espai d’Avi-
va Cocentaina; Mila i Fernando amb «Muntanyes 
de música», Dolors Insa que ens du la biblioteca 
a casa… Col·laboradors i col·laboradores que 
formen part de la nostra graella, que omplin la 
nostra programació i venen a completar, l’ampli 

ventall de programes d’entreteniment i informació 
que us oferim des de la ràdio.

Enguany no sabem com avançarà l’estiu, però sí que 
tenim clar que no pararem. Si la festa no ix al carrer, 
nosaltres la portarem a les seues cases a través de 
les ones o a través de les nostres pàgines i xarxes 
socials perquè som un mitjà de comunicació local, 
som un mitjà de proximitat i estem encantats de po-
der-los servir.

Ací dalt ens trobareu: som Alicia Marset (Departament 
de Publicitat i administració), Paco Gadea, Geles Fer-
rándiz, Milagro Sellés i la que vos parla, Mari Nie-
ves Pascual.

Gràcies per estar ací, ens trobem a través de les ones 
de Ràdio Cocentaina i de les pàgines de la revista Co-
centaina, el Comtat.
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PABLO LEÓN VIDAL

Coordinador Revista de Festes 2019. 

Membre de la Junta  de Festes 2017-18-19

Revista de Festes de Moros i Cristians 2019

Un primer premi de la Generalitat 

Valenciana per a celebrar i compartir

El passat mes de desembre, mentre tots ignoràvem 
«la que ens venia damunt» amb el COVID-19, el món 
fester de Cocentaina i el poble en general es va 
assabentar del 1r Premi atorgat per la Generalitat 
Valenciana a la Revista Programa de Festes de 
Moros i Cristians 2019, un fet que culmina tot un 
llarg procés de treball on moltes persones n’han 
format part, dedicant un bon pessic del seu temps.

Sempre he dit que l’objectiu de la Revista Programa 
de Festes no és guanyar premis. Per a mi, la funció 
principal que té és la de plasmar per escrit tot 
allò que està relacionat amb la Festa i que quede 
així documentat per al futur. Penseu en 1913, 
per exemple, any en el qual no hi va haver Festes 
ni tampoc revista i això fa impossible que hui dia 
coneguem les  lades que hi van participar. La revista 
compleix, per tant, una funció de primer ordre: 
assegurar que les generacions futures puguen 
conéixer el nostre present, un present que trobem 
tan canviat actualment i que es podrà valorar i 
analitzar gràcies a publicacions com aquesta de 
l’any 2020.

Parir una Revista Programa de Festes no és senzill. 
Molta gent que hi ha treballat abans que jo podria 
dir-vos el mateix. És la publicació anual que recull 
més seccions i també més col·laboradors, ja que 
a les 16  lades contestanes cal sumar els escrits 
de les autoritats civils i religioses, secció dedicada 
al Patró Sant Hipòlit, actualitat musical, actes i 
concursos de xiquets, poemes, festers que ens han 
abandonat, protagonistes de l’any present i passat, 
articles d’investigació, crònica de tot l’any fester, 
crònica de les Festes passades, elegir la portada, 
el Mantenidor o Mantenidora de l’acte, encaixar 
amb paciència el retard d’alguns articles procurant 
fer bona cara sempre i acceptar amb humilitat 

les errades i les crítiques, que sempre existiran. 
En aquest sentit, vull donar les gràcies a l’equip 
de revista, format per amants de la Festa, l’ajuda 
dels quals ha estat de gran valor per fer-la el millor 
possible, així com reivindicar més serietat a tot el 
món fester en general, ja que en són molts els qui 
pensen que qualsevol fotogra  a serveix, qualsevol 
escrit es pot publicar o que els terminis d’entrega es 
poden ignorar sistemàticament.

Mentre ens dedicàvem a treballar en la Revista 
Programa, sempre hem tingut clar que caminàvem 
per on ha passat molts amants de la Festa i que 
sense el treball previ de moltíssima gent aquesta 
no haguera estat premiada. Abans del 2017, quan 
van començar a convocar-se els Premis de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, la nostra 
Revista de Festes ja era una de les millors de tot 
el territori valencià, sens dubte. Si la convocatòria 
dels Premis hagués començat anys enrere, segur 
que Cocentaina estaria entre les premiades. Vull dir 
amb açò que el 2n Premi obtingut en 2017 i 2018 i 
el 1r Premi del 2019 són la culminació d’un procés 
que s’endinsa dècades enrere i és de justícia agrair 
la tasca realitzada per aquelles persones que han 
treballat en aquesta publicació festera abans que 
nosaltres, incloses les tres impremtes amb qui hem 
treballat: Grà  ques Agulló, Impremta Domínguez 
i Grà  ques Alcoi. Aquest és un èxit compartit, de 
tots i per a tots. Dels festers i de les festeres, dels 
músics del poble, dels anunciants, dels xiquets que 
dibuixen, dels historiadors que investiguen, dels 
fotògrafs que veuen més que nosaltres, dels veïns i 
veïnes… Un 1r Premi que situa el nom de Cocentaina 
on es mereix, que no és un altre que al pòdium de 
les millors Revistes de Festes que es publiquen. Feu 
una ullada a l’Arxiu Fester i ho comprovareu.

Per a l’equip de la Revista 2019: Pòlit, Ignacio, Carmen i Jordi. Per als nostres 
«àngels de la guarda». Tots heu fet possible una Revista de gran qualitat.
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La Revista Programa de Festes de 2019 ja és història, amb el valor afegit del premi esmentat i de 
l’homenatge en la seua portada a un artista contestà determinant per a la divulgació de la Festa, com 
és Vicente de Paúl Agulló Sanchis, Agulló de Cocentaina, portada realitzada pel fotògraf contestà Marc 
Pascual Domínguez en el 25é aniversari de la mort de l’escultor. Ara restarà per sempre a l’Arxiu Fester, 
a nombroses cases particulars, a les  lades, comerços i a més de setanta pobles on viatja cada any, com 
una pàgina més en la llarga història de les nostres Festes, una història que es remunta  ns a la meitat 
del segle XVIII.

Per a  nalitzar, cal desitjar al nou equip de la Revista Programa un camí ben llarg. Sou els qui heu de 
continuar fent aquest treball amb ganes i il·lusió. Com nosaltres, esteu de passada, perquè altres en 
vindran després, formant una llarga cadena d’amants per la Festa i la seua història. Ara és el vostre torn 
i la vostra Revista Programa. Estimeu-la, feu-la vostra sense oblidar que quan la publiqueu serà de tots 
i per a tot el món fester. 

Gràcies  de bestreta pel vostre temps. 

Endavant. La Festa i Cocentaina ho mereixen!
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Amb el permís de vostès començaré aquest article 
amb una vivència, la qual ens dirà el perquè 
d’algunes tradicions i costums dels nostres pobles i 
sobre tot al meu poble, Cocentaina.

Allà pels anys 60, quan a penes tenia nou anys, em 
van brindar l’oportunitat de gaudir de l’extraordinà-
ria naturalesa a la serra de Mariola. Va ser una ca-
sualitat de la vida perquè un bon dia, una persona 
molt volguda per mi que es deia Rafael Moltó, “el 
tio siso”, em diu, escolta “delegao” que era com em 
deia, te’n vens demà a la serra. Cor de bon ànima 
vaig contestar: “A quina hora”, i em va dir: el des-
pertador a les cinc”, a les cinc?. Sí perquè el sol ens 
ha d’agafar al capdamunt de la serra, així és com 
manem d’ell”.

Era tanta la il·lusió per anar a veure per primera volta 
la Mariola, era convertir aquella fantasia en una 
realitat, era veure la serra amb tot el seu encant, 
amb un embruix que amaga moltes tradicions dels 
nostres avantpassats.

El camí va ser llarg, però encantador. A poc a poc, 
anàvem pujant; vam passar per Sant Cristòfol, en 
direcció a les fonts cristal·lines de la nostra serra: 
la Penya Banyà, les Huit Piletes, L’esquererola, la 

FERRAN ALBORS

Amant de les plantes medicinals

Begudes tradicionals contestanes:

1r Concurs d’Herberet a Cocentaina

Boronà, la fonteta de Peix, la font del Xop, i el Racó 
Llobet, noms que me’ls anava ensenyant el meu 
amic i company Rafael “el tío siso”.

Estàvem al mes de juny i les herbes medicinals 
de la nostra Mariola estaven  orint, igual que 
m’ensenyava els camins i les fonts, amb la seua 
peculiar dialèctica em deia el nom de les plantes.

Després de descansar i d’haver pegat un mos de pa, 
pastat i fet amb tot l’afecte per ma mare Remedios 
“del 19”, va començar a dir-me: Mira delegao, 
Camamirla, quan te la prens la trobes amarga, 
però és boníssima per a la panxa; Sàlvia, per a la 
infecció de l’estómac; Gordollobo, per a la tos del 
pit; Timó per al refredat; Poliol, per a les digestions; 
Coronela, per a la circulació de la sang; Ñyesto, per 
a rebaixar la tensió, Orinaria, per l’arenilla del ronyó, 
i d’aquesta manera totes les herbes que trobàvem 
me les anava relatant.

Però també recorde que em va dir: “escolta, 
delegao”, moltes d’estes herbes i algunes més, hi 
ha gent que les arreplega per a fabricar un licor 
magní  c i esplèndid, diuen que és medicinal i tot; 
li diuen Herberet, i es pren de bon matí, en alçar-
se, o al mig dia després de dinar amb el timonet o 
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en el cafè. És un anís d’herbes que les generacions 
passades deien que es macerava amb tot l’afecte, i 
que és el millor licor estomacal del món.

Li vaig preguntar al meu amic “Siso”, quines herbes 
eren les que arreplegaven aquells avantpassats nos-
tres i em va contestar: “Jo t’en diré unes quantes, de 
les que em va dir una volta Paco campaneta, Tomaset 
Blanquer, i el teu oncle Juanito “del 19”: Sàlvia, Rabet 
de gat, Poliol, Timó reial, Tarongina, Camamirla, Timó 
mascle, Timó blanc, Herba Santònica, Menta, Brotò-
nica.....”. Però també em va dir: cada mestret té el 
seu llibret, és a dir, que hi ha moltes combinacions 
depenent de qui les faça. També la saviesa popular 
diu: que hi ha herbes com la Sàlvia, la Camamirla, o 
el Timó mascle, que hi ha que anar amb cura perquè 
amarguen i agafa massa gust el licor, i la proporció de 
l’aiguardent i de l’anís és a gust del paladar.

Sabem que aquesta tradicional beguda la preparaven 
els nostres avantpassats, i eixa tradició que no s’ha 
perdut i que a Cocentaina, el meu poble, es prepara 
uns mesos abans de les festes de moros i cristians, 
perquè eixa maceració estiga a punt per a ús 
personal i també, com resa la tradició, oferir-lo en els 
recorreguts de les dianes i al balcó de l’ajuntament. 

Eixe herberet que fa molts anys oferien Pep campanal, 
José Maria “del pinaret”, Rigoberto Ripoll “el regu”, 
Santiago Prats “el realero”, Março, Pepa Botella, José 
Moltó “el tio Rovira”, Vicent Soler, Ramón Ferrando 
“el carboner”, i Ernesto “Moc”, etc.... Tinc clar que les 
receptes i remeis tradicionals que vaig aprendre de 
la meua mare Remedios “del 19”, de la meua àvia 

Francisqueta “la coloma”, del meu oncle Juanito 
“del 19”, de la meua sogra Carmen “la coloma”, i 
de persones com Rafael Moltó “el siso”, Tomaset 
Blanquer, Paquito campaneta, Miguel Cominches, 
Juanito Vicedo, i Andrés Santamaria “el pastor de 
Confrides” etc…sempre m’acompanyaran durant 
tota la meua vida. A tots ells, els dóne el més sincer 
agraïment i de tot cor vull dir-los que gràcies a ells 
intentaré transmetre els coneixements populars a 
les generacions futures.

Aquestes tradicions i costums que han anat sempre 
unides als nostres avantpassats, perquè perduren 
en el temps i les generacions futures tinguen eixa 
herència natural, hem de contribuir tots a que no 
desapareguen, hem de rescatar-les dels nostres 
majors i així poder continuar gaudint del nostre 
herberet amb la mateixa il·lusió que ho feien els 
nostres iaios, perquè la tradició sempre pertany al 
poble.

Dins de la comarca del Comtat, a Cocentaina és on 
més arrelament i tradició existeix en la recol·lecció 
d’herbes medicinals en les serres que envolten 
aquesta comarca, com són la Mariola, l’Aitana, el 
Benicadell, la Serrella, etc.

Aquesta tradició ve de molts anys, heretada dels 
nostres besavis, àvies, pares i mares, pastors o 
llauradors, els quals han nascut i han viscut al 
voltant d’aquestes muntanyes, la reina principal de 
les quals és la Serra de Mariola.

Al mes de juny hi ha una dita dels nostres iaios que 
diu: Quan la camamirla està bona per la rodalia 
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del poble, és l’hora d’arreplegar eixes herbes 
meravelloses i estomacals per a preparar el 
nostre licor, eixe Herberet del nostre poble.

És l’hora de recol·lectar herbes com ara cama-
mirla, sàlvia, timó, cua de gat, poliol, santò-
nica, romer, setge, orinaria, espígol, melissa, 
menta, gordollobo, etc.,  ns a una llista inter-
minable, de les quals la medicina rural conti-
nua la seua tradició per a curar malalties.

A part de recol·lectar aquestes herbes medi-
cinals per a cada farmàcia casolana, hi ha 
algunes persones que recol·lectem algunes 
plantes medicinals, amb molt d’afecte, per a 
macerar una de les nostres begudes tradicio-
nals i populars com és el famós «herberet», un 
licor d’herbes per al qual cada persona té una 
fórmula particular. Com a orientació, personal-
ment i per tradició dels nostres avantpassats, 
utilitze la següent:

Poliol, camamirla amarga, santònica, timó 
mascle, cua de gat ver, timó reial i panical 
(l’arrel). Anís sec i anís dolç en la proporció 
que cadascú vulga. Ho deixarem macerar en-
tre 21 i 45 dies.

Aquesta tradició ha anat sempre lligada amb 
el màxim respecte cap a la naturalesa i el 
medi ambient, perquè cal continuar estimant les 
muntanyes i contribuir tots a defensar-la, perquè així 
podrem seguir admirant-la i aconseguir així fer un pas 
important cap a un món millor que tots i totes desit-
gem, perquè per a comprendre com són de boniques 
les nostres serres, només ens queda assaborir, amb 
els nostres ulls, aquest paradís i gaudir-lo amb res-
pecte.

Així, per a no perdre les nostres tradicions, vam fer 
un pas més, i el passat 30 de novembre de 2019 
es va celebrar a Cocentaina, el PRIMER CONCURS 
D’HERBERET organitzat per la Junta de Festes de 
Moros i Cristians, la celebració del qual es va portar a 
efecte a la Filà Maseros de Cocentaina.

En aquest primer concurs, van participar 16 persones 
de diferents localitats, Cocentaina (12), Alcoi (1), 
Bocairent (2), i Banyeres (1), els quals van presentar 
les seues respectives botelles de licor d’herbes 
conforme a les bases del concurs. 

Una vegada constituït el jurat, format per cinc 
persones: Júlia Bonet, Rafael Lledó, Felo Domínguez, 
Óscar Seguí i Ferran Albors, va donar lloc al tast dels 
licors per a la posterior puntuació.

D’acord amb les bases, es va valorar la presentació 
de les botelles, el sabor del licor, com també el color i 
altres baremacions.

Una vegada valorades pel jurat, es van atorgar els 
premis següents: 

TERCER PREMI,TERCER PREMI, amb diploma i trofeu de la Junta 
de Festes al número 4: D. Juan Antonio Sellés Juan Antonio Sellés 
(Cocentaina)

SEGON PREMISEGON PREMI, amb diploma i cinc bons de 20 euros 
per a gastar al comerç local, obsequi de l’Associació 
de Comerç i Hostaleria de Cocentaina al número 5: 
Ferran Hipólito Vilaplana Ferran Hipólito Vilaplana (Cocentaina)

PRIMER PREMI,PRIMER PREMI, amb diploma, dos bons de 50 euros 
i un de 20 euros per a gastar a l’hostaleria local, 
obsequi de l’Associació de Comerç i Hostaleria de 
Cocentaina al número 15: Sergio Hidalgo Sergio Hidalgo (Cocentaina)

Cal agrair a la Junta de Festes de Moros i Cristians per 
acollir aquesta iniciativa tradicional, a l’Associació 
de Comerç i Hosteleria per la seua col·laboració en 
aquest concurs, i a la Filà Maseros per l’organització 
d’aquest esdeveniment.
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JOSÉ MIGUEL LÓPEZ, GABRI PASCUAL

Música i Músics de Cocentaina

El Centre Social Real Blanc, va acollir el dijous 11 
de juliol de 2019, la presentació del llibre de Moisés 
Sellés Pérez titulat “Música i músics de Cocentaina. 
Pensem que era la data adequada, ja que ja s’havi-
en  celebrat actes importants que ens anunciaven 
les festes  d’agost, com la Publicació i la Presenta-
ció de Càrrecs amb molta alegria i entusiasme, que 
són els actes que envolten la Trilogia Festera. I que 
més apropiat per a aquestes dates, la presentació 
d’un llibre que ens parla d’allò més vinculat a la fes-
ta, d’allò que és imprescindible per a les festes de 
Moros i Cristians, com és la Música Festera. I a més, 
com algun que altre estudiós  explica i diu, Cocen-
taina porta la Bandera quant a música festera es 
tracta. Anem a introduir-nos un poc en el contingut 
del llibre i el per què del mateix. La publicació que 
amplia la que ja va crear l’autor per primera vegada a 
l’any 2004, cataloga les més de set-centes peces de 
música festera, que es guarden a l’arxiu de Música 
Festera de Cocentaina. Al mateix temps que posa en 
valor als compositors locals que les han creat. Una 
xifra d’autors que supera ara la quarantena. 

L’any 1997 l’aleshores assessor musical Marcos San-
doval, va posar en marxa un arxiu de música festera, 
que recollia a tots els compositors contestans i les 
peces que havien compost.

Quan l’any 2002, Moisés Sellés es va fer càrrec del 
mateix hi havia ja recopilades 278 peces musicals 
de 24 autors.

L’any 2004 veient la gran quantitat d’obres que ana-
ven omplint l’arxiu, ja que arribaven a 5oo composici-
ons i 33 autors, Moisés home infatigable, treballador, 
que sempre està pensant i buscant noves idees per 
a la festa i la música, es va plantejar la idea de publi-
car un llibre, que arreplegava la biogra  a d’aquests 
autors i la relació de obres publicades.

I hui quinze anys després, ha vist com aquesta edi-
ció ha quedat obsoleta i per això, pràcticament s’ha 
vist obligat a una segona edició, ja que hem passat a 
més de 40 autors i 700 obres seleccionades. I tam-
bé hem pogut veure la quantitat d’obres que s’han 
compost i estrenat en aquests quinze anys i com han 
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anat incorporant-se, gent nova, músics compositors, 
que ja van introduint-se poc a poc en aquest atractiu 
món.

I naturalment Moisés Sellés ha tingut la paciència, 
la dedicació, la il·lusió de buscar, recopilar, investi-
gar, per a que tot açò no s’oblidara i perquè quedara 
constància d’un patrimoni tan valuós com del que 
estem parlant.

Abans de contar i narrar en si l’acte de presentació 
del llibre, és obligat fer una xicoteta biogra  a de l’au-
tor del mateix.

Va ser assessor musical de la Junta de Festes des de 
l’any 2001 al 2017. És actualment encarregat de l’ar-
xiu musical. Va ser secretari del Comitè Organitzador 
de l’homenatge a José Pérez Vilaplana. Va iniciar la 
col·lecció  d’autors de Música Festera, amb l’edició 
del CD “El Moro Guerrero” a l’any 2003. Va impul-
sar la reedició de vinil a CD de Cocentaina Moros i 
Cristians, va continuar editant: Socarrats, 150 Ani-
versari en 2010. Ha treballat per a donar a conèixer 
la composició “El Moro Guerrero” seguint l’exemple 
i continuant el camí marcat per Antonio Borràs, rei-
vindicant-lo com el primer pasdoble escrit  per a les 
festes de Moros i Cristians.

En el 150 aniversari, va realitzar un acte on va in-
volucrar a molta gent, i reunint a tots els autors de 
Música Festera Contestans, com va ser “L’ENCON-

TRE DE MÚSICA FESTERA”. Allí els autors contestans, 
van expressar les seues opinions, i es va parlar molt 
profundament sobre aquest tipus de música. Aquest 
és l’aspecte musical d’un xiquet que als nou anys ja 
va començar en aquest atractiu món cultural.

El seu currículum, com a fester no té desperdici: Lla-
nero de tota la vida, Cap de Filà, Fiança, va participar 
en dos esquadres especials i en les festes del 2013 
va ser Capità del bàndol Moro. Ha sigut mantenidor 
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en la Presentació del Programa de Festes  de l’any 
2009, i també mantenidor en la Presentació de Càr-
recs l’any 2012. 

L’acte en si, va quedar molt bé. La sala estava ple-
na. De gom a gom. Allí tots vam ser conscients de 
la importància d’aquesta edició, que recull  totes 
aquestes peces musicals i que possiblement siga 
única en tot l’àmbit fester. La presentació va contar 
amb la projecció d’un audiovisual musical i l’acte es 
va acomiadar amb les paraules del patrocinadors 
del llibre, responsables de la Mutua de Levante. 
Unes sentides i precises frases emotives del Presi-
dent de la Junta de Festes recalcant l’orgull d’un 
poble, que pot presumir de ser exemple en un as-
pecte important de la Festa com és la Música. Per 
últim es va acomiadar l’acte amb unes paraules de 
reconeixement i agraïment  per part de l’alcaldessa 
de Cocentaina Mireia Estepa a les persones que fan 
possible que iniciatives com aquestes es puguen 
portar endavant. 

Amb la interpretació de l’himne de Festes, va  nalit-
zar aquest acte.

Cocentaina juliol 2019
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A propósito de la festa 

en tiempos de coronavirus

Del orden.Del orden. Siempre empiezo las clases con un re-
frán que reiteradamente me repetía mi padre: “Una 
regla mantiene un convento”. Imparto la asignatura 
de Psicología de las Organizaciones y me viene al 
pelo arrancar la materia enseñando a mis alumnos 
que, sin orden y sin un conjunto de reglas o normas, 
no hay ser humano (ni grupo más o menos organi-
zado) que pueda entenderse y convivir. Eso se hace 
extensible a uno mismo, a la pareja, a las familias, a 
cualquier institución. Dotarnos de reglas, de rutinas, 
de quehaceres, de costumbres… nos ancla a la vida, 
nos articula a la comunidad y, sobre todo, nos de  ne 
y nos permite crecer como personas. Si las normas 
son participadas y consensuadas constituyen enton-
ces el inicio y la consolidación de la feliz convivencia. 
Eso es la democracia. Y poco más.

ESTEBAN AGULLÓ TOMÁS

De las personas como criaturas socia-De las personas como criaturas socia-
lesles. “Y es bien raro pensar en una per-
sona feliz como una persona solitaria, 
pues el ser humano es una criatura 
social y está naturalmente dispuesta 
a vivir junto a otra”. Lo a  rmaba Aris-
tóteles y las ciencias sociales no ha-
cen más que constatarlo. La realidad 
lo con  rma a diario. Si algo ha dejado 
claro esta pandemia a las personas 
que la han padecido es que podemos 
sobrevivir con todo menos sin nues-
tros seres queridos y lo que estos nos 
reportan. Sin embargo, la mayor pan-
demia que nos viene, tras el neofas-
cismo, es la soledad. Constituye una 
lacra mundial y está generando mu-
chas disfunciones a escala planetaria. 
Una urbanización mal entendida, una 
ciudad deshumanizada, una política 
desnortada y vacía, unas vidas mer-
cantilizadas…  guran entre las causas. 
Tendremos que crear, no queda otra, 
nuevos espacios comunitarios, diseñar 
nuevos formatos de vida social interge-
neracional, innovar en vivencias com-
partidas y tejer redes de colaboración 
permanentes para salvaguardarnos 

del vacío, el individualismo y la hipocondría social. 
Somos alteridad, somos una lucha constante para 
pasar del yo al nosotros. Como decía la canción: sin 
ti no soy nada.

De criaturas comunicativas. De criaturas comunicativas. “No podemos no comu-
nicar”. Esto nos decía Paul Watzlawick, ese psicó-
logo que nos habló del arte de amargarse la vida. 
El ser humano es un ser activo, relacional y ello es 
posible merced a que somos seres comunicativos. 
Sin actuar, morimos; sin accionarnos, perecemos; 
sin movilizarnos, estamos muertos; hablar permite, 
articula, alimenta todas estas acciones esenciales. 
Pero, como decía el poeta, no vivimos, convivimos; 
no existimos, coexistimos. Toda acción es inter-ac-
ción, es interactiva. Y mediada por el habla. Incluso 
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la persona que no habla está comunicando, es impo-
sible no comunicar. Es lo más humano. Al preso, se le 
con  na, pero no se le incomunica. 

Del cambio.Del cambio. La primera frase que nos espetó un pro-
fesor en mi primer día de facultad fue esta: “Lo único 
que no cambia es el cambio”. Quien aprenda esto, 
decía con tono solemne, tiene media carrera apren-
dida. Y media vida, añadiría yo. Pero es tan simple 
la sentencia que parece dicha para parvularios. No 
obstante, el cambio constituye una realidad que nos 
aterra, nos perturba. El ser humano busca anclajes, 
certidumbres, asideros. Las rutinas, las costumbres, 
las tradiciones sirven para ello. La Festa es una tra-
dición, por ello, nos ancla, nos proyecta, nos une, de 
ahí, la germanor. La pandemia ha logrado suspender 
la Festa, pero no lo que ella “sustenta” y permite: la 
certidumbre de lo celebrativo, vernos, abrazarnos, 
participarnos, alegrarnos, disfrutarnos. O sea, ser co-
munidad, ser partícipes de algo común, es decir, ser 
personas junto a otras (con-vivencia, co-existencia). 
La Festa es alteridad y consolida los vínculos, los en-
grandece, los renueva.

De la  là. De la  là. A la  là acudes porque sabes que vas a 
encontrarte con alguien, sabes que ese alguien es 
un amigo, sabes que se alegran de verte, sabes que 
disfrutas y disfrutan del reencuentro, sabes que es 
como un segundo hogar. Hogar procede de hoguera, 
de fuego. Es luz, calor, protección, pervivencia. La  là 
nos congrega y, en torno a esa luz, nos alimentamos, 
nos nutrimos, nos apoyamos (así teje la comunidad 
sus redes). La  là es donde uno regresa siempre, y 
regresa porque se siente cómodo. En la antigüedad 
el culto al fuego era algo vital. Había que vigilarlo y 
cuidarlo para que no se extinguiese. Eso era y es el 
hogar, eso es en gran parte una  là: cuidar el fuego 
que nos une y cultivar las redes relacionales que nos 
hacen sentir vivos y queridos.

De la poesía y ars poetica.De la poesía y ars poetica. “En la poesía hay más ver-
dad que en la historia”, reza una sentencia aristotéli-
ca. La historia se escribe, se reescribe, no prescribe. 
La poesía duele, te duele, tiende a surgir de las en-
trañas, y apela a esas vísceras. Te da alas, garras, 
amarras. La poesía eres tú, tu pecho, tus desvelos. 
Te hunde, te desgarra, te propulsa, te hiere. O sea, 
la vida. Y con la historia hacemos lo que podemos, 
bastaría con no olvidarla.

De la infancia y los recuerdos.De la infancia y los recuerdos. El recuerdo, nos dice 
Jean Paul Richter, “es el único paraíso del cual no po-
demos ser expulsados”. A su vez, Rilke no dejaba de 
repetir que “la verdadera patria de un hombre es su 
infancia”. Ahora que tenemos un superávit de salva-

patrias, lamento decirles que no me de  endan tanto, 
que mi patria la llevo dentro, que la única bandera 
que me gusta es la blanca, esa que ondeábamos de 
niños tras las batallas (ah, y la pirata, ese trapo ca-
nalla), que la única raza es la humana y mi tierra el 
mapamundi. No sé cómo se logra, pero todo lo que 
me recuerda a mi infancia me hace más sencillo, hu-
milde, o sea, más humano. A mí la infancia me lleva a 
la Mera, al carrer Sant Cristòfol, als amics, a l´Alberri, 
a la Boroná, a la serra alacantina, al mar Mediterra-
ni…  Y a les festes. Les parece poco, eso es la patria.  

De la pandemia y sus efectos.De la pandemia y sus efectos. “Las experiencias más 
provechosas son siempre las peores”, según la cita 
que recuerdo de Thornton Wilder. Esta pandemia, por 
disruptiva, será nuestra guerra, nuestro estresor vi-
tal: tendremos por siempre sus esquirlas metidas en 
el cuerpo. Podremos mostrar a nuestros nietos sus 
restos de metralla. Con toda seguridad, sabremos sa-
car tajada de esta vivencia. Nos hará más resilientes. 
Obtendremos anécdotas de estos días con  nados 
para todos los gustos y condiciones. Y es que no hay 
mayor y mejor aprendizaje que aquel que surge de lo 
que se experimenta, especialmente del que ensucia 
las manos y la mente. “Cada fracaso, nos recuerda 
Dickens, le enseña al hombre algo que necesitaba 
aprender”. Necesitábamos aprender que la norma-
lidad anterior no era ni muy recomendable, ni muy 
sostenible; no se podía continuar como estábamos 
viviendo: la vida es otra cosa y está en otros sitios. La 
vida es lo que estamos viviendo. Releo en las redes: 
“somos una especie en peligro de… extinguirlo todo”. 

Del con  namiento y los derechos. Del con  namiento y los derechos. Se ha dado la 
tormenta perfecta, el virus ha sido la gran guerra 
no esperada, de ahí su letalidad. Esperábamos ci-
berataques, terrorismo global, pero no un enemigo 
invisible. Ahora entrará en nuestros planes. Se va a 
quedar con/entre nosotros. Nos ha con  nado, hemos 
aprendido bien la palabra y hemos experimentado 
en nuestras carnes el carácter trágico y disruptivo 
de sus efectos. Con  nar es desterrar, es quitarte la 
tierra de tus pies (dejar de ser libre) y los sueños de 
tu mente (los caminos futuros). Es recluirnos dentro 
de unos límites (la casa, la habitación, el hogar). O 
sea, quitarnos la libertad que dábamos por supuesta. 
Es como la democracia, creemos que es algo dado 
e inmutable. La democracia es como la amistad: o 
se cultiva o se deteriora hasta que perece. No ocurre 
con los regímenes totalitarios: cada vez se mejoran.

De la amistad. De la amistad. Alguien decía que los amigos son esos 
“extraños seres” que nos preguntan cómo estamos 
y se esperan a oír la contestación. En esta sociedad 
hiperconsumista en la que se ha mercantilizado todo, 
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cultivar la amistad constituye un lujo, de ahí que 
quien tenga un amigo tiene un tesoro.  “El hombre 
más rico del mundo no es el que conserva la prime-
ra moneda que ganó, sino el que conserva el primer 
amigo que tuvo” (Marta Mason). Las redes sociales 
son muchas veces eso, redes. Redes que te atrapan. 
Los amigos están ahí, simplemente. Te aguardan. De 
las redes sociales me anoto una expresión que me 
gusta: “Para llevarse bien no se necesitan las mis-
mas ideas, se necesita el mismo respeto”. En gran 
parte esa es la esencia de una  là…

De la llamada del presidente.De la llamada del presidente. Me llama Francisco Ma-
sanet y me invita a participar en la revista de Festes. 
Con  eso que me ha hecho una gran ilusión. Cuán-
tos años sin participar, qué subidón de emociones, 
tantas como cuando era un chaval y me desvivía por 
realizar estas tareas locales tan gratas. Me dice que 
escriba algo “de lo mío”, y nada más despedirnos me 
pregunto: “qué es lo mío”. Todavía sigo preguntán-
dome qué es lo mío… Después de más de 30 años 
de carrera todavía me preguntan a qué me dedico 
exactamente. Mi mujer me dice que los psicólogos 
sociales y los sociólogos somos como cotillas, pero 
“reconvertidos en profesión”. Yo de  no la sociología 
como la ciencia social que más molesta al poder, por 
ser moscas cojoneras con argumentos rigurosos. 

De la música. De la música. De las últimas cosas que se olvidan 
en la vida son notas musicales. El arte de la música, 

nos dice Oscar Wilde, “es el que más cercano se halla 
de las lágrimas y los recuerdos”. Cuando el alzhéi-
mer hace estragos en la mente de las personas, los 
terapeutas siguen trabajando los recuerdos musica-
les de los pacientes. Las melodías que no se olvidan 
son las canciones que aprendimos en la infancia. Los 
contestanos morimos con el Paquito el Chocolatero o 
el Bequetero en nuestros labios. La música nos hace 
llorar por muchas razones, pero en especial porque 
nos llega al alma, porque nos emociona, porque ac-
tiva sentimientos… Pero, además, la música siempre 
sirvió para cohesionar los clanes desde la antigüe-
dad, y tenemos constancia desde tiempos remotos 
que la música ha servido para celebrar todo lo más 
esencial en la vida. Para nosotros música y Festa 
son simbióticos, no pueden entenderse y vivirse de 
manera aislada. Al igual que no es lo mismo cuando 
estas vivencias se tratan de experimentar fuera del 
contexto particular.

De los adioses. De los adioses. Nos dice Pedro Salinas que “vivir, des-
de el principio, es separarse”. Naces y lo primero que 
hacen es separarte del seno materno… Y a partir de 
ahí todo son adioses: la historia es un conjunto turbio 
y esperanzado de pañuelos al aire. Separase tiene 
algo –o mucho- de desgarro. De destejerse, de rotu-
ra. Yo repito una frase: la vida es vérselas con rotos y 
descosidos. Tejemos a diario las roturas, apañamos 
a duras penas los “sietes” existenciales de nuestra 
convivencia. Con  eso que no me gustan las despedi-
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das, vivir/amar es la “resistencia a separarse”. Y, en 
cambio, siempre nos estamos yendo. 

De De mi hija Marta. mi hija Marta. Cómo puede algo que forma parte 
de tus entrañas separarse; pues sí, la vida es des-
pedirse: “Si se estrechan las manos, si se abraza, /
nunca es para apartarse, / es porque el alma ciega-
mente siente/ que la forma posible de estar juntos/ 
es una despedida larga, clara. / Y que lo más seguro 
es el adiós”. Mis padres se acostumbraron pronto a 
despedirse de los suyos, cuanto más lejos he estado 
más los he comprendido y querido. Cuanto más lejos, 
más anclado a ellos. Algún día se irán, se despedi-
rán… y seguiremos estando juntos. Yo tendré que ha-
cer lo propio con los míos. C´est la vie. La Festa, la  là 
han sido mi anclaje a la tierra. Y la música festera, els 
amics festers, les tradicions festeres, la germanor… 
va por las venas de mis hijos, jamás (aunque estén 
lejos) dejarán de bullir en su interior. En breve me des-
pediré de mi hija… y se renueva el ciclo existencial.

De volver a lo básico. De volver a lo básico. Volver a lo esencial, lo común. 
Del saber que es contigo o sin… nadie y nada. La hu-
manidad la concibo como un recurrente utópico que 
hay que conquistar cada mañana. Cada logro en los 
derechos humanos es un pequeño mordisco al avan-
ce y mejora de la humanidad. Cada retroceso es un 
insulto a los que nos precedieron y un fracaso de ciu-
dadanía. Cada día me levanto con un retroceso, pero 
me aferro a las utopías realizables… Pero, al  n y al 
cabo, lo básico tiene que ver, por ejemplo, con el café 
de la mañana, el olor de la lima, el aroma y el crujir 
del pan recién hecho, el beso y la espera de tus seres 
queridos, el abrazo del amigo, el sueño del siguiente 
viaje, el vermudet en la  là, el sonido de la música 
festera que ya oigo… Volver a lo tradicional, pero re-
novado. Nada puede existir si no muta. Asimismo, las 
 estas, les festes: la Festa. El equilibrio está en con-
jugar la esencia con la necesidad de seguir siendo. 

De los aprendizajes, las enseñanzas y el enseñar. De los aprendizajes, las enseñanzas y el enseñar. Es-
tos días hemos comprobado una vez más que ense-
ñar y aprender van unidos, ambas acciones son el pe-
gamento de la buena educación. Mis estudiantes me 
comentan en las videollamadas lo trascendental de 
la interacción de los profesores con los alumnos y los 
compañeros… Y es que la socialización educativa es 
propiamente formativa, reconfortante e interactiva. 
La universidad no puede ser una fábrica de emisión 
de títulos; una clase no es la presentación de unos 
contenidos. Universidad es humanismo, es desarro-
llo social y progreso comunitario. Y es que aprender 
es coparticipar, colaborar, cooperar, emocionarse, 
inquietarse. Y es que enseñar es mostrar, ilusionar, 

emocionar, inquietar. He ahí la complejidad, el valor, 
el desafío, el derecho y la obligación de la educación. 
No hay democracia consolidada sin educación uni-
versal, garantizada y de calidad: no le den muchas 
vueltas. Revisen el pasado. Ya nos decía Paulo Frei-
re que “Todo acto educativo es un acto político”. La 
“polis” (comunidad/ciudad) es educada y civilizada o 
es barbarie. Por ello deviene determinante enseñar 
en valores cívicos, sociales, pací  cos e inclusivos, por 
ello hay que ser críticos y proporcionar un pensamien-
to abierto. La educación memorística, individualista y 
de competencias deviene en pedagogía fría, competi-
tiva e insolidaria. Y lo estamos pagando. Lo recordaba 
constantemente María Montessori: “Todo el mundo 
habla de la paz, pero nadie educa para la paz, la gen-
te educa para la competencia y este es el principio 
de cualquier guerra. Cuando eduquemos para coope-
rar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos 
educando para la paz”.

De la suspensión de la Festa.De la suspensión de la Festa. Si la Festa no existiera 
habría que inventarla; como ya existe, tan solo nos 
resta cuidarla y recrearla. Nos ocurre una y otra vez: 
cuando algo se nos arrebata es cuando más lo valora-
mos; ahora valoramos el signi  cado real de la Festa, 
de la  là, de todo lo que ello implica para nosotros. 
Esta pandemia, no obstante, la interpreto como una 
oportunidad para incorporar en nuestras vidas la cul-
tura de la “re”: revisar, reinventar, replantear, releer, 
reponer, retomar, reubicar, remozar, revivir…, repen-
sar lo que es esencial para cada uno.

De lugares y personas.De lugares y personas. Cuando me preguntan de dón-
de soy, de dónde vengo, siempre digo lo mismo: “Las 
personas son de tres sitios: de donde nacieron, de 
donde están y de donde les gustaría estar”. He visto 
en las redes sociales una frase que hago mía: “No 
existen coincidencias, caminamos cada día, sin dar-
nos cuenta, hacia los lugares y las personas que nos 
esperan desde siempre”. En Cocentaina siempre ten-
go rincones fascinantes que me aguardan, ahí siento 
profundamente que tengo personas que me esperan. 
Antonio Molina escribía dos frases cortas: “Hay luga-
res perfectos. Hay viajes perfectos”. Para mí uno de 
mis viajes perfectos tiene exactamente 884 km, y es 
precisamente el que en  lo cada vez que me dirijo a 
la terreta. Son unas 9 horas que siempre hago de ti-
rón, parando meramente a descansar y comer. En el 
Google Maps se observa una enorme diagonal, nunca 
se nos hizo pesado atravesar buena parte del país. 
Cierro estos fogonazos, realizados a vuela pluma, con 
una cita de Pitágoras: “Elige la mejor manera de vivir; 
la costumbre te la hará agradable”. 
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JOSEP-VICENT TORREGROSA

Hospital Clínic. Universitat de Barcelona

En un hospital de Wuhan (la Xina), el 17 de novem-
bre de 2019, sembla que es va detectar un cas 
d’una pneumònia amb un comportament estrany. Al 
mateix lloc, unes setmanes després, concretament 
el 8 de desembre, es va con  rmar, segons l’OMS, el 
primer cas del que posteriorment s’ha denominat 
SARS-CoV-2 (COVID-19), encara que,  ns a  nals de 
desembre, els metges no van reconèixer que esta-
ven bregant amb una nova malaltia.  

En el mateix moment, aproximadament a 9.762 km 
de distància, a Cocentaina, estàvem immersos en 
«l’Olleta de la Puríssima» i en els preparatius inicials 
de les properes festes de Moros i Cristians.

Ningú no podia sospitar que aquest fet, esdevingut 
a la Xina, ens anava a fastiguejar, entre altres co-
ses, les nostres festes del 2020.

Uns dies després, a les acaballes de 2019, és quan 
es va saber que un nou coronavirus era el causant 
del quadre i el 7 de gener de 2020 es va identi  car 
el virus que es va denominar col·loquialment com 
a «Coronavirus de Wuhan». Posteriorment, l’OMS 
va rebatejar el virus com SARS-CoV-2 per a deses-
tigmatitzar l’associació del virus amb la Xina. I poc 
després, la pandèmia.

Des de llavors, el món cientí  c, el polític i el mediàtic 
es troben immersos en una sobreproducció d’infor-
mació, molts cops de dubtosa  abilitat, a vegades 
interessada i en la majoria de casos d’escassa con-
sistència cientí  ca.

Però, què és realment el SARS-CoV-2 ? què és realment el SARS-CoV-2 ? 

El SARS-CoV-2 és un coronavirus, família de virus 
àmpliament coneguda, que inclou, entre d’altres, el 
propi virus del refredat comú. 

El SARS-CoV-2 està molt relacionat amb altres dos 
coronavirus, el causant de la síndrome respiratò-

ria aguda severa (SARS: Severe Acute Respiratory 
Syndrome) que va aparèixer el 2002-2003, i amb 
el virus de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà 
(MERS: Middle East Respiratory Syndrome) aparegut 
en 2012.

Si fem una mica d’història recent, en febrer de 2003, 
l’Organització Mundial de la Salut va encunyar una 
malaltia, la síndrome respiratòria aguda severa 
(SARS) que va emergir a Canton (la Xina). El SARS és 
una malaltia altament contagiosa causada per un, en 
aquell moment, nou coronavirus (CoV) conegut comu-
nament com a SARS-CoV.

Al cap de pocs mesos, la malaltia es va estendre a 32 
països d’Amèrica, Europa i Àsia. La mortalitat va ser 
d’aproximadament de l’11%. Una característica que 
va evitar una propagació més gran és el fet que la 
persona infectada només és contagiosa a partir del 
moment que presenta símptomes. És a dir, les perso-
nes que no presenten símptomes, no contagien, de 
manera que és molt més fàcil controlar-los.

La Síndrome Respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS) és 
també una malaltia de sistema respiratori, causada 
pel coronavirus MERS-CoV. Aquest virus va ser primer 
reportat en 2012 a l’Aràbia Saudita. El MERS cau-
sa símptomes similars als de la SARS, però la seva 
taxa de mortalitat és molt més alta (35% aproxima-
dament). Però, al contrari que el SARS, és molt poc 
contagiós.

La covid19 ens ha privat de 

les festes 2020 : podriem els socarrats

haver-li plantat cara ?

espícula amb 
forma de corona
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Virus Malal  a Període d’incuba-
ciò

Taxa de contagi Taxa de mortalitat

SARS-CoV-1 SARS 2-7 dies 2 10 %

MERS-CoV MERS 5 dies 1,3 35 %

SARS-CoV-2 COVID-19 2-14 dies 3 3,5 %

LA COVID-19LA COVID-19

La COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) és un al-
tra síndrome respiratòria causada en aquest cas pel 
SARS-CoV-2.

Es pressuposa que la principal via de transmissió 
de la infecció pel SARS són les gotetes respiratòries 
que són expulsades en parlar o esternudar (  ns a 2 
metres aproximadament).

Aquestes gotetes també poden caure en diferents 
superfícies i romandre-hi per un temps. El virus en 
superfícies llises pot romandre actiu durant alguns 
dies a temperatures de 22-25 °C i humitat relativa 
de 40-50%, és a dir, ambients típics amb aire condi-
cionat. Per contra, la viabilitat de virus sembla que 
es perd ràpidament a temperatures més altes i / o 
humitat relativa més alta.

El virus utilitza com a porta d’entrada boca, el nas i 
els ulls. Un cop entra a l’organisme fa servir uns re-
ceptors que es troben sobretot als pulmons, i també 
s’adhereix a receptors en tub digestiu, ronyó, cor i 
els vasos sanguinis (això condiciona part de la seva, 
a vegades, greu simptomatologia).

El SARS-CoV-2 és altament contagiós al contrari que 
el MERS i similar al SARS-CoV-1. Però, en el cas del 
SARS-CoV-2, i a diferència del SARS-CoV-1, les per-
sones asimptomàtiques poden transmetre la malal-
tia, i també els pacients recuperats poden ser con-
tagiosos  ns a dues setmanes després de superar 
la malaltia.

Pràcticament en tots els contagiats que desenvolu-
pen malaltia, el període d’incubació mitjà és de 5 
dies, oscil·lant de 2 a 14 dies.

A Espanya, s’han contagiat més dones (57%) que 
homes (43%), i el 87% de tots tenien més de 40 
anys

DESENVOLUPAMENT DE LA MALALTIA:DESENVOLUPAMENT DE LA MALALTIA:

Apro  tant que estem molt posats amb el concepte 
de fases, podem simpli  car l’evolució de la malaltia 
en tres fases.

 -  - Fase I. Infecció precoçFase I. Infecció precoç. Entre el dia 1 i el 6-8 . Entre el dia 1 i el 6-8 
després de la infecció. Hi ha gran càrrega viral després de la infecció. Hi ha gran càrrega viral 
en les secrecions nasofaríngies. Pot aparèixer en les secrecions nasofaríngies. Pot aparèixer 
pèrdua d’olfacte o de gust, llagrimeig o conjun-pèrdua d’olfacte o de gust, llagrimeig o conjun-
tivitis i  ns i tot diarrea, però els símptomes tivitis i  ns i tot diarrea, però els símptomes 
més freqüents abans de passar a la següent més freqüents abans de passar a la següent 
fase són la febre, la tos i el cansament (també fase són la febre, la tos i el cansament (també 
dolors musculars). El 81% dels afectats evolu-dolors musculars). El 81% dels afectats evolu-
ciona a la recuperació. ciona a la recuperació. 

- Fase II. Agreujament- Fase II. Agreujament. Entre els 7-10 dies, en . Entre els 7-10 dies, en 
aproximadament un 14% de pacients es pro-aproximadament un 14% de pacients es pro-
dueix in  amació pulmonar que comporta un dueix in  amació pulmonar que comporta un 
cert grau de di  cultat per respirar. Pot també cert grau de di  cultat per respirar. Pot també 
empitjorar la diarrea i afectar-se el fetge.  empitjorar la diarrea i afectar-se el fetge.  

- Fase III. Estat crític.- Fase III. Estat crític.  Un 5-6% dels pacients 
agreujats presenten un empitjorament brusc 
de la respiració que requereix ingrés urgent a 
UCI. Pot presentar-se també tromboembòlia, 
insu  ciència cardíaca, afectació renal i  ns i 
tot sèpsia. El pronòstic és greu.

RecuperacióRecuperació. En els casos lleus és d’aproximadament 
2 setmanes des del començament dels símptomes i 
amb malaltia greu o crítica, de 3 a 6 setmanes. 

Èxitus. Els factors que s’han associat amb un major 
risc de mortalitat a l’hospital han estat:·edat major 
de 65 anys,·patologia cardíaca crònica, patologia 
pulmonar crònica, i·tabaquisme actual.  

Cal destacar que el risc de mort augmenta amb 
l’edat del pacient. A Espanya, en el moment que 
escrivim, la mortalitat és del 65% en majors de 80 
anys, del 23% en aquells entre 70-79 anys, del 8% 
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entre 60-69 anys, del 3% entre 50-59 any, i inferior al 
2 % en població més jove. 

I respecte al sexe, hi ha més mortalitat en homes 
(57%) respecte a dones (43%).

Tot el que envolta aquesta pandèmia continua sent 
estrany en aquest moment i no deixem de descobrir 
aspectes nous cada dia. Sembla que estem amb di-
ferents realitats potencials. De vegades sembla que 
són com diferents SARS-CoV-2 els que caminen per 
aquí, uns es propaguen molt lentament, altres increï-
blement ràpid, uns mostren una elevada taxa de mor-
talitat, altres molt baixa, uns una simptomatologia, 
altres una altra...

DETECCIÓ DE LA MALALTIA (DIAGNÒSTIC MICROBIO-DETECCIÓ DE LA MALALTIA (DIAGNÒSTIC MICROBIO-
LÒGIC):LÒGIC):

La detecció encara és complexa. Però, avui en dia, 
disposem de dues alternatives.

1 Proves basades en la detecció d’àcids nucleics 1 Proves basades en la detecció d’àcids nucleics 
(coneguda popularment com «la PCR»).(coneguda popularment com «la PCR»).
El SARS-CoV-2 viu es desprèn de la cavitat na-
sal a altes concentracions des dels primers mo-
ments de la infecció, abans  ns i tot del desen-
volupament dels símptomes. 

Si fem un frotis nasofaringi o, quasi millor, en 
saliva, podem detectar, en el laboratori, la pre-
sència d’àcids nucleics del virus mitjançant la 
tècnica de reacció en cadena de la polimerasa 
(PCR: Polimerase chain reaction). 

És l’alternativa més útil per al diagnòstic, és més 
sensible i especí  ca que els altres mètodes  ns 
ara disponibles, motiu pel qual es considera el 
procediment d’elecció i de referència.

És una tècnica fàcilment automatitzable, el que 
permet estudiar un gran nombre de persones.

La majoria de falsos positius o negatius en reali-
tat estan relacionats amb una inadequada tècni-
ca de recollida, etiquetatge o transport.

2  Detecció d’anticossos en sang.2  Detecció d’anticossos en sang.
Existeixen proves de detecció d’anticossos en 
sang. El fet de tindre anticossos elevats vol dir 
que hem estat en contacte amb la infecció i si, a 
més a més, la PCR és negativa, que l’hem superat.

No obstant això, la interpretació dels anticossos 
ha de ser cautelosa i, sobretot no caure en l’error 
que pel fet de tenir anticossos pensar que estem 

protegits contra la malaltia (hi haurà casos que sí 
i casos que no, però no és procedent estendre’ns 
en aquest article).

TRACTAMENT:TRACTAMENT:

Un problema important és que, en el moment actual, 
encara no hi ha dades su  cients a favor o en contra 
de qualsevol tractament antiviral o d’immunomodu-
lació, de manera que s’estan fan servir multitud de 
fàrmacs amb diferents combinacions a l’espera de 
resultats més concloents.

El més important és, com en qualsevol patologia, la 
prevenció.

PREVENCIÓ:PREVENCIÓ:

1  Mantenir una higiene correcta de mans. 1  Mantenir una higiene correcta de mans. 
Rentar-se les mans de tant en tant amb aigua i 
sabó durant almenys 20 segons, o bé amb un des-
infectant per a mans a base d’alcohol (almenys 
60% d’alcohol), especialment: després d’anar al 
bany, abans de menjar, després de sonar-se el 
nas, tossir o esternudar i després del contacte di-
recte amb persones malaltes. 

Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca abans de 
rentar-se les mans.

Evitar també l’ús de guants. Poden acabar sent 
vehicles de transmissió d’infeccions a no ser que 
es rebutgen o es desinfecten amb cada ús. A més, 
si ens toquem la cara amb els guants, igualment 
podem transmetre les infeccions.

2  Evitar el contacte proper, sobretot amb persones Evitar el contacte proper, sobretot amb persones 
que estiguen malaltes.que estiguen malaltes.
Evitar el contacte o mantenir una distància al-
menys de dos metres, sobretot amb persones que 
pateixen símptomes d’infecció respiratòria (siga 
del tipus que siga).

Hi ha un estudi que mostra que amb una distàn-
cia física d’1 metre ja es redueix el risc de trans-
missió en un 82%.

Cal mencionar que el risc de transmissió de SARS-
CoV-2 està fortament correlacionat amb la dura-
da i la intensitat de contacte: el risc de transmis-
sió entre els membres de la llar pot arribar  ns 
al 40%, mentre que el risc de transmissió en tro-
bades menys intenses se situa per sota del 5%. 
És a dir, si no estem massa temps prop de l’altra 
persona, el risc de transmissió és baixíssim, òbvi-
ament llevat que tinguem tos o esternuts.
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3  Fer servir mascaretes.3  Fer servir mascaretes.
Es recomana portar mascaretes en els trans-
ports públics i en qualsevol situació en què no es 
puga mantenir una certa distància de seguretat. 

L’objectiu d’aquesta mesura és ajudar al control 
de l’expansió de la malaltia, i cal recordar que el 
fet de portar-la no protegeix al 100% del contagi. 
Per aconseguir aquest objectiu, a més de no rela-
xar la resta de mesures de precaució, la màscara 
ha de canviar-se freqüentment. 

És molt important tenir en compte la seva 
correcta col·locació, i és recomanable rentar-se 
les mans tant abans de posar-se-la, com després 
de llevar-se-la.

Quant als tipus de mascaretes disponibles en 
el mercat, cal puntualitzar que la majoria com-
pleixen l’objectiu per a ajudar que el portador no 
encomane la infecció a la resta de la població. 
Aquest grup comprèn màscares quirúrgiques 
d’un sol ús, FPP1 i FPP2 sense vàlvula d’exha-
lació. 

No s’haurien de generalitzar les mascaretes 
FPP2 amb vàlvula d’exhalació ni les FPP3, ja que 
amb aquestes màscares no frenen la capacitat 
de contagi, és a dir, si el que la porta està conta-
giat, podrà continuar contagiant els altres.

Val la pena constatar que, l’única mascareta que 
compliria el doble objectiu de no contagiar i no 
ser contagiat (encara que la seva seguretat tam-
poc és absoluta) és la mascareta FPP2 sense 
vàlvula d’exhalació. 

4  Evitar compartir menjar i estris4  Evitar compartir menjar i estris 
(coberts, gots, tovallons) i altres objectes, sense 
netejar-los degudament i també netejar regular-
ment les superfícies de la casa / àrea de treball.

5  Utilitzar mocadors d’un sol ús. 5  Utilitzar mocadors d’un sol ús. 
Un cop utilitzats, llenceu-los a les escombraries.

Si no es tenen a mà mocadors, no és convenient 
tapar-se durant un esternut amb la mà, ja que 
són les extremitats que s’utilitzen per interac-
tuar amb els altres, pel que és més convenient 
tapar-se amb la cara interna de l’avantbraç en 
el moment de tossir o esternudar i rentar-se les 
mans tan aviat com es puga.  

Al món se sol produir una epidèmia cada pocs anys, 
de fet, entre d’altres, n’hem tingut diverses de corona-
virus recentment (SARS, MERS...). Cada vegada l’úni-

ca cosa que hem estat capaços de fer és intentar 
mitigar-la improvisadament, per la qual cosa difícil-
ment tenim massa èxit.

Una de les lliçons que hauríem d’aprendre després 
de la negativa experiència de l’actual pandèmia, és 
que tot i que és molt important invertir tot el pos-
sible en infraestructura sanitària i investigació, és 
tant o més important protocol·litzar l’actuació davant 
d’una futura epidèmia per contenir-la ràpidament 
(identi  cació ràpida, desenvolupament de test...) i 
reduir al màxim la seva propagació i així evitar el 
caos a què s’ha arribat amb la COVID-19.

I ara, després de tot el que acabem de revisar, i en 
l’estat actual de coses, ens sorgeix la pregunta:

ANALITZEM LA SITUACIÓ DE COM PODRÍEM HAVER ANALITZEM LA SITUACIÓ DE COM PODRÍEM HAVER 
CELEBRAT LES FESTES:CELEBRAT LES FESTES:

Com encara no coneixem a dia d’avui si estarem en 
fase 3 (molt curiós això de les fases), o en el que de-
nominen «nova normalitat» o potser millor «nova re-
alitat» (de normalitat no té res), ni tampoc tenim clar 
quines seran les normes ni les restriccions (perquè 
canvien d’un dia per a l’altre), ens situarem en el 
pitjor dels escenaris i veurem com, hipotèticament, 
podríem haver tirat endavant amb les festes. 

Abans de tot, que quede clar que en cap moment 
ens qüestionem la correcta decisió d’haver-les can-
cel·lat.

Nit de l’Olla.Nit de l’Olla.

A la terrassa de la  là. Intentar ampliar l’espai i col-
locar taules de màxim 20 comensals (10 comensals 
asseguts a un costat i 10 a l’altre) i entre les taules, 
com a mínim dos metres de separació (ideal per 
passar). Als músics també els col·locaríem en taules 
de màxim 20. 

En la normativa no queda clar l’apartat que seria 
l’aplicable a la  là, però potser el que més s’ajusta 
seria l’equivalent a una «cerimònia nupcial», de ma-
nera que en aquest supòsit, el màxim permès seria 
de 150 persones. A Cocentaina crec que, malaura-
dament, no tenim  lades amb tanta gent, de mane-
ra que cap problema.

L’olleta no transmet cap virus, i menys encara si 
està ben elaborada, els tostons tampoc i òbviament 
el cafè licor encara menys. Això sí, no val a com-
partir gots ni coberts. Els cambrers sí que, pobres, 
haurien de portar mascareta tota l’estona.
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Per a des  lar. Necessitaríem dissenyar mascaretes. 
Les mascaretes podrien portar l’escut de la  là, els 
colors de la  là, etc. I, ja posats, per si algú es toca 
els ulls, també es podrien dissenyar ulleres transpa-
rents que, dissenyades amb gràcia,  ns i tot podrien 
donar-li un toc distingit a la  là. 

Des  lar, en  les de com a molt 20 individus no seria 
cap problema i pel que fa a la banda de música, res-
pectar uns dos metres entre ells tampoc seria molt 
difícil que diguem.

Els espectadors. Els que vagen caminant no tindrien 
cap problema (guardant la distància). Si estan asse-
guts, ja siga en les seves cadires o als bars, no hau-
rien d’agrupar-se en taules de més de 20 persones. 
I caldria ampliar el màxim possible les terrasses dels 
bars per poder respectar el 75% de capacitat i que 
càpiga molta més gent. Els cambrers, com sempre, 
no tindrien més remei que portar mascareta. Final-
ment, per a demanar a la barra, caldria controlar de 
no estar a menys de 2 metres d’altres persones i ja 
està.

Diana.Diana.

En la Diana no tindríem cap problema amb els ves-
tits, excepte passar una mica de calor, sobretot si ens 
fa un agost com el de l’any passat. Malauradament 
la mascareta encara ens donaria més calor. Estaria 

bé que les mascaretes també tingueren un disseny 
d’acord amb la vestimenta.

Com que les  les són de 12, no tindríem cap pro-
blema per arrancar-la i, tan aviat arribem al carrer 
Major, en  la de dos i endavant.

Una de les coses a evitar serien els guants. Com 
que no crec que siguen imprescindibles per a la  là, 
es podrien obviar i així també menys calor. L’ideal 
seria rentar-se les mans amb sabó o amb una solu-
ció hidroalcohòlica (en aquest cas no val rentar-se 
amb «l’herbero», tot i que la seva graduació gaire-
bé s’aproxima) abans de començar i en acabar (o 
si agafem coses durant la des  lada). Estaria bé 
que algú que portara el gel, el distribuïra a qui ho 
requerira.

En l’hipotètic cas que, per tradició, una  là conside-
re imprescindible portar guants, hauríem de, sobre-
tot, no tocar-nos la cara (ulls, boca o nas), i, tan aviat 
s’acabe la Diana, llevar-se’ls i enviar-los a desinfec-
tar o, quasi millor, reballar-los a la brossa.

Per últim, no hi hauria més remei que limitar una 
mica l’aforament de la plaça de l’ajuntament.

Entrada. Entrada. 

No seria molt diferent de la Diana. Mascaretes per 
a complementar els vestits que, en les esquadres 
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de negres, encara seria més fàcil. I, com sempre, 
evitar els guants.

Ara com ara, que se sàpiga, no hi ha cap problema 
de transmissió amb els cavalls, camells, etc. Els es-
pectadors, doncs igual que la Nit de l’Olla.

A la tribuna, també en grups de 20 persones com a 
màxim. Els grups separats per 2 metres entre ells. 
I una capacitat d’ocupació del 50% (no hi hauria 
més remei que reduir el nombre de convidats).

Ah, i mascaretes per a tots (aquí sí que l’ajunta-
ment i / o la Junta de Festes es podria enrotllar 
amb un disseny d’allò més «fashion»).

Qualsevol dels altres actes, com ara la processó, 
podria ser més fàcil d’organitzar. O també l’alardo, 
on no crec que ni ens ajuntem a menys de dos me-
tres per a disparar i molt menys que la pólvora siga 
transmissora de coronavirus.

Al marge d’aquestes mesures, uns dies abans de 
començar les festes, també es podria fer un frotis 

de nas i gola a tots els festers per a determinar-los 
la PCR. Si és positiva, a casa 14 dies de quarante-
na. Si és negativa, pots sortir a les festes. I si a més 
et poden determinar la taxa d’anticossos en sang i 
és alta (estàs relativament immunitzat), doncs en-
cara millor.

Tot això no deixa de ser un exercici d’imaginació, 
però que, per què no, podria perfectament passar 
a la nostra Cocentaina.

Intenta també mostrar la complexitat de la vida 
quotidiana en aquest estat de COVID-19, encara 
que estic convençut que millorarà ràpidament.

I també un missatge, per part meva, que, tot i que 
cal ser molt cauts i previnguts amb el maneig de 
la COVID-19, també hem de ser una mica valents 
i no acovardir-nos en excés, doncs si per por de 
córrer un mínim risc, deixem de ser feliços, al  -
nal, més que allargar la vida el que aconseguim 
és que la vida se’ns faça molt llarga, que no és el 
mateix. 
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PABLO LEÓN VIDAL

Fester de la Filà Mulaís i membre de la Comissió d’Arxiu Fester

 L’estiu contestà sense les festes

 de Moros i Cristians

El passat 25 de maig Cocentaina va conèixer de 
forma o  cial la suspensió de les Festes de Moros i 
Cristians del 2020, després que tres dies abans la 
Junta General de Caps de Filà, presidida per Francisco 
Masanet Valls, així ho acordés en una reunió online 
amb la presència de l’Alcaldessa de Cocentaina 
Mireia Estepa Olcina i del Regidor de Festes Octavio 
Cerdá Bernabeu. La remor que circulava pels grups 
de whatsapp, reunions online i també de balcó en 
balcó mentre durava el con  nament, quedava així 
con  rmat: les Festes de Moros i Cristians se sumaven 
a un trist i llarg llistat de festejos suspesos per la crisi 
del COVID-19, com la Setmana Santa, els Nanos i la 
Mare de Déu (en el seu V Centenari).

Per a la immensa majoria dels veïns i veïnes del poble 
aquesta situació és completament nova, doncs serà 
el primer any amb les Festes suspeses des de 1936, 
després de l’esclat de la Guerra Civil. Anys abans 
també es va suspendre la Trilogia en honor a Sant 
Hipòlit per sequeres al camp (1910), o  crisis agrícoles 
que van deixar ben tocada l’economia local (crisi de 
la  l·loxera de 1913), per citar uns exemples. Cada 
generació té els seus propis problemes i reptes, i a 
nosaltres ens ha arribat en aquest any un de ben 
complicat i amb una perdurabilitat en el temps encara 
desconeguda.

Immersos en un nou segle, observem perplexos com, 
una darrere l’altra, totes les festivitats programades 
han anat suspenent-se per tota la geogra  a valenciana 
i estatal, convertint 2020 en un annus horribilis de 
manual. L’impacte econòmic que se’n derivarà  ns i 
tot és a hores d’ara difícil de calcular, doncs resta la 
part  nal de l’any i la nostra benvolguda Fira de Tots 
Sants apareix en l’horitzó com la següent festa en el 
funest llistat.

Pel que fa a l’impacte de l’anul·lació de les Festes 
de Moros i Cristians a Cocentaina, caldrà veure com 
encaixa el poble un estiu sense el dinamisme i vitalitat 
que li atorguen les mateixes, doncs la majoria d’actes 
programats des de juny  ns agost estan vinculats 
amb la trilogia festera. Des de la Publicació, últim 

dissabte de juny,  ns el dia de l’Alardo, en ple agost, 
Cocentaina balla al so dels pasdobles i marxes mores 
i cristianes. És cert que hi ha altres esdeveniments 
més recents, com ara el SENTME, que també veurà 
afectat el seu format, però el cor que batega la sàvia 
contestana a l’estiu són, sens dubte, els Moros i 
Cristians, celebrats, com a mínim, des del 1750. 

La societat actual no té res a veure amb la dels 
nostres rebesavis i quan en 1910 es suspenien les 
Festes, el colp econòmic era molt menor. Però actu-
alment, sense Festes en aquest 2020, l’impacte eco-
nòmic i també social serà molt més gran. L’hostaleria 
veurà com no des  len les  laes els dissabtes, tot i 
que no descarte que hi haja alguna que altra volteta 
d’atrevits (“Cosas veredes, amigo Sancho”). Els es-
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tabliments del Passeig i d’altres llocs, que s’omplin i 
es buiden de clients al compàs de la Festa, enguany 
segurament no ho faran. 

El llistat d’activitats suspeses per l’absència de 
la Festa és ben llarg. Caldrà pensar en les places 
d’hotel que no s’ompliran, els dissenys de vestits 
que no es confeccionaran, els maquillatges que no 
lluiran, les obres de música que no es composaran 
ni interpretaran, els ballets que no  ballaran, els 
contractes amb les bandes i colles que no se 
signaran, la propaganda que no es cobrarà, la beguda 
i el menjar de les  laes que no es consumirà, els 
cambrers i cuiners que no es contractaran, els tendals 
que no es muntaran, la polvera que no es cremarà, 
els arcabussos que no es revisaran, les peces dels 
vestits festers que no es renovaran, les  ors que no 
s’oferiran, les carrosses que no des  laran, les cadires 
i tribunes que no es muntaran (els veïns que sempre 
trauen la cadira de casa al Passeig per veure l’Entrà, 
enguany es quedaran també a zero), les orquestres 
i DJs que no actuaran, les fotogra  es i vídeos que 
no es produiran, els regals que no s’intercanviaran, 

els monyos que no es tintaran ni arreglaran, les 
ajuntades amb familiars que no es produiran, les 
barselles que no arreglaran el món, el Castell de 
Festes que no rebrà al Pla als festers i festeres 
per cantar l’Himne, la devoció a Sant Hipòlit en la 
processó que no es compartirà…

La Festa aporta molt al poble, tal vegada més del 
que puguem pensar a primer colp d’ull. Diuen 
que no trobem a faltar algú  ns que aquest no és 
amb nosaltres. Tal vegada després d’aquest estiu, 
la societat contestana en general s’aproxime un 
poc més a la Festa, eixa creadora de sentiments, 
enyorances, música, rialles, trobades, herberos i 
vermuts compartits, discussions, malentesos i mil i 
una anècdotes per recordar.

Enguany els carrers del poble quedaran buits, 
deserts, orfes de música i de petjades festeres. Se’ns 
farà estrany, molt estrany, però les circumstàncies 
manen i la salut comú està per damunt de qualsevol 
celebració. Els pròxims dies 7, 8, 9 i 10 d’agost 
Cocentaina no serà la mateixa. Esperem que al 2021 
la Festa torne a donar vida a l’estiu contestà.
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Si ens posem a pensar en què ha provocat que 
enguany no puguem fer festes, potser ens adonem 
que és una cosa que ni veiem, un ens que ni tan sols 
es pot dir que està viu ha fet que s’aturen milers i 
milers d’activitats arreu del món. És per això que, 
com ha quedat patent en la decisió dels festers, era 
una necessitat que no es feren festes, no ho volem, 
mai no voldrem deslligar-nos cap any d’un moment 
en què es creuen un allau de sentiments, felicitat i 
germanor; però és necessari. La intenció de l’article 
que es presenta és fer una anàlisi de com s’origina 
i com es propaga una pandèmia, per tal d’entendre 
bé quines decisions podrem prendre en un futur, 
perquè, com no ho va ser la pandèmia de la grip A 
del 2009, aquesta no serà l’última, i millor si estem 
preparats per combatre-la com més prompte millor i 
que cap any més s’hagen d’anul·lar les festes.

Part de la preparació de la qual hem parlat anterior-
ment prové de la investigació bàsica que ara ens 
toca fer a un ritme desorbitat, recerca que si s’ha-
gués fet abans i amb un  nançament su  cient, po-
dríem no haver hagut d’aturar les nostres activitats. 
Reivindicada la importància d’una inversió en quan-
titat i constant per a un sistema cientí  c que ens farà 
tindre futur, he decidit dividir el text en tres seccions 
per a explicar què és i com funciona un virus, com 
evoluciona i ens posa «proves» per combatre’l i com, 
a conseqüència d’aquesta evolució, provoca una si-
tuació com la que vivim.

VirusVirus

Normalment associem aquest nom a crisis de salut 
pública, a pel·lícules macabres amb pandèmies que 
precedeixen la   de la humanitat, però la realitat és 
que els virus són un conjunt de molècules químiques 
que s’han acoblat conformant una estructura 
tridimensional que té la capacitat d’envair cèl·lules, 
i que ho fan constantment, cada dia, a moltes 
espècies d’animals, plantes, fongs, bacteris... hi ha 
un fum de virus convivint amb nosaltres.

MOISÉS GIL BERNABEU

Institut de Biologia Integrativa i de Sistemes (I2SysBio). CSIC – UV

Departament de Genètica, Universitat de València – Estudi General

Comissió d’Arxiu i Patrimoni

Com fa un virus 

una situació com aquesta?

Tenen mesures variables, però per fer-nos una 
idea, la grandària mitjana dels virus és la de dividir 
un mil·límetre en 800.000 parts, és a dir uns 80 
nanòmetres, molt molt menut. Aquesta grandària li 
permet fer coses que altres entitats més grans no 
poden fer, per exemple estar en suspensió per l’aire 
durant molt de temps, com és el cas de l’èbola, o 
tindre la capacitat de reconéixer cèl·lules humanes 
i entrar dins d’elles. Morfològicament i, de manera 
relativament general, estan formades per un material 
genètic en forma de molècules d’àcids nucleics (ADN 
o ARN, que té orientació positiva o negativa, i que 
pot estar presentat en una única cadena o en més 
d’una) que queda encapsulat per unes proteïnes 
que el protegeixen, aquesta coberta l’anomenem 
càpsida, alhora la càpsida pot estar o no, segons 
el tipus de virus, embolcallada per una membrana 
d’unes molècules de greix. Com es pot veure en la 
 gura 1, la diversitat i les variants de virus que hi ha 
és prou àmplia, i ací només hem conegut les famílies 
(taxonòmicament una agrupació molt gran), però 
s’han identi  cat 6.590 «espècies» de virus diferents 
descrites, i açò és important, perquè implica que de 
segur n’hi ha un bon grapat més que encara no hem 
identi  cat.

Figura 1 Figura 1 | Diversitat de virus trobats  ns ara. cd 
(cadena doble, dues cadenes complementàries 
d’àcids nucleics «la doble hèlix»), cs (cadena simple, 
un únic bri lineal no aparellat amb cap altra molècula), 
+ (orientació positiva de l’àcid nucleic) i - (orientació 
negativa de l’àcid nucleic), dibuixos dels virus de Flint 
et al. 2008.

Sobre si els virus estan vius o no se n’ha debatut 
molt, si assumim que un conjunt de molècules té 
la capacitat de reproduir-se, d’alimentar-se i de 
relacionar-se, podem dir que estem davant d’un 
organisme, és a dir, d’un ens amb vida. Per contra, 
els virus ni es reprodueixen ni s’alimenten, només es 
relacionen, ara veurem com. Un virus lliure entra en 
contacte amb una cèl·lula a la qual pot infectar, en 
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aquest moment passa a ser un «paràsit» intracel·lular 
d’aquesta. Dins de la cèl·lula infectada, el virus furta, 
literalment, la maquinària que manté en vida la cèl·lula 
a la qual ha infectat per a poder-se reproduir, per tant, 
per si mateix, només té la capacitat d’interaccionar, 
relacionar-se, amb una cèl·lula «afí», que apro  ten per 
fer altra funció vital, i mai no s’alimenten, per tant, 
podem dir que en la de  nició estàndard d’allò viu, un 
virus no podria entrar, i per tant un virus no està viu.

És paradoxal que una entitat que no està viva puga 
aturar tan de sobte l’activitat vital de les persones, 
però així ha passat històricament. La pandèmia que 
més està ressonant hui per hui és la de grip del 1918: 
aquesta va ser altament letal, el virus causant és 
«ln  uenza», pel qual tots els anys hem de vacunar-nos 
si no volem patir conseqüències d’aquest refredat; la 
pigota i el xarampió també han esdevingut importants 
brots pandèmics al llarg de la història, i la més recent 
va ser la pandèmia de grip A, causada pel virus H1N1. 
El transcurs històric de les pandèmies juntament 
amb allò que hem parlat anteriorment, ens fa pensar 
fàcilment que la població de virus que hi ha al nostre 
voltant és molt gran, i que no sols ens afecten als 
humans, hi ha virus, que tenim a la boca, a l’estómac, 
a les mans, que són totalment inofensius per a l’ésser 
humà, però que estan en contacte amb nosaltres. Per 

tant, ara que ens estem informant molt d’aquestes 
qüestions, és més important que mai ser crítics en 
què la diversitat d’ens biològics és molt alta, i no tot 
allò que ens afecta a nosaltres directament és l’únic 
que existeix.

Evolució dels virusEvolució dels virus

Els virus, com a entitats que contenen molècules 
d’informació com el DNA o l’RNA i interaccionar amb 
organismes vius i amb l’ambient, són susceptibles a 
ser sotmesos a l’Evolució biològica, en el sentit més 
estricte del terme darwinià. Charles Darwin escriu el 
1859 On the Origin of Species by Means of Natural 
Selection or the Preservation of Favoured Races 
in the Struggle for Life (L’Origen de les espècies 
per selecció natural o la preservació de les races 
afavorides en la lluita per la vida), és el punt de partida 
per a una allau de descobriments i treball intel·lectual 
per a esbrinar com varien i per quines raons ho fan 
les formes de vida (i en aquest cas les formes no 
vives, però amb aspectes propers a la vida). Doncs 
bé, en aquest llibre es recull el mecanisme que hui 
acceptem com el que genera tota la biodiversitat, 
inclosa la diversitat viral, la Selecció Natural.

La Selecció Natural és el procés mitjançant el qual 
els individus d’una població que estan més adaptats 
al medi generen un major nombre de descendència 
i, per tant, els seus gens perduren més temps 
i més generacions, és a dir, són seleccionats 
(recalque adaptats al medi, per contra de «forts», 
un error conceptual que des d’altres branques del 
coneixement ha sigut mal utilitzat). La capacitat per 
ser seleccionat es mesura mitjançant l’adaptabilitat 
(  tness). L’adaptabilitat és conferida genèticament 
(per això és transmissible de pares i mares a  lls), i 
mostra la capacitat que té un organisme qualsevol, 
per a adaptar-se a un medi. Els virus són seleccionats 
per la cèl·lula a la qual infecta, per tant, aquesta 
exerceix una pressió selectiva sobre els virus, si 
el virus troba una manera de combatre aquesta 
pressió, per exemple una millora a l’hora d’infectar 
o de generar més còpies de si mateix, podrem dir 
que augmenta la seua adaptabilitat, podent ser 
seleccionat i infectant un major nombre de cèl·lules.

Els canvis que poden ser seleccionats són fruit del 
mecanisme de la mutació, petits canvis en la se-
qüència de DNA o RNA que provoquen, alhora, canvis 
en les proteïnes del virus que poden modular com 
interaccionen, infecten, evadeixen mecanismes im-
munitaris... Amb aquest mecanisme és amb el qual 
els virus juguen per a ser tan virulents de la nit al 
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dia. Tenen unes taxes de mutació realment altes, 
com s’observa en la  gura 2, en comparació a altres 
organismes, els virus tenen moltíssimes mutacions, 
moltes més que la resta d’organismes. Aquest feno-
men, el d’una alta taxa de mutació, és igual que un 
campionat de «cotos» amb partides constants i sem-
pre amb jugadors diferents, amb una nova regla, que 
si guanyes una partida incrementes la probabilitat de 
guanyar-ne altres noves amb major rapidesa (major 
adaptabilitat). Com que hi ha moltes partides, apa-
reixen unes cartes (mutacions aleatòries) que poden 
fer-te guanyar (infectar millor) o perdre (no poder in-
fectar), es juguen tantes partides que, tot i ser més 
probable que et toquen cartes perdedores, quan 
guanyes una partida, amb la norma afegida, tens la 
probabilitat de guanyar-ne moltes més, i aquesta mà 
de cartes (conjunt de mutacions) és la que ens per-
met infectar millor. Per tant, l’alta taxa de mutacions, 
crea uns pocs virus altament infecciosos i virulents, i 
aquests sí que s’expandeixen més ràpidament i més 
efectivament, tenen major adaptabilitat.

Figura 2 Figura 2 | Diagrama de punts enfrontant la taxa de 
mutació davant de la grandària del genoma, s’han 
contemplat un conjunt de virus de totes les famílies 
observades en la  gura 1, uns exemples de bacteris 
incloent Escherichia coli i uns exemplars d’eucarionts 
entre els quals trobem Homo sapiens, Caenorhabditis 
elegans o Saccharomyces cerevisiae.

L’elevada taxa de mutació que trobem en virus permet 
desdibuixar els límits de les espècies, si considerem 

genèticament una espècie com un conjunt de gens 
(genoma) relativament estable, un genoma que està 
constantment canviant «dràsticament», segurament 
genere tantes soques que no siguem capaços de 
traçar de manera ben de  nida la línia entre una es-
pècie o una altra, per això ens referim als virus com 
a «quasiespècies». Aquest concepte posa de mani-
fest que els virus són ens canviants constantment, 
dinàmics, i que els que provenen d’un grup evolutiu 
molt proper, el més segur és que no els puguem di-
ferenciar.

Aquesta condició de quasiespècie també és indica-
dora de la varietat de virus que ens envolten i de 
com petits canvis poden esdevenir situacions com la 
que vivim. Alhora és el causant de la ràpida evolució 
i adaptació d’aquests éssers, aquesta possibilitat de 
mutar tan ràpid fa que busque moltíssimes estratè-
gies per a estar més adaptat a l’organisme al qual 
infecta.

En l’estudi de l’evolució, treballem amb els arbres 
 logenètics per tal de veure les relacions entre els 
diferents organismes o virus. Un arbre  logenètic 
és bàsicament un arbre genealògic entre espècies 
(d’animals, de bacteris, de plantes, de virus...), es fa 
mitjançant la comparació de les seqüències de nu-
cleòtids (les unitats que componen la cadena d’ADN) 
o aminoàcids (les unitats que conformen les prote-
ïnes), mitjançant algorismes de comparació i agru-
pament per semblança obtenim les estructures que 
veiem en les  gures 3b i 3c on els punts indiquen 
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exemplars de SARS-CoV-2 aïllats de pacients dels 
continents anomenats en la llegenda. En el cas de 
la  gura 3b veiem un arbre  logenètic arrelat, és a 
dir, sabem quina seqüència és anterior i podem dir 
que l’arrel d’aquest arbre es troba en la primera di-
vergència a partir d’aquesta seqüència primerenca.

Figura 3Figura 3 | a, Relació del nombre de taxes de mutació 
segons dia d’obtenció de la mostra viral. b, Arbre 
 logenètic arrelat de tot allò seqüenciat  ns ara. c, 
Arbre  logenètic no arrelat. Dades obtingudes de 
https://nextstrain.org/ncov/.

Per altra banda, en 3c tenim un arbre no arrelat, 
suposant que no coneixem aquesta seqüència pri-
migènia, aquest tipus d’arbres ens serveixen molt 
en epidemiologia, perquè ens permeten veure si hi 
ha transmissió del virus en una població concreta 
o els casos que trobem són molt globals. En aquest 
cas, i  xant-nos en el grup encerclat en blau, veiem 
que el  ux de persones entre els diferents països fa 
que hi haja un gran nombre d’individus asiàtics que 
s’agrupen amb individus europeus, això és perquè 
el virus que ha infectat els asiàtics és més proper al 
virus europeu que a l’asiàtic original (el grup marcat 
en verd), segurament, perquè els individus asiàtics 
d’aquest grup hagen sigut infectats per individus eu-
ropeus.

Alhora, aquestes anàlisis ens permeten saber com 
evoluciona el mateix virus. En la  gura 3a es mos-
tren el nombre de mutacions (canvi de lletra en una 

posició de la seqüència de l’ADN) que ha anat adqui-
rint aleatòriament el virus durant el temps de la pan-
dèmia des de desembre, és a dir podem saber com 
està mutant. Observem que hi ha alguns virus que 
han mutat molt, però de la mateixa manera, també 
estem observant que aquestes mutacions no estan 
sent signi  catives, ja que s’estan produint en regi-
ons a les quals no es codi  quen gens relacionats en 
la virulència. Pot ser que en algun moment ho faça, 
l’única manera per a evitar que açò ocórrega és atu-
rant la transmissió, és a dir, impedint que puga repli-
car-se per tal de no poder mutar.

Salts i brotsSalts i brots

La mateixa tecnologia de l’anàlisi  logenètica ens 
permet, comparant amb altres virus i d’altres animals, 
quin ha sigut l’origen d’aquest virus, i això és el que 
segurament siga més controvertible. Comparant els 
virus que ara infecten humans amb els virus que 
abans infectaven altres éssers vius, podem anar 
traçant quina ha sigut la història del virus, per on ha 
passat i què ha fet per a arribar a infectar humans 
de la manera que ho ha fet. També és una excel·lent 
tècnica per a desmentir orígens arti  cials, teories de 
la conspiració i de la paranoia tecnològica.

Figura 4 Figura 4 | Arbre  logenètic de les diferents espècies 
de coronavirus que tenim seqüenciats, els dibuixos 
indiquen a quines espècies infecten, i en roig es 
presenten els virus que infecten humans. Modi  cada 
de Lu et al. 2020.
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Com observem en la  gura 4, l’evi-
dència més clara seria pensar que 
hi va haver un salt d’un coronavirus 
que habitualment infectava rats pe-
nats a humans. Potser inicialment 
no infectara les cèl·lules de manera 
e  cient, però, a poc a poc, va anar 
variant  ns a adaptar-se molt bé al 
nou hostatger, que en aquest cas 
era l’ésser humà. El salt d’un pato-
gen de qualsevol animal no humà a 
un humà s’anomena zoonosi, quan 
es va produir aquesta en el cas del 
SARS-CoV-2 és molt difícil de saber 
i molt difícil de trobar, però s’està 
buscant amb la tecnologia i proces-
sos analítics que hem comentat. 
Però el que sí que podem veure 
clarament és que el més probable 
és que el brot fos molt posterior, i 
que la famosa transmissió al mer-
cat de Wuhan estigués donant-se 
de manera constant durant molt de 
temps  ns que el virus va generar, 
per Selecció Natural, una població 
de virus altament infectiva i cau-
sant de la malaltia.

Com a conclusió general, no és tan 
complicat que, si tenim en comp-
te la diversitat de virus que hi ha, 
la velocitat en la qual adquireixen 
adaptacions i la capacitat que te-
nen de saltar espècies, puguem tin-
dre situacions com aquestes. Les 
anàlisis que hem anat estudiant al 
llarg de l’article serviran perquè en 
un futur no tornem a passar per aquestes di  cultats, 
ja que podrem reaccionar més ràpidament. Qui sap, 
pot ser la pròxima pandèmia, gràcies a la ciència, no 
ature cap celebració com la d’aquestes festes.
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Més vius que mai

IGNACIO GIRONÉS VILAPLANA

Professor llicenciat en Història 

L’any 2020 passarà a ser recordat com el del CO-
VID-19, però tots els festers el recordarem també 
com l’any sense festes de Moros i Cristians en honor 
a Sant Hipòlit. Cada dia de con  nament i la pandè-
mia de coronavirus ens ha fet tirar la vista enrere, 
recordant epidèmies passades, i en molts llocs hem 
vist referències a aquestes més o menys encertades. 
Espere donar a conèixer mínimament amb aquestes 
línies algunes dades i evolucions d’aquestes i que, al 
mateix temps, servisquen per donar-nos il·lusió, for-
ça, positivisme i esperança de tornar a realitzar unes 
festes com les coneixem. També a mi mateix.

Hi ha alguns autors llatins que parlen de símptomes 
i epidèmies que podrien identi  car-se amb la pesta 
negra, però les primeres notícies  ables que tenim 
de l’aparició de la pesta bubònica ens duen als inicis 
de l’edat mitjana i a l’imperi bizantí (o imperi romà 

1 A la mort de l’emperador Teodosi I l’any 395 dC, l’Imperi romà es va dividir a efectes administratius en dues meitats. Arcadi,  ll major 
de Teodosi I, es va quedar a càrrec del tron de l’Imperi romà d’Orient amb capital a Constantinoble (Istanbul), mentre que al seu  ll menor, 
Honori, va ser nomenat emperador de l’Imperi romà d’Occident, amb capital a Roma, que va sucumbir a les tribus germàniques l’any 476.
2 Les cròniques de l’època ens diuen que els mongols llançaven amb catapultes els cadàvers infectats dins de la ciutat (encara que la malaltia 
no es contrau per contacte amb els morts).
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d’orient1). L’any 542, després d’assolar la capital, es 
va propagar per altres ciutats de l’imperi i va causar 
una terrible mortaldat. La pandèmia més gran del 
segle XIV, i una de les més mortals de la història, 
va començar potser en algun lloc del nord de l’Ín-
dia, probablement en les estepes d’Àsia central, des 
d’on va ser portada a l’oest pels exèrcits mongols. 
És necessari destacar que, en el segle XIV, les males 
collites, les guerres entre nacions com la dels Cent 
Anys (1337 - 1453) entre Anglaterra i França, revol-
tes internes entre faccions nobiliàries i dinasties mo-
nàrquiques com la revolta de la Unió d’Aragó (1347 
i 1348) o la guerra contra Jaume III de Mallorca, van 
contribuir encara més a afeblir l’activitat econòmica 
per les grans pèrdues humanes i la destrucció dels 
camps. Les terres no generaven recursos a causa 
de l’esgotament, hi havia grans zones despoblades 
i la ramaderia es va imposar a una agricultura en 

crisi. Ens quedava, per tant, 
una població debilitada, que 
patia fam i per tant no tenia 
defenses davant de malalties, 
assolada a més pels con  ictes 
bèl·lics. Una situació perfecta 
perquè la pesta avançara sen-
se quasi impediment o amb 
totes les comoditats possibles. 
La pesta va arribar a Europa 
per la ruta de Crimea, on la co-
lònia genovesa de Kaffa (actu-
al Teodòsia) va ser assetjada 
pels mongols2. Els refugiats 
de Kaffa van portar després 
la pesta per via marítima a 
Messina, Gènova i Venècia; al 
voltant del 1347-1348 alguns 
vaixells,  ns i tot, no portaven 
ningú viu quan arribaven a 
port. Des d’Itàlia, la pesta es 
va estendre per Europa i va 
afectar França, la Península 
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ibèrica, les illes britàniques, Alemanya, Escandinàvia 
i,  nalment, el nord-oest de Rússia. 

A conseqüència d’aquesta epidèmia, Europa va veu-
re morir un terç de la població, uns 25 milions d’ha-
bitants, sense comptar dels 30 als 40 milions que 
va haver-hi a Àsia i Àfrica; a Catalunya alguns autors 
avaluen les pèrdues entre la cinquena i la sisena 
part3. La població d’Europa, que en 1340 es calcula-
va en 73,5 milions d’habitants, era d’uns 40 milions 
en 1450. Milers de municipis en tota Europa es van 
quedar sense un sol habitant. Florència va passar 
de 100.000 habitants a la meitat, 50.000; Venècia 
de 100.000 a 30.000 i Barcelona de 50.000 a tan 
sols 12.000 habitants. Anglaterra va veure reduïda 
la població en un 25%, Escòcia en un 30% i França i 
Alemanya en un 50%. Més tard, la pesta va tornar a 
rebrotar en la Corona d’Aragó, segons les Cròniques 
de Bruniquer, a Barcelona en 1371, 1375, 1396, 
1407, 1429, 1448, 1452, 1457, 1463, 1476 i 1478; 
i en 1438, 1450 i 1378 a Aragó, Mallorca i València, 
respectivament. En moltes ciutats europees els jueus 
eren acusats de ser els causants de la malaltia, com 
a Barcelona en 1391. 

Però no  nalitza ací la nostra història amb les 
epidèmies. L›edat moderna ens portaria una 
nova malaltia, la pigota o «viruela», que va causar la 
mort almenys de 56 milions de persones i és l’única 
que hem aconseguit erradicar gràcies a la vacuna. 

Existien dos tipus de pigota: la major, que era la més 
mortal i perillosa; i la menor, la infecció de la qual 
era més lleu i poc mortal. Però en general, la pigota 
era una malaltia causada per un virus que es con-
tagiava fàcilment, i amb conseqüències fatals en la 
majoria de casos. Podies contagiar-te a través de la 
saliva o per tocar objectes contaminats per aquest, 
cosa que potser ens recorda la nova actualitat. Era 
també molt antiga, ja que tenim referències de fa 
almenys deu mil anys. Per a situar-nos en el temps, 
els humans ja la patíem des de principis del Neolític 
més o menys. Els símptomes més clars de la pigota 
eren febre molt alta, ceguera en algunes ocasions i 
sobretot les pústules per tot el cos (in  ors plenes de 
pus), que a mesura que passaven els dies i es supe-
rava la malaltia, s’endurien i formaven una crosta. 
A canvi de sobreviure a la malaltia, havies de portar 
tota la teua vida el seu record, perquè una vegada 
que les crostes queien, deixaven una profunda ci-
catriu. Pot ser algun lector recorda avantpassats o 
coneguts llunyans en el temps que la patiren. Euro-
pa, com quasi sempre, va ser un continent molt afec-
tat per aquesta pandèmia, sobretot en el segle XVIII, 
coincidint amb l’augment de la població. Una de 
les seues víctimes més il·lustres va ser Lluís I, el rei 
d’Espanya més efímer, perquè només va estar 229 
dies en el tron quan tenia només 17 anys. Però on 
va causar especialment estralls va ser a Amèrica en 
el segle XVI i XVII, després del descobriment del Nou 

3 McVaugh, M. R., Medicine before the plague. Practitioners and their patiens in the crown of Aragon 1285-1345, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002, p. 37.
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Món en 1492. Quan espanyols i an-
glesos van arribar al nou continent, 
van portar amb aquesta malaltia 
endèmica del continent europeu. 
Els natius americans, sense defen-
ses davant de les malalties europe-
es, van patir un contagi terrible i la 
xifra de mortalitat estava al voltant 
del 97% en diverses illes del carib , i 
va ser la responsable de la desapa-
rició de tota la població. La grip co-
muna també els va afectar de forma 
intensa, però no amb la proporció 
d’aquesta pigota. El sentiment 
de culpabilitat avantpassada, pot 
ser minvat pel fet que també vam 
ser els espanyols els que van portar 
la vacuna anys després. 
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Existia  ns fa molt poc una malaltia anomenada pi-
gota bovina que afectava, com el seu nom indica, als 
bòvids: vaques, bous, etc. Podia afectar les persones, 
però no era mortal. Aquesta malaltia va ser molt im-
portant per al descobriment de la vacuna. Va ser a 
Turquia, en el segle XVIII, quan lady Mary Montagu va 
descobrir el perquè. En algunes poblacions, la gent 
s›inoculava la sang de les ferides de persones que 
s›havien contagiat en munyir a les vaques malaltes, 
i això feia que les persones no contragueren la 
pigota. Montagu, una dona molt intel·ligent i curio-
sa, va decidir usar el mateix mètode amb el seu  ll 
i, quan va tornar a Anglaterra, va convèncer als reis 
de la seua efectivitat i aquesta tècnica es va esten-
dre per tot el país. Però el gran avanç va ser gràci-
es a Edward Jenner i la seua vacuna. Sent estudiant 
de medicina i farmàcia i treballant amb el metge del 
poble, va sentir a una ramadera dir que ella no con-
trauria mai la pigota perquè ja havia tingut la pigo-
ta bovina. Això li va cridar l’atenció al jove Edward, i 
en 1796, Jenner va decidir inocular a un xiquet de 
huit anys pus de les ferides d›una lletera infectada 
per pigota bovina. Durant els primers dies el xiquet va 
patir febre, però res més, no va arribar a infectar-se 
ni va tindre cap símptoma. Uns mesos més tard, Jen-
ner va tornar a inocular al xiquet, però aquesta 
vegada amb pus de pigota humana. Què creieu que 
va passar? Res, el xiquet va continuar més fresc que 

4 Echeverri Dávila, B., La gripe española: la pandemia de 1918-1919, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1993 444444444

un fester el dia dels Comptes. Aquest 
procediment es va repetir 23 vega-
des més en altres persones, i el re-
sultat era sempre positiu, però els 
seus col·legues mèdics no ho veien 
tan clar i es van oposar al tracta-
ment. Però Jenner estava tan segur 
que la va inocular al seu  ll i,  ns i 
tot, a França, Napoleó Bonaparte va 
ordenar vacunar de la mateixa ma-
nera els seus soldats. Finalment, el 
món de la medicina li va donar la raó 
i la vacuna es va estendre per tot el 
món, de manera que es van arribar 
a prohibir altres mètodes per a trac-
tar la malaltia. Actualment, des de 
l’any 1980, la pigota es considera 
erradicada per l’OMS, però el virus 
continua existint, guardat en dos la-
boratoris de Rússia i els EUA i sota 
una eterna polèmica sobre si ha de 
ser destruït o no.

La grip espanyola, la gran pandèmia causada pel vi-
rus de la grip H1N1, va aparéixer per primera vegada 
en 1918, quan la Primera Guerra Mundial estava do-
nant els seus últims espernetecs. Els primers casos 
es van donar als Estats Units, en concret en l’estat 
de Kansas, quan un soldat a  igit de febre va acudir 
a la infermeria de Fort Riley4. Ell va ser el primer de 
moltes altres persones més que en qüestió d›hores 
van aparéixer amb els mateixos símptomes: febre, 
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insu  ciència respiratòria que causava un to blavós 
en la cara, pupil·les dilatades, vòmits i sagnat nasal 
i líquid en els pulmons. Símptomes que feien que la 
gent, sense importar-ne l’edat, morira al cap de 24 
hores. Però, per què aquesta «simple grip» era tan for-
ta i s’ha convertit en la tercera pandèmia més letal 
de la història? Pel que sembla, el virus va mutar en 
un cep molt més mortífer i va acabar matant entre 
40 i 50 milions de persones per tot el món, ja que pel 
context de I Guerra Mundial hi havia molts moviments 
de militars per tot el món. Això va fer que el virus s’ex-
pandira ràpidament, arribant a Europa. I ara és quan 
ens preguntem… Si el virus es va originar als Estats 
Units, per què llavors se’n diu «espanyola»? Doncs bé, 
els Estats Units, Alemanya, França, Regne Unit o Itàlia 
estaven combatent en la Gran Guerra i en aquests 
països es va imposar una forta censura a l’hora de 
parlar d’aquesta nova malaltia. Informar sobre l’ele-
vadíssim nombre de caiguts en el con  icte sumat als 
milers de morts per la malaltia podia desmotivar les 
tropes i la població. Quan la grip va arribar a Espa-
nya, segurament a través de França, en ser un país 
neutral i no participar en la guerra, es va poder parlar 
lliurement de la malaltia. Això va fer que en l’àmbit 
internacional semblara que Espanya era l’únic país 
afectat i per això, se la va conéixer com a «grip espa-
nyola». 

D’aquesta pandèmia va haver-hi tres onades:

- La primera, la de primavera de 1918, va repre-
sentar l’expansió internacional i la propagació 
amb rapidesa en les trinxeres del front de la I 
Guerra Mundial. El nombre de malalts i de bai-
xes va ser molt alt i va arribar a col·lapsar els 
hospitals de tots els països afectats. Va durar 
unes setmanes, però el pitjor estava per arribar.

- La segona onada es va iniciar en setembre de 
1918 i va ser la pitjor de totes: va arribant al 
seu pic en octubre, va col·lapsar de nou hospi-
tals i funeràries i van haver-se de realitzar fune-
rals grupals i enterraments en fosses comunes.

- La tercera i última va ser en gener de 1919, i 
va ser molt menys virulenta. Es van començar 
a provar tota mena de remeis, però només un 
va tindre un cert èxit: la transfusió de sang de 
pacients recuperats a malalts. A més, les per-
sones estaven començant a immunitzar-se i 
s’havien tornat més fortes. I un bon dia, aques-
ta grip, tal com havia aparegut, va desaparèixer 
i encara és un misteri. 

Actualment, se sap que cada 50 anys es produeix 
una pandèmia d’una nova grip: la grip espanyola 
en 1918, la grip d’Hong Kong en 1968 i ara estem 
patint la següent, la del COVID-19 en 2020. En la 
nostra primera classe del nostre primer curs de la 
carrera d’Història, als pobres bojos que ens entusi-
asma i decidim estudiar-la, ens diuen que «la histò-
ria serveix per a aprendre el passat, comprendre el 
present i no repetir els mateixos errors en el futur». 
Per a que poc servim… I a pesar de totes aquestes 
calamitats i pandèmies que hem patit, les festes de 
Sant Hipòlit sempre han continuat avant. Guerres, 
epidèmies, crisis de subsistència... Res no ha elimi-
nat el sentiment fester a Cocentaina, que sempre ha 
acabat tornant i adaptant-se a les noves situacions 
i contextos. Potser hem de fer canvis, si m’apuren 
vostés, i ens adaptarem el que siga necessari per 
a fer-les. Però no tinguen cap dubte que les notes 
de pasdobles i marxes mores, l’olor de pólvora, el 
gustet de la «mentireta», els somriures dels càrrecs 
festers i de tot un poble, tornarà. I més viu que mai. 
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JOSÉ LUIS PASCUAL BROTONS

Fester i Masero

El Cartell de les nostres Festes

Segons els diccionaris i les enciclopèdies, la paraula  
cartell ve de l’italià carte cartello llo i fa referència a una peça 
de tela, paper o qualsevol altre material imprès amb 
inscripcions o  gures que es col·loca en un espai visi-
ble i que ha de servir per a transmetre algun missat-
ge o anunciar esdeveniments, representacions cultu-
rals o religioses, actes importants i signi  catius, etc.

Sempre hem sentit dir que el cartell és un anunci, 
que el cartell és un avís, que el cartell és informació… 

són opinions populars del que ha de representar el 
nostre cartell de festes.

Ara bé, dit tot açò, crec que el cartell el que pretén 
és cridar l’atenció del públic en general no solament 
fester, mitjançant un missatge clar i concís d’un de-
terminat tema en qüestió i que ha d’impactar pel seu 
contingut tant de forma escrita com visualment.

També devem tindre clar que el cartell ha de servir 
per a fer una crida pública al començament de les 

nostres festes, i encara que siga 
l’acte de la Publicació el que o  cial-
ment dóna inici a tots els actes fes-
ters anuals, el cartell deu promoure 
i difondre el que són any rere any 
les festes de Moros i Cristians en 
Cocentaina

Considere oportú fer una re  exió del 
que hui en dia representa el nostre 
cartell de festes. Crec que devem 
d’analitzar quina  és  la seua mis-
sió, i pensar que encara que sobre 
l’assumpte hi hauran opinions per 
a tothom, les xarxes socials hui en 
dia fan un paper transmissor públic 
i propagandístic de les nostres fes-
tes i sense cap dubte arriben a més 
quantitat de persones, institucions, 
entitats etc... devem de constatar 
que antigament sí que feia la mis-
sió per la qual es va crear; per tant 
i com que el que vull fer és datar 
cronològicament l’origen del nostre 
cartell de festes i parlar dels autors, 
tècniques, materials emprats, fun-
ció divulgadora etc… intentaré dins 
de les meues possibilitats fer una 
petita investigació de tot el que al 
llarg del temps ha envoltat al nostre 
cartell de festes de Moros i cristians.

Des dels seus inicis  ns a l’actuali-
tat, afegint que retrotraent-se en  el 
temps, la missió del cartell de festes 
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estava molt ben pensada, realitzada 
i desenvolupada per cadascun dels 
diferents autors que amb les seues 
diferents formes de representar l’art 
van saber crear vertaderes obres en 
quant a l’apartat artístic .

Buscant i escorcollant en l’arxiu fes-
ter he pogut constatar que no podem 
saber ni ho he trobat amb exactitud 
quina és la data de quan es va iniciar 
la publicació del primer cartell de les 
nostres festes d’agost. 

Els més antics que he pogut trobar és 
un cartell realitzat amb color per un 
tal Carrogio i que és portada del pro-
grama de l’any 1943, també en 1948 
el cartell està  rmat per J. Soler. 

En l’exposició de cartells que està 
situada en la primera planta del Ca-
sal Fester hi ha dos gran cartells dels 
anys 1956 i 57 signats per J. Blasco, 
el qual té treballs de portada de pro-
grama des de 1953  ns a 1960 que 
poden haver sigut cartells de festes 
dels anys esmentats. Mirant altres 
programes anteriors he vist que al-
gunes portades de programes estan 
signades pels seus autors, com per 
exemple en la portada de 1952 l’au-
tor és un tal I. Agulló, com també hi 
ha d’altres anteriors en els quals les 
seues portades són signades per di-
ferents artistes. Açò em fa pensar que la impressió 
del nostre cartell pot datar de més de vuitanta anys 
enrere. Ja en 1974 l’artista  contestà Aurelio Savall té 
un treball per al cartell amb una magní  ca pintura a 
l’oli. Aquest artista crec que ha sigut dels pocs  que va 
tornar a repetir en l’any 2003.

A més dels dos cartells mencionats, en l’exposició de 
les creacions artístiques realitzades quasi en la tota-
litat per autors i artistes locals dels cartells de festes 
de Moros i cristians de Cocentaina, que com hem dit 
abans, està situada en la primera planta del Casal 
Fester, el primer cartell emmarcat que podem visua-
litzar és de l’any 1983 amb una barreja de fotos i text.

Cronològicament de 1983  ns al 86 són cartells de 
portades de programa on s’han plasmat diferents fo-
togra  es de les nostres festes. En 1987 sí que el car-

tell és diferent a la portada del programa i la creació 
va estar a càrrec de l’artista contestà Moisés Gil. Vull 
fer notar que en el programa d’aquest any no hi ha 
cap referència a la presentació del cartell de festes.

En l’any 1988 en el programa de festes sí que hi ha 
una foto de Silvia Garcia Faus rebent una emmarca-
ció del seu cartell fester, però no posa res de la seua 
presentació.

En 1989 l’autor és Marc Pascual Domínguez amb 
una excel·lent creació fotogrà  ca. Ací ja apareix en el 
programa de festes l’acte de la presentació del car-
tell. En 1990 l’autor del magní  c quadre és Francisco 
Gisbert Torregrosa, més conegut per Paco “Flautí”, 
aquesta creació va ser portada del cartell de festes. 
Salvador Soler Gadea en 1991 també amb el seu tre-
ball pictòric va ser portada del programa de festes.  
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El mateix que Imma Ribelles Gisbert 
en l’any 1992, va fer la creació d’un 
quadre sobre fusta a l’oli per al car-
tell i portada del programa, el qual 
li van lliurar amb una rèplica en la 
presentació de càrrecs d’aquest any 
en el pati del palau. 

L’autora del cartell i portada de pro-
grama en 1993 va ser Pepa Vañó. 
L’arxiu Fester  amb una foto va re-
presentar el cartell de 1994. En 
1995 José Armiñana també amb 
un quadre va donar la llum al cartell 
fester i a la portada de programa de 
festes.

Per no fer-ho més llarg, els anys se-
güents van ser diversos artistes lo-
cals molt coneguts els encarregats 
com Paco albaladejo, Pedro Camps, 
Iván Guerola, Natxo Ferràndiz, Vi-
cent Jover, Esteban Puerto, Mila 
Nadal; José Valls; Carlos Cerver, 
Pau Vela, Mª Jesús Camps, Maria 
Pascual , Francisco Prats, Claudia 
Pascual; Manolo Boronat, Silvia Bo-
tella, Rosa Ribelles; Pau Sellés, en 
el 2019 Moisés Gil va tornar a repe-
tir en la creació del cartell anuncia-
dor de les nostres festes de Moros i 
Cristians.

Cal fer constar que tots aquests 
artistes han emprat diferents tècni-

ques i estris per a la confecció de les seues obres com 
han sigut; fotos, instantànies, oli sobre fusta,treballs 
d’aquarel·la, treballs amb l’ordinador, etc… El que sí 
que és veritat és que tots ells van posar a l’abast de 
les nostres festes tot el seu enginy i saviesa perquè el 
missatge del cartell fos el motiu anunciador, novedós 
i curiós per a pregonar a tothom que en agost en Co-
centaina celebrem festes de Moros i Cristians, i que 
de ben segur que també ho seguiran fent el propers 
anys diferents persones que grà  ca i públicament ma-
nifestaran el que són les nostres festes de Moros i 
Cristians.

Espere amb aquesta cronologia haver re  ectit la par-
ticipació dels nostres artistes locals en l’esdeveni-
ment tan important com són per a mi, i per a molts, 
les nostres festes de Moros i Cristians, i demane les 
més sinceres disculpes si m’he deixat algun autor de 
forma totalment involuntària.

Malauradament no puc dir Bones Festes, però sí do-
nar ànims i que l’any que ve tornem amb la mateixa 
il·lusió com si les haguérem celebrat aquest any.

Visca Sant Hipòlit i que ens empare i ens cuide.
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JOSÉ  PASCUAL MOLTÓ

57 anys de Castell de Festes

El nostre benvolgut castell de festes va ser inaugurat 
en l’any 1962, com bé ens va explicar a l’article Fa 50 
anys de Pòlit Borràs en la revista de festes de 2012.

Però, el que m’agradaria és explicar-los com era 
aquell castell. L’estructura interna estava formada 
per angles de ferro que en la fusta exterior es cargo-
laven. El muntatge era complicat, ja que es necessi-
taven uns andamis distints per aquest muntatge. Vist 
que el temps feia estralls en el castell es decideix en 
l’any 1987 per part de l’Ajuntament sent Alcalde Jose 
Juan Cortell i President de Festes Jose Miguel López 
encarregar a tres empreses del poble la restauració 
d’aquest signe tan emblemàtic per als festers i pobla-
ció de Cocentaina.

L’estructura de ferro serà restaurada per Talleres 
Boyper S.L (Hnos Motoret), la fusta per Jose Dome-
nech (Cotxera) i  nalment la pintura seria Juan Pas-
cual (Agrero) l’encarregat de rematar el treball.

Varen portar el castell al taller del Fuster on es re-
alitza una estructura en forma de bastida de ferro i 
la fusta tindria un sistema d’ancoratges en forma de 
ganxos amb platines on poguera anar encaixant so-

bre l’estructura. Una vegada  nalitzat al taller de la 
fusteria es desmuntà i es dugué l’estructura de ferro 
a galvanitzar, ja que així suportaria millor el pas del 
temps i els fenòmens meteorològics.

Dues setmanes per a les festes de l’any 1988 es 
munta el castell en el seu lloc al pla i rematà la refor-
ma Juan Pascual, pintant.

Des d’aleshores han passat trenta-dos anys, on ha 
plogut molt però sens dubte s’ha suportat molta ca-
lor, és per això que en l’any 2019, l’Alcaldessa Mireia 
Estepa i Pòlit Borràs President de la Junta de Festes, 
aborden una nova reforma del nostre estimat castell 
de festes i és per això que s’encarrega a una altra 
empresa del poble fer aquesta reforma, Ferran Fus-
teria és qui la realitza en juliol de 2019, arreglar el sòl 
de la primera planta, eixe que suporta directament el 
sol de les 12 del migdia en ple agost.

Poden comprovar que cuidant i reparant el castell 
aquest pot durar per a temps, jo diria que cent anys i 
un dia, es queda curt.

Visca Sant Hipòlit   Visca Cocentaina.!    
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Fa 50 anys 1970 -2020

HIPÒLIT BORRÀS MARTÍNEZ

Almogàver i Arxiu Fester

“A Candela, en un any que tant recordarà i  i 
recordarem.”

Està resultant-me prou complicat centrar-me en 
l’escriptura d’aquest nou article de la sèrie «fa 50 
anys» que anualment (i ja en són 30!), vaig publicant 
en la revista de Festes. Les circumstàncies, com ja 
poden imaginar-se, no són les més idònies. Allò que 
sempre ha resultat ser un exercici de retrobament i 
de gaudir mirant per l’espill retrovisor la vida i la Festa 
dels nostres avantpassats, ara, on les quatre parets 
de la casa són l’únic lloc on podem estar, no és l’espai 
més propici per a escriure de Festa. Aquest maleït 
virus, no vull ni anomenar-lo, ens ha marcat l’agenda 
i la vida, de manera que ha in  uït descarnadament 
en l’ànim de totes les persones. Segur que després 
d’açò, la nostra escala de valors es veurà alterada, 
hem de plantejar-nos millor les coses i acceptar que 
moltes no estàvem fent-les bé. A partir d’ara, hem de 
tindre molt en compte, entre altres moltes coses, que 
«ací, a la Terra, no som els amos, sinó uns simples 
convidats».

Però hem de tirar endavant, per això estic escrivint 
aquest article entre aplaudiments diaris a partir de 
les 20.00 h als nostres herois dels treballs “essen-
cials”, lectura de llibres, descobriment de sèries en 
Net  ix, preparant preguntes, juntament amb Carmen 
Camallonga, per al concurs que vam organitzar en la 
 là, copiant una idea de Pablo Leon que també ho va 
fer en la seua  là. El so allà al fons d’una dolçaina, 
fent sonar, entre altres peces, un obra del mestre José 
Rafael Pascual Vilaplana, composta apro  tant aquest 
temps de con  nament, amb el títol d’Elegida en me-
mòria d’aquells que ja no hi són. El Resistiré del Duo 
Dinámico, tantes voltes repetit, i la força del pasdoble 
més internacional de Gustavo Pascual sonant en tots 
els balcons i terrasses. Mentrestant, assimilant que 
la festa de 2020 s’ha apagat, com la  ama d’un ciri 
d’aniversari, de colp. Els festers del molts pobles ja 
han hagut de prendre la dolorosa decisió d’anul·lar les 
festes: Muro, Ibi, Onil, Torrent, Sant Vicent del Ras-
peig, Petrer, Castalla, Ontinyent, Aielo, Alcoi, Xixona..., 
i també Cocentaina.

La pandèmia, i açò és el mes dur de tot i el més impor-
tant, en el moment de tancar aquest article, s’havia 

cobrat prop de 28.000 persones a Espanya i sobre 
308.000 en tot el món.

Així doncs, amb aquest ambient vaig començar l’ar-
ticle en el qual, entre altres coses, coneixerem l’ho-
menatge que el poble va oferir a Mossén Eugenio 
Raduan; com va ser el primer any de la nova Junta 
de Festes, presidida per Enrique Camallonga Herrero; 
els actes del 450 aniversari del miracle de la Mare de 
Déu i els 50 anys de la seua coronació, on, per cert, 
un acte molt popular no es va celebrar el dia que es fa 
habitualment. També descobrirem quants habitants 
tenia Cocentaina i les seus pedanies; el naixement 
d’una nova entitat al nostre poble; quin acte fester 
va variar per complet el seu itinerari i el seu lloc de 
celebració; i quin lloc emblemàtic del poble compleix 
200 anys.

Doncs bé, ens reenganxem amb les últimes paraules 
que vaig escriure en aquest mateix article de l’any 
passat, on em feia ressò de l’acord de la Junta de Fes-
tes pel qual s’adherien a l’homenatge a Mossén, un 
homenatge en el qual es van celebrar molts actes que 
van tindre lloc, principalment, al Teatre del Patronat.

Els actes centrals es van celebrar el dia 1 de gener. 
Es va representar dues vegades el famós betlem, vet-
llades literàries i musicals, en les quals van participar 
l’orquestra de Pols i Plectre «La Paloma», xiquets de 
sisé del Col·legi Sant Joan Bosco i el grup musical Los 
Rolex. Una cavalcada infantil, acompanyada per la 
Unió Musical Contestana, va recórrer alguns carrers 
de Cocentaina.

Cal destacar que el dia 31 de desembre va visitar Co-
centaina, per a unir-se a l’homenatge, l’arquebisbe de 
València, José María García Lahiguera.

Però no seré jo qui els done a conéixer tot el que va 
passar al nostre poble aquell dijous 1 de gener de 
1970, sinó un article publicat el 6 de gener a tres 
columnes i il·lustrat per una fotogra  a de Luis Agulló 
en el diari Levante i signat pel corresponsal Francis-
co Denia Mullor. El retall de premsa me’l va facilitar 
l’amic Paco Sempere Faus.

Sota el titular «Cocentaina: Bodas de oro sacerdotales 
de mosén Eugenio Raduán Pascual» i els subtítols «Se 
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le hizo entrega del título de Hijo Predilecto de la Villa 
y recibió la visita del señor Arzobispo», narra tot el 
que va passar. 

La celebració d’una missa concelebrada i cantada a 
l’església de Santa Maria, en la qual el rector Juan 
Blanquer Copoví va ser l’encarregat de fer l’homilia: 
«Una vez terminada la Misa, se procedió al besama-
nos que duró casi dos horas, habiendo des  lado gran 
cantidad de público. Acto seguido se acompañó al 
homenajeado al Patronato, donde se sirvió un Vino 
de Honor. A las cuatro y media de la tarde, en el tea-
tro del Patronato hubo una sesión de cine dedicada 
a los niños con entrada gratis. Sobre las seis de la 
tarde y en la Capilla de la Virgen del Milagro, solem-
ne acción de gracias. A las siete de la tarde, y en el 
teatro del Patronato, tuvo lugar el acto de clausura 
del homenaje a Mosén, el cual estuvo presidido por 
el reverendo padre provincial de los franciscanos, 
Joaquín Sanchis Alventosa; por el muy ilustre señor 
vicario episcopal de esta zona, reverendo don Vicen-
te Aguilar; autoridades locales y junta del Patronato. 
Este sencillo pero emocionante acto que alcanzó inu-
sitado éxito fue presentado por Don José María Alon-
so Moltó, quien además demostró muy claramente 
su admiración hacia la persona de mosén Eugenio. 
Hicieron uso de la palabra el presidente de la Junta 
del Patronato, Octavio Cerdá, continuando Don Fran-
cisco Reig Gozálbez, el reverendo Don José Soler Car-
dona, el reverendo Don Domingo Sabater, cura párro-
co de la parroquia del Salvador, don Joaquín Ibáñez 
Blasco, alcalde la villa, el reverendo Don Eduardo 
Gual, arcipreste de la villa, don Ramón Ferrando Pla, 
presidente de la Asociación de San Hipólito Mártir, 
provincial de los franciscanos y el vicario episcopal. 
Cerró este inolvidable acto el homenajeado, el cual 
con su tradicional habla en lengua vernácula dirigió 
unas palabras de agradecimiento por todo lo que ha-
bían hecho hacia su humilde persona, de lo cual ma-
nifestó creía no era acreedor, pero que lo agradecía 
de corazón. Y al grito de ¡Viva el Patronato!, le fue 
correspondido con el de ¡Viva Mosén!».

Cal destacar que li van ser entregats els títols de Fill 
Predilecte de Cocentaina, de mans de l’alcalde, Jo-
aquín Ibáñez, i el de Fester d’Honor (primer que es 
concedia) a càrrec del President de la Junta de Fes-
tes, Ramón Ferrando Pla.

Tanmateix, la festa de Moros i Cristians també va vo-
ler unir-se a l’homenatge, i per això, posteriorment, el 
19 de març, se li va fer entrega d’una insígnia d’or i 
robís con  gurant el castell de festes, així com un acte 

prou particular, ja que 14 xiquets vestits amb els tra-
ges de cada una de les  lades, van fer un besamans. 
El president de la Junta de Festes, Ramón Ferrando, 
en nom de tots els festers, li feia entrega d’una pla-
ca d’argent commemorativa del nomenament com a 
Fester d’Honor i del propi acte.

Els primers dies de l’any, declarat com Any Interna-
cional de l’Educació, porten una temperatura prou 
agradable en general. Es produeix el primer segrest 
aeri a Espanya: va ser a l’aeroport de Saragossa per 
part d’un jove de 18 anys. Naixen, entre altres, els 
ciclistes Abraham Olano i Marco Pantani, la cantant 
Maria Carey, l’actual seleccionador de futbol, Luís En-
rique Martínez, la model Naomi Campbell, i els actors 
Willy Toledo, Claudia Schiffer i Maribel Verdú. Anun-
cia la retirada el campió de boxa Mohamed Alí, més 
conegut com a «Cassius Clay».

Al mes de març ens visita la neu a les serres, fa molt 
de fred i plou prou. La Setmana Santa i la Pasqua 
tenen lloc des del 22 al 30 de març i ens condueixen 
a una celebració molt important per al nostre poble, 
com va ser el 450 aniversari del miracle de la Mare 
de Déu i els 50 anys de la coronació. 

Els primers actes, semblants als celebrats última-
ment i també fa 25 anys, es van centrar en la visita 
de la patrona als malalts i impedits. Aquestes visites 
van començar el dia 12 d’abril amb una missa o  -
ciada pel franciscà Benjamín Agulló i una cercavila 
anunciant la festa. De vesprada, a les 19.00 h, es 
va fer el trasllat de la Mare de Déu a la parròquia 
de Santa Maria i es va iniciar la novena que va aca-
bant el dia amb un castell de focs d’arti  ci a càrrec 
d’una empresa de l’Olleria. Un concert, a càrrec de 
l’Orquestra de Pols i Plectre «La Paloma» el dilluns 
13, va donar pas a les visites de la Mare de Déu als 
carrers del poble, que es van produir des del dimarts 
14 al divendres 17. La icona va ser portada sota pal·li, 
sent molt ben acollida per tot el veïnat. 

El dia 18 hi va haver diverses activitats, entre altres, 
una des  lada de gegants i cabuts, el novenari i la tra-
dicional cremà de les fogueres, amenitzada per un 
concert de la Unió Musical Contestana. Aquesta acti-
vitat i l’anunci de tot el que anava vindre es va veure 
re  ectit en una extensa crònica i entrevista a Antonio 
Borrás Pérez, membre de la Pia Unió, realitzada per 
Luis Pérez Bernabeu i publicada en el diari de Múrcia 
Primera Página. La notícia anava il·lustrada amb una 
fotogra  a que arreplegava el moment de la cremà de 
les fogueres, obra de Luis Agulló. 
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El dispar de les 27 salves en les primeres hores del 
19 d’abril va despertar els veïns i veïnes, que es 
van dirigir a la plaça de l’Església i no al Pla, com 
és costum, ja que la Mare de Déu ja es trobava en 
l’església de Santa Maria, per la qual cosa no es va 
fer el Trasllat, però sí la popular soltada de coloms, 
que va coincidir amb l’arribada de l’arquebisbe de la 
Diòcesi, José María García Lahiguera. Seguidament 
es va fer l’ofrena i la missa. Ja de vesprada es va 
celebrar la processó multitudinària que va tancar la 
intensa jornada, amb una «cordà» a la plaça d’Ansel-
mo Martí. Els dos dies restants es van celebrar amb 
normalitat i van donar per conclosos aquests actes 
extraordinaris. La Pia Unió era presidida per Vicente 
de Paul Agulló Sanchis i per Josefa Pérez de Tomás.

Pel que fa al programa de festes de la Mare de Déu, 
ve ple de documents, articles i cròniques molt inte-
ressants, dels quals ara en faré una referència molt 
breu. Podrem trobar una crònica de tot el que va 
passar l’any 1920; un article sobre el trasllat de la 
icona de la Mare de Déu de la capella de Sant Antoni 

al monestir actual, ara fa 350 anys, el 20 de 
gener de 1670, estic segur que en altres llocs, 
o en altres publicacions, aquesta efemèride es 
veurà millor re  ectida. Es publica l’acta de la 
coronació, com també el decret de Roma on «se 
manda y decreta», que la coronació «sea con rito 
solemne adornada con corona de oro». Signa el 
decret el canonge del vaticà Nicolás d’Amico, 
sota el ponti  cat del Pare Benet XV. Per acabar, 
cal dir-los que si els actes populars i religiosos 
van ser tot un èxit, el tema econòmic sembla 
que no va tindre el resultat esperat, però d’açò, 
ja els en parlaré l’any que ve. 

El dia 3 de maig se celebra el dia de la mare, i 
ens porta l’acte que anuncia les festes d’agost, 
la Publicació. Es va celebrar el dijous 7 de maig, 
dia de l’Ascensió, i curiosament, el dia de l’elec-
ció del Patró. Catorze  lades van publicar la fes-
ta. Els heralds que obrien l’acte van estrenar 
trage. De nit totes les  lades van celebrar la 
tradicional volteta.

La celebració de les comunions i del Corpus, el 
dijous 26 de maig, ens van portar al mes de 
juny i, així, al bon temps. Estava de moda anar a 
passar el dia al popular Rancho Wilson, ubicat 
a la població veïna de Muro, així com a altres 
piscines com les de Bocairent i Bellús. Cal des-
tacar que tant el Bar Insa com el Pub Dallas 44 
ja eren punts de referència per als socarrats.

Brasil, per tercera vegada, es proclama campiona 
del món de futbol, Eddy Merckx guanya el Tour de 
França i Luis Ocaña la Volta a Espanya. L’Atlètic de 
Madrid es proclama campió de lliga, el Reial Madrid 
de la Copa, i el Feyenord de la Copa d’Europa. La 
Banda Queen fa el seu primer concert a la població 
de Truro (Gran Bretanya). Naixen els actors Ernesto 
Alterio i Leonardo Sbaraglia. Ens van deixar, entre al-
tres, l’actor i cantant Luis Mariano, Charles de Gau-
lle, president francés, i el guitarrista Jimi Hendrix. 
Un accident d’avió al Montseny (Girona) es cobra la 
vida de 122 persones que volaven de Manchester a 
Barcelona. Les pel·lícules que es podien veure en les 
sales dels cines del nostre poble eren, entre moltes 
altres, Los extremeños se tocan, Adios Mr. Chips, Se 
armó el Belén, Tristana, Un hombre llamado Caballo, 
El Conde Drácula, Aeropuerto, Le llamaban Trinidad, 
Digan lo que digan, Puños y Lágrimas i Relaciones 
casi públicas.

El mes de juliol, període de vacances per a molts tre-
balladors, és apro  tat per les  lades per a celebrar 
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les típiques voltetes. L’11 de juliol van eixir 
5  lades i el 25 sis  lades: Contrabandis-
tes, Kabilenyos, Cruzados, Bequeteros, 
Manta Roja i Almogàvers. Se celebra el 
segon concurs de formadors. 

Amb el Ball del Fester al Pla, el dia 1 
d’agost van començar els actes previs de 
les festes. L’endemà, van tindre lloc els 
Comptes, la despesa en general de les 
 lades, sense càrrec, rondaria les 3.000 
pessetes (15,00 €). A la nit, sols 4  lades 
van pegar la volteta: Mudèjars, Gentils, 
Bereberes i Almogàvers. Cal destacar que 
aquest mateix diumenge es va celebrar 
el Primer Gran Trofeu Sant Hipòlit de tir 
al Plat en «la cancha de Santa Bárbara», 
organitzat pel «Plato Club Santa Bárbara» 
de Cocentaina. 

Del 30 de juliol al 7 d’agost té lloc a l’es-
glésia de Santa Maria la novena al Patró. 

Ja el dijous 6 d’agost, i no el divendres, 
desconec la raó del canvi, la Unió Musical 
Contestana, a partir de les 22 hores i al 
pati del Palau, va oferir el seu tradicional 
concert sota la direcció de José Pérez Vi-
laplana. Aquella mateixa nit, la banda, 
nomena Director Honorari Perpetu de l’en-
titat a Gustavo Pascual Falcó. A l’home-
natge també es va unir l’Orquestra de Pols 
i Plectre «La Paloma». Justament 25 anys 
separaven aquest homenatge del celebrat 
el 21 d’octubre de 1945 al teatre Gadea, 
en el qual van participar diferents entitats 

i personalitats del poble. 

Del 8 a l’11 d’agost es van celebrar les festes, on van 
tindre major protagonisme les  lades de càrrec: els 
Creuats, com a Capità Cristià, i la Llana, Capità Moro, 
aquesta recau en el fester Ramón Amat. Per la seua 
banda, les  lades que van fer el càrrec d’Abanderats 
van ser els Mudèjars i els Contrabandistes, aquests 
en la persona de José Llopis Francés. Les festes van 
transcórrer amb molta tranquil·litat, tot i que, hi va 
haver algunes anècdotes com la forta pluja el dia de 
l’Entrada i el dispar d’un castell de focs d’arti  ci com 
a cloenda del dia de l’Entrada, patrocinat per l’em-
presa Butano, SA. Cal destacar que dos reporters 
d’una televisió japonesa van estar gravant imatges 
del dia de l’Alardo. En la revista de l’any que ve els 
informaré de tot el que va donar de sí aquesta visita, 
diguem-ne, una mica exòtica.

Cal destacar, com a fet important, que l’itinerari de 
les Ambaixades i de l’Alardo van patir un canvi nota-
ble, ja que van passar a desenvolupar-se, seguint el 
mateix itinerari que l’Entrada, és a dir, «des de lo alto 
de la Avenida de Alicante (actual Passeig del Comtat)  
hasta llegar al Castillo». En anys anteriors, aquest 
acte començava al Pla de la Font i acabava al Pla. El 
dijous dia 13, festivitat del Patró, a les nou del matí, 
i a la parròquia de Santa Maria, es va celebrar una 
missa que donava per acabats tots els actes festius. 

Per cert, un gran incendi van tindre lloc al Port d’Al-
baida que va afectar tota la nostra zona.

La portada de la revista de les festes de l’any que 
ens ocupa és una fotogra  a feta al Castell en la qual 
apareix un fester de la  là Kabilenyos situat de per  l. 
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El fester que apareix en aquesta fotogra  a és Fran-
cisco Albors Blanes, més conegut com a Paco «Toto», 
segons les dades facilitades per l’amic i Kabilenyo 
veterà Pedro Puig Llorens.

Les dimensions de la revista són de 320x220 cm i 
ocupa 140 pàgines en total. De la primera  ns a la 
42 i de la 94 a la 140 són de publicitat, amb 181 
anuncis; 17 fotogra  es en color i 31 en blanc i negre 
il·lustren els 17 articles, saludes, etc., que hi trobem, 
arreplegats en 51 pàgines. 

Els saludes de l’alcalde, Joaquín Ibáñez Blasco, i de 
la nova Junta de Festes donen pas al treball del rec-
tor de Santa Maria, Eduardo Gual Camarena, que, al 
 nal de l’article, anuncia l’aparició d’un dels volums 
que va escriure el Pare Agustí Arques Jover i que ha-
via desaparegut, anys enrere, dels arxius de la Parrò-
quia. Estic segur que aquest llibre ha facilitat moltes 
dades importants referents al nostre Patró i al nostre 
poble. Els articles del rector del Raval, Domingo Sa-
bater Salelles, i de Juan Blanquer Copovi ens donen 
pas a uns extensos reportatges fotogrà  cs del Segon 
Concurs del Formador i del Ball del Fester.

José Rico de Estasen ens parla de l’important con-
junt de manises que es troben al carrer Major. Com 
sempre, la col·laboració del cronista o  cial de la Vila, 
Francisco Maiquez Canet, és força interessant, ja 
que ens conta un relat on els contestans van pregar 
per la intercessió de la Mare de Déu del Miracle per-
què unes fortes pluges no afectaren les collites. Això 
va ser al mes de juny de 1765 i, com a agraïment, en 
complir-se la petició feta, el dia 13 d’agost van eixir 
els dos patrons en processó. 

Dos treballs diferents podem trobar a continuació en 
la revista: el primer, un escrit signat per Francisco Gis-
bert, «Flautí», que apro  ta l’article per a acomiadar-se 
del seu conegut i popular «estudio». El segon, fa refe-
rència a la celebració dels actes celebrats el passat 
mes d’abril en honor a la Patrona. 

L’escultor Vicente Agulló Sanchis ens parla de les 
properes obres de restauració del Palau. Es fa pú-
blica la constitució de l’«Asociación Local de Amigos 
de los Castillos», entitat que buscava la restauració 
d’un Castell ja molt deteriorat. Cal destacar que 
l›Ajuntament aquell any fa l’obra d’obertura i explana-
ció de la carretera que hi dona accés. 

El metge José Ortells Marques ens parla del bene  ci 
de l’esport i de la posada en marxa d’una pista múlti-
ple al poliesportiu municipal.

Trobem articles de J. Antonio Sancho Aznar sobre la 
biblioteca de Cocentaina, dels escriptors Rafael Pérez 
i Pérez, que escriu sobre una excursió per la Serra de 
Mariola i d’Adrián Espí Valdés que dona a conéixer els 
pintors contestans dels segles XVI i XVII. Finalment, 
les col·laboracions literàries arrepleguen els actes ce-
lebrats al voltant de l’homenatge a Mossén en un arti-
cle signat per José María Alonso Moltó, i un resum de 
les activitats realitzades pel Club Cultural Recreatiu 
en els seus tres primers anys de vida.

La revista acaba amb un escrit signat pel President 
de la Junta de Festes, Enrique Camallonga Herrero, 
en el qual convida a tot el veïnat a adornar els balcons 
«con colgaduras y luces» i anima a la gent a  «inscribir-
se en alguna de les  laes». 



246

La població de Cocentaina era de 9.514 habitants. 
Des de 1960  ns a 1970, el padró municipal es va 
veure augmentat en 748 persones. La distribució 
dels veïns era la següent: Casco de la Vila, 8.442; 
l’Alcúdia 277; Beni  oret (veïnat), 172; Estació del 
Nord (veïnat), 152; Mas de Moltó (veïnat), 319; Pene-
lla (veïnat), 56; i Poble Nou de Sant Rafael (llogaret), 
54.

Per la seua banda, el cens de motocicletes, turismes, 
motocarros, camions, autobusos, bicicletes, motocul-
tors i ciclomotors sumaven un total de 1.550, desta-
cant, entre altres, que 483 eren motocicletes, 385 
turismes i 15 autobusos. El cens es va incrementar, 
en comparació als últims tres anys, en 659 vehicles. 
Com a curiositat, cal dir que 65 joves serien cridats 
a  les per a complir amb el servei militar obligatori.

Seguint amb informació municipal, es diu que es re-
pararà el sostre de la sala de sessions de l’Ajunta-
ment que es trobava en un estat ruïnós. Va costar 
un milió de pessetes (6.000,00 €). El pressupost del 
consistori era de 7.140.000,00 pessetes (42.912,00 
€). Des de 1960  ns a aquest any, el citat pressupost 
va augmentar en 5.804.000 pessetes (34.887,00 
€). Al llarg de tot l’any, es va adjudicar l’obra de co-
briment del barranc del Sord en el tram de l’actual 
plaça Anselmo Martí, coneguda popularment com 
el Camet, per un import d’1.264.000,00 pessetes 
(7.597,00 €). També s’executa l’obra del clavegue-
ram de la pedania dels Algars i es compren uns ter-
renys en la zona nord, que seran destinats a aboca-
dor de fem. Es crea l’agència d’extensió agrària, va 
ser el 30 de novembre, a petició de la Germandat 
Sindical de Llauradors i Ramaders. 

Els últims mesos de 1970 l’activitat del poble porta 
el seu ritme habitual, les  lades, com és tradicional, 
celebren les fueres en distints llocs, com ara platges, 
masos, etc. En setembre comença el curs escolar el 
dia 22 i al mes d’octubre, el diumenge 18, té lloc la 
celebració del Domund.

Una nova edició de la Fira de Tots Sants es va ce-
lebrar des del 30 d’octubre  ns al 2 de novembre. 
Cal destacar que ja comencen a veure’s canvis im-

portants: la maquinària agrícola, que ja és quasi ma-
joritària, es trasllada del Pla de la Font a l’Avinguda 
d’Alacant, actual Passeig del Comtat. Els ingressos 
que va tindre l’Ajuntament per la Fira aquesta anu-
alitat van ser de 135.050 pessetes (811,67 €), i les 
despeses van assolir un total de 44.043,70 pesse-
tes (264,71 €), fet que va donar un balanç positiu de 
91.006,30 pessetes (546,96 €).

Després de la celebració de la Fira, el dimarts 17 de 
novembre, se celebren eleccions per a elegir nous 
regidors a   de constituir un nou Ajuntament. En el 
pròxim article els donaré tota la informació, ja que 
van prendre possessió el 7 de febrer de 1971. L’últim 
mes de l’any, el 7 de desembre, se celebra la tradici-
onal Olleta de la Puríssima.

La xarxa de telefonia va augmentant i aplegant a qua-
si totes les cases contestanes: els números eren de 
tres xifres. Segur que alguna queixa patiria la com-
panya telefònica, ja que les obres eren constants en 
tots els carrers per tal de posar el cablejat. La neu, 
de nou, va voler fer acte de presència al nostre poble 
per acomiadar aquest any de 1970. 

Com sempre, i arribats a aquest punt, sols em resta 
agrair-los la paciència que han tingut a l’hora de llegir 
aquest article i emplaçar-los per a la propera revista, 
en la qual s’inicia una nova dècada i on, entre altres 
coses, donarem testimoni i coneixerem el naixement 
d’un nou símbol per a la festa de moros i cristians, la 
primera jove contestana en ser elegida festera major, 
com es va organitzar la Junta d’Enrique Camallonga, 
quin famós actor va declamar l’ambaixada mora, els 
actes culturals de la primera setmana festera i, per 
últim, quin recorregut va tindre el Primer Trofeu Sant 
Hipòlit de Ciclisme organitzat per un recentment cre-
at Club Ciclista Contestà.

I  ns que arribe aquest moment, facen bondat.

Cocentaina, 7 de maig de 2020, 
420 anys després de l’elecció de Sant Hipòlit Màrtir

com a Patró de Cocentaina
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1. L’obra del campanar de Santa Maria 1. L’obra del campanar de Santa Maria 
    (1521-1529)     (1521-1529) 

El dia 1 d’agost de 1518, el Consell general havia 
aprovat que l’església de Santa Maria «se haja de 
obrar de nou»1 i el 23 d’octubre les autoritats locals, 
amb la presència de Joan Ruiz de Corella i Montcada, 
III comte de Cocentaina, i de sa muller Joana Fajardo 
i Manrique, van acordar amb Domingo de Urteaga les 
condicions del contracte del mestre picapedrer en-
carregat de la reforma del temple parroquial2. L’edi  -
ci devia presentar carències estructurals d’importàn-
cia que el pas del temps hauria d’haver agreujat des 
que es va construir, a més de resultar insu  cient per 
a acollir una població creixent. I molt pitjor era l’estat 
de conservació del campanar. El 25 de novembre els 
jurats Joan Ferris, cavaller, Onofre de Calatayud, don-
zell, Joan Falcó i Francesc Lleó, van signar un carre-
gament de censal destinat a sufragar la reparació de 
la muralla, i sobretot de la torre, mig assolada alesho-
res. Les germanes Vicenta i Del  na Sanz, religioses 
dominiques de vida no conventual, van prestar 38 
lliures al municipi, a canvi d’una pensió anual de 72 
sous (3 lliures i 12 sous)  ns a la devolució del crè-
dit3. Si la totalitat dels diners va servir per a costejar 
les primeres obres del campanar, o només en va ser 
una part, ho desconec, perquè sovint les anotacions 
de despeses són de tipus genèric, sense aclarir si la 
partida anava destinada a la reforma del temple o a 
la reparació de la torre. Hi ha notícia, almenys, que 
en 1521 el notari, Lluís Joan Alçamora, tenia un deu-
te amb la vila de 43 sous (2 lliures i 3 sous). N’eren 
el romanent «dels diners que li restaren de la obra 
del quampanar», i que no havia lliurat als jurats4. 

El campanar de santa Maria 

i el rellotge de joan espinosa (iii)

JOSEP CORTÉS DOMÍNGUEZ

Centre d’Estudis Contestans

També consta que aquests van rebre les 5 lliures i 
10 sous que Gaspar Bella, administrador de l’Hospi-
tal major, tenia destinades a la mateixa  nalitat5. En 
1525, Joan Palazí va justi  car que havia ingressat 31 
lliures 2 sous i 3 diners «per obrar la torre del campa-
nar», quan exercia el càrrec de jurat en 1520-1521. Li 

1 AHMC. Consells: 1514-1533 (R 6). “Acte de la obra de la sglesia e lleuament de salaris”, ff. 55v.-56r.
2 AMA. Protocols de Lluís Joan Alçamora. 1518 (525), s. f. 
3 Ibidem. “(..) ad oppus operandi turres et muras presentis ville Cocentayne et signanter turrim del campanar dicte ville que dicta turris est 
valde dirrutta (..)”. Els dos contractes s’han publicat íntegrament en la Revista de Festes de Moros i Cristians de Cocentaina. Agost 2018, 
pp. 243-247.
4 AHMC. Claveries: 1515-1543 (R 947). “Comptes de Lluís Joan Alçamora. 16 de juliol de 1531”, f. 30r.
5 Ibidem, f. 40v.

111 ll 555 55 6
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havia donat els diners l’esmentat notari, el qual els 
havia recaptat de mossèn Tonda (18 lliures 10 sous 
i 3 diners), de l’alamí de l’aljama (4 lliures 12 sous) i 
del cambrer Galcerà Sempere (8 lliures)6. 

En els anys següents les dades sobre les obres en 
el campanar són inexistents. Potser perquè no s’hi 
hagen conservat, o bé perquè no s’hi feren alesho-
res, a causa del con  icte de la Germania i l’epidèmia 
de pesta de 1523, que provocarien la paralització de 
l’activitat constructiva a la vila. La realitat és que en 
1528 la reparació del campanar estava per conclou-
re, mentre que en la resta del temple la restauració 
hauria  nalitzat ja7. El 3 de juny, al so de la trompeta 
de Joan Brians, es va convocar un Consell General 
amb l’assistència del justícia Joan Sancho, els jurats 
Àusias Calatayud, Jeroni d’Estanya, Miquel Joan Va-
ello i Pere Lluís Moltó, i del mostassaf Ginés Porta. 
L’assemblea de prohoms va nomenar els nous càr-
recs de llumener, cambrer, jutges comptadors i clava-
ris, així com el de manobre, funció per a la qual seria 
elegit Pere Llobregat. El més important de la reunió 
no va ser la renovació dels o  cis municipals, sinó 
l’acord sobre les obres a realitzar. Concretament, en 
el pont de les Ferreries i el campanar, en el qual es 
tornaria a col·locar el rellotge. Les despeses havien 
de sufragar-se amb una taxa o impost general, re-
captada per Onofre Calatayud, Joan Palazí i els jurats 
designats a l’efecte.

«E feta la electio dessus dita de les dites persones 
per los dits of  cials lo dit mag(ni  ch) consell tengut 
entre si parlament e colloqui sobre algunes coses 
concernets lo be vtil e pro  t de la republica e dels 
vehins e habitadors en aquella entre les altres coses 
tinguecen per be tots concordantment e nengu 
discrepant que lo campanar de la p(rese)nt vila se 
obras his tornas lo relonge en aquell fent lo adobat e 
consertat de manera que stigues be e honradament 
E axi mateix ques obras lo pont de les Ferreries E 
que vista la despesa que y sera menester axi pera 
la obra de dit campanar com per al relonge e pont 
de les Ferreries sia feta tacha entre tots los de la 

vila donant facultat a los dits mag(ni  chs) Justicia e 
Jurats que ensemps ab en nofre calatayu y en Joan 
palazi puguen fer dita tacha»8

Les obres començarien poc després, d’acord amb les 
dades sobre els diners invertits. El 2 de setembre, 
Alfons Alcàsser, arrendador de les cises o impostos 
municipals, va donar 6 lliures als jurats Jeroni d’Es-
tanya i Miquel Joan Vaello, encarregats de controlar 
el pagament de salaris i materials. Mentrestant, Pere 
Llobregat havia passat de simple manobre a director 
de l’obra. Ho prova el fet que el 24 del mateix mes co-
brara 5 lliures en concepte de salari de mestre. L’any 
següent seria substituït en aquest càrrec pel mestre 
Jaume Lloret. El 8 de febrer de 1529 Alfons Alcàsser 
va justi  car el pagament de 3 lliures i 18 sous a l’es-
mentat Lloret pel seu sou de sobreestant o capatàs.9

Com en el cas de la reforma de Santa Maria feta 
per Domingo de Urteaga, sobre la qual la no tenim 
informació referida al projecte arquitectònic ni a les 
parts afectades, tampoc en aquesta ocasió dispo-
sem de testimonis documentals sobre el disseny del 
nou campanar, l’altura o la forma del coronament. 
Sabem, almenys, que per alçar-se a la vora d’un rie-
rol profund, conegut amb el nom de Barranquet del 
Campanar, va ser necessari aparellar els fonaments 
i la base de l’edi  ci amb morter, de manera que se 
n’assegurara la resistència a l’erosió de l’aigua. El 9 
d’octubre de 1528 els mudèjars Çale i Penayre van 
rebre 3 lliures 5 sous i 5 diners per portar 46 ca  ssos 
de calç des de la Plana al Palau «per a obrar el cam-
panar», quantitat que el comte havia de restituir des-
prés a la vila. Benader, un altre mudèjar, va cobrar 3 
sous el dia 11 de desembre per «pastar la argamasa 
del barranch del campanar», i el 23 del mateix mes a 
Capurri, veí de Fraga, se li van pagar 5 sous i 6 diners 
per traure’n la terra.10

Sembla que les obres de consolidació del barran-
quet i de la base del campanar van  nalitzar en la 
primavera de 1529. El 9 de març, Baltasar Francés, 
clavari de la cambra del forment en 1528, va donar 

6 Ibidem. “Compte de Joan Palazi Jurat de la obra del campanar”, f. 51v. L’aljama era la comunitat musulmana establerta en terres cristianes. 
Hi tenia personalitat jurídica pròpia i l’alamí era la màxima autoritat civil.
7  El 20 de setembre de 1528 l’organista mossèn Joan Lleó va cobrar 6 lliures “per son salari de sonar los orguens”. AHMC. Claveries: 
1515-1543, f. 77r. 
8  AHMC. Consells: 1514-1533 (R 6). “Acte de consell sobre la obra del campanar e remat lo relonge e fer lo pont de les ferreries”, f.126v.
9  Ibidem. Claveries: 1515-1543 (R 947), ff. 82v. i 85r.
10 Ibidem, f. 85r. 
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als jurats 3 lliures 3 sous i 9 diners, i el 22 d’abril 
aquests van percebre 16 lliures d’Alfons Alcàsser, de 
les quals 10 n’eren per a pagar «la argamasa se feu 
al barranch del campanar e al mercat per als ponts 
dels portals de les ferreries e de la font e altres co-
ses»11. A Capurri, que havia preparat 40 ca  ssos de 
calç, se li van pagar 4 lliures i 9 sous, i 1 lliura a 
Perot Ordonyo per portar el material al peu d’obra. El 
transport de l’arena per a la preparació del morter el 
farien Perot Gironés, Joan Candela, Francesc Borràs 
i Çale. Hi van ser unes 176 càrregues, que pagades 
a tres diners per càrrega van sumar 13 lliures i 5 
diners de salaris12. De mesclar i pastar l’argamas-
sa es va ocupar Capurri, assistit d’altres mudèjars. 
També es van comprar cabassos i vint xops, dos 
dels quals eren grans. Els va dur Baltasar Pérez, de 
Castalla, que va rebre 3 sous d’Alfons Alcàsser13. La 
fusta havia de servir tant per a la construcció de la 
bastida de l’obra com per les jàsseres i bigues de 
les estances interiors, i de l’escala d’accés als nivells 
superiors. Tampoc en aquest cas no hi ha informació 
sobre l’estructura ni la distribució. Sols sabem que 
el 8 de febrer Alcàsser havia donat als jurats 5 sous, 
destinats a comprar l’oli «per a la laca del pahiment 
del campanar», és a dir, per a lluir-lo14. 

2. El rellotge de Joan Espinosa (1528)2. El rellotge de Joan Espinosa (1528)

El dilluns 8 de juny de 1528, cinc dies 
després de la celebració del Consell 
General, les autoritats locals i Joan 
Espinosa, «mestre de fer relonges» i 
veí de València, van acordar les con-
dicions del contracte de fabricació 
d’un rellotge. El notari Francesc Joan 
Lleó seria l’encarregat de redactar 
l’escriptura i donar-li forma legal al 
compromís. Tal com era la pràctica 
habitual dels contractes de l’època, 
el document conté tres parts diferen-
ciades. La primera i la darrera estan 
escrites en llatí i fan referència a la 
data i al lloc de celebració de l’acte, 
els noms dels contractants, la  nali-

tat del conveni i l’obligació de complir-lo. Acaba amb 
la relació dels testimonis que con  rmen la veritat de 
tot el que s’ha acordat. La part central de l’acta està 
escrita en valencià, i conté els capítols o clàusules 
del contracte, als quals s’hi comprometien els  r-
mants. En són un total de dotze, però el darrer està 
incomplet, perquè acaba de manera sobtada, sense 
un  nal coherent. Sembla que hi podria referir-se a 
l’obligació de sufragar les despeses d’Espinosa, com 
ara la casa i els aliments, mentrestant estiguera a 
la vila. 

Amb la primera condició del contracte, Joan Espino-
sa es comprometia a construir un rellotge «molt ben 
fet e ben acabat e macis», i preparat per a «poder 
tocar». La seua no seria, però, una màquina total-
ment nova, sinó feta amb peces d’un rellotge vell. 
Concretament, de tres rodes que havia de llimar 
i adaptar-les al nou. Tot el treball havia de fer-se a 
Cocentaina durant el mes de juny. Una part del ma-
terial necessari, com ara ferro, carbó i ferramentes, 
l’aportaria Espinosa, mentre que el municipi li sub-
ministraria les cordes, la fusta i l’algeps per a col·lo-
car el rellotge al campanar. Aleshores, un grup d’ex-
perts hauria de comprovar el funcionament correcte 

11  Ibidem, f. 85r. 
Ibidem, ff. 97r., 82v. i 79r.
12 Ibidem, f. 79r. La mesura de càrrega tenia 12 arroves, així que per a l’obra es van usar un mínim de 2.212 arroves d’arena. Resulta impo-
sible a  rmar que la totalitat del material, tant de calç com d’arena, es destinara a l’obra del campanar i del barranquet, o només en fóra una 
part, perquè les anotacions, com ja s’ha dit, no són gens precises sovint.
13 Ibidem. El 6 de març de 1529 l’arrendatari de les cises va declarar que havia pagat el preu dels xops, així com el de vint cabaços. Ff. 79r. 
i 82r. 
14 Ibídem, f. 85r. 
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de l’aparell, i durant un període de 
temps entre huit i deu dies, Espino-
sa estaria obligat a iniciar un nadiu 
en els secrets de la màquina, per-
què se n’ocupara del manteniment 
en tornar-se’n a València. Pel seu 
treball, el «mestre de fer relonges» 
rebria un total de 24 lliures, fracci-
onades en tres pagues de 8 lliures 
cascuna. La primera se li donaria en 
començar la tasca; la segona, quan 
s’instal·lara el rellotge a la torre, i la 
darrera el dia de Nadal. A més dels 
diners, Espinosa podria quedar-se 
«tot lo ferro del relonge vell e rodes». 
En l’acte de la  rma del contracte 
van estar presents dos eclesiàstics: 
el vicari temporal Pere Buera i mos-
sèn Gaspar Domínguez. L’acta està 
transcrita en el document 1 de l’an-
nex documental.

El diumenge 23 d’agost, Joan Espi-
nosa va con  rmar haver rebut 16 
lliures de mans dels jurats Jeroni 
d’Estanya i Miquel Joan Vaello, als 
quals se’ls havia encomanat el co-
brament de la taxa destinada a 
costejar l’obra del campanar i la fa-
bricació del rellotge. La quantitat liquidava les dues 
primeres pagues de 8 lliures promeses per la vila. La 
tercera i última, assenyalada per al dia de Nadal, se 
li va pagar a Francesc Espinosa,  ll del mestre rellot-
ger. El dilluns 18 de gener de 1529, Francesc Espino-
sa, com a procurador de son pare i amb l’autorització 
feta davant del notari de València, Bernat de Thous, 
el dia 7 del mateix mes, va rebre les 8 lliures  nals 
del contracte, en presència dels testimonis Pere Joan 
Garcia, orfebre de València, i Joan de Prisco, teixidor 
de Cocentaina . El pagament se li va fer per dues vies: 
Jaume Falcó li va donar 7 lliures i 10 sous dels diners 
que Gaspar Moltó devia a la vila, i els jurats li van 
pagar els 10 sous restants15. Ambdues lletres de pa-
gament corresponen als documents 2 i 3 de l’annex 
documental. 

Com ja s’ha dit, el capítol 11é del contracte establia 
que Joan Espinosa havia d’instruir una persona en el 
funcionament i en el manteniment del rellotge. L’es-
collit va ser Damià Eximeno, manyà d’o  ci, el qual 
començaria a exercir el nou o  ci el dia 1 de setembre 
de 152816. El Consell li va assignar un salari de 6 lliu-
res anuals «per tenir carrech del relonge», les quals 
se li pagarien el dia de la Verge Maria d’agost. El 7 de 
setembre de 1529, Eximeno va rebre les sis lliures 
de mans d’Alfons Alcàsser, arrendatari de la cisa del 
tall del drap, i el dissabte 10 de setembre de 1530 
els pagadors serien Bernat Molina i Miquel Maçana, 
arrendataris de la  eca o panaderia. Durant els tres 
anys següents, 1531, 1532 i 1533, Damià Eximeno 
va contiuar sent l’encarregat del rellotge, perquè en 
tots ells va cobrar el salari acordat17. 

15  Ibidem. L’anotació al Llibre de Claveries porta la data del 20 de febrer de 1529 (f. 85r.).
16 Ibidem. En el baldufari d’Alfons Alcàsser, arrendatari de la  llola dels forasters l’any 1529, hi ha la següent anotació: “Jtem a mestre 
damia eximeno manya sis liures que la vila li dona de salari per tenir encarrech lo relonge cascun any lo qual comensa a correr lo primer de 
setembre any xxviij pagadores en lo dia de la verge maria de agost primer vinent any Mdxxviiij”, f. 147r. 
17 Ibidem, ff. 103r., 147r., 179r., 233r., 244r. i 289v.
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ANNEX DOCUMENTALANNEX DOCUMENTAL

Doc. 1. AMA. Protocol de Francesc Joan Lleó. 1528 (1336).

CAPÍTOLS DEL CONTRACTE DE JOAN ESPINOSA. Dilluns 8 de juny de 1528 (s. f.)

Die lune Viij Junij Anno Mº Dº xxviijº 

Nos Ausias de calatayu hieronimus destanya Michael Joannes vaello et petrus Ludouicus molto 
Jurati anno presenti vniuersitatis ville cocentayne ex vna et Joannes spinosa magister de fer 
relonges Ciuitatis valencie habit(ator) partibus ex altera Con  temur et Jn veritate recognoscimus 
vna pars nostram alteri et altera alteri ad Jnuicem et vicissim Quod super relonge faciendo pro et 
ad opus dicte ville cocentayne Jnter nos partes predictas fuerunt et sunt Jnhita contenta pactata 
concordata stipulata promissa atque  rmata capitula Jn n(ost)ram partium predictarum presen-
cia et audiencia per nostrorum subscriptum recepta en voce alta et Jntelligibili lecta et publicata 
Que quidem capitula sunt tenoris et serie huiusmodi 

Capitols fets e fermats entre los magni  chs en Ausias de calatayu en hieronim destanya et Mi-
quel Joan vaello e pere lois molto Jurats de la vniuersitat de la vila de cocentayna de vna part 
e m(est)re Joan spinosa m(est)re de fer relonges habit(ador) de la Ciutat de Valencia de la part 
altra per raho del relonge fahedor per a la dita vila e son los seguents

E primerament es estat pactat e concordat entre les dites parts que lo dit m(est)re Joan spinosa 
fara hun relonge molt ben fet e ben acabat e macis ab tot son compliment necessari de forma 
que sia acabat perfetament com a de star per a poder tocar

Jtem es pactat entre les dites parts que lo dit m(est)re Joan spinosa puga posar en lo dit relonge 
fahedor tres rodes de relonge vell renouant les e limant les de manera que stiguen molt be com 
si fossen fetes noues çoes les dos grans e vna thi(tacat)) e tot laltre fara de nou

Jtem es pactat entre les dites parts que lo dit m(est)re Joan spinosa fara e acabara lo dit relonge 
en la vila de cocentayna

Jtem es pactat entre les dites parts que lo dit m(est)re spinosa posara a despeses sues tot lo 
ferro que sera menester per a fer dit relonge carbo ferraments e altres qualseuols coses neces-
saries per a fer dit relonge 

Jtem es concordat entre les dites parts que lo dit m(est)re Joan spinosa acabara lo dit relonge 
en lo campanar de la dita vila en lo loch que sera mester de tal manera que toque perfetament 
e concertada segons sera mester a coneguda de persones expertes elegidores per los dits ma-
g(ni  chs) Jurats 

Jtem es concordat entre les dites parts que los dits magni  chs Jurats fora los contrapesos e tot 
lo que sera mester de ferro donaran laldre que sera mester çoes cordes e fusta algeps e m(est)
re per asentar dit relonge

Jtem es concordat entre les dites parts que lo dit m(est)re spinosa posara obra ab tot effecte de 
donar a cap dit relonge segons ha de star per tot lo present mes de Juny

Jtem es concordat entre les dites parts que los dits mag(ni  chs) Jurats donaran al dit m(est)re 
Joan spinosa per fer lo dit relonge vintiquatre liures moneda reals de valencia pagadores en esta 
forma çoes huyt liures de continent que posara ma en dita fahena e huyt liures en essent as-
sentat dit relonge en lo dit campanar com ha de star e les restants huyt liures en lo dia de nadal 
primer vinent del any Mil cinchcents Vintinou 
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Jtem es concordat que fet lo dit relonge lo dit m(est)re Joan spinosa assentara aquell en lo dit 
campanar en lo loch hon haura de star 

Jtem es concordat que los dits mag(ni  chs) Jurats donaran al dit m(est)re Joan spinosa vltra les 
dites vintiquatre liures tot lo ferro del relonge vell e rodes 

Jtem es concordat entre les dites parts que lo dit m(est)re Joan spinosa apres de esser assentat 
lo dit relonge en lo dit campanar e tocara estara en la dita vila huyt, o deu dies e amostrara a 
les persones que los dits magni  chs Jurats volran lo que sera menester per a tenir en conten lo 
dit relonge

Jtem es concordat entre les dites parts que lo dit m(est)re Joan spinosa mentres estara en la 
present vila se fara la despesa (sic)

Quibus quidem capitulis vt predicitur lectis et publicatis et per nos ditas (sic) partes Jntellectis 
nos dicte partes laudantes approbantes facientes et  rmantes omnia et singula Jn preJnsertis 
capitulis et eorum singulis pactata concordata stipulata atque promissa per nos et n(ost)ros 
pacto speciali solemni stipulacione Jnterueniente Promitimus vna pars n(ost)ram alteri et altera 
alteri ad Jnuicem et vicissim omnia et singula Jn preJnsertis capitulis et eorum singulis singula-
riter et distincte contenta deducta atque promissa quantum ad vnam quamque n(ost)ram par-
tium predictarum pertinent et spectant singula suis singulis referendo attendere et ef  caciter 
cumplere Pro quibus omnibus et singulis ratis et  rmis habendis tenendis etª obligamus vna 
pars n(ost)ram alteri ad Jnuicem et vicissim omnia et singula bona videlicet nos dicti Jurati dicte 
vniuersitatis et ego dictus Joannes spinosa mea propria mobilia etª Jn quorum  dem etª Actum 
etª Cocentayne etª / t(este)s vener(abilis) petrus buera vicarius temporalis eclesie cocentayne et 
Gaspar domingues presbiteri ville cocentayne habit(atores)

Doc. 2. Ibidem. 

PAGA DE 16 LLIURES A JOAN ESPINOSA. Diumenge 23 d’agost de 1528 (s. f.) 

Die d(omeni)ca XXIIJ Augusti anno M. Dº XXVIIJº / Sit omnibus notum quod Ego Joannes spinosa 
magister de fer relonges Ciuitatis Valencie habit(ator) Gratis et scienter con  teor et Jn veritate 
recognosco vobis mag(ni  cis) Ausie de calatayu hieronimo de stanya et Michaeli Joanni vaello 
Juratis ville cocentayne presentibus et petro ludouico molto Jurato vna vobiscum dicte ville et 
probis hominibus vicini Juratis dicte ville absentibus et vicinis que per manus vestri dictorum hie-
ronimi destanya et Michaelis Joannis vaello collectorum tachee del campanar e relonge dedistis 
soluistis et realiter numerando ad meam omnimodam voluntatem mihi tradidistis Sexdecim li-
bras monete regalium va(lencie) Jn solutum ratarum illarum viginti quatuor librarum dicte mone-
te quas dicta vniuersitas michi promisit dare et soluere de factura del relonge dicte ville Et quia 
rei veritas hec est renunciando scienter omni excepcioni pecunie predicte a vobis non habite non 
numerate et non recepite vt predicitur et doli facto vobis  eri per notario subscriptum presens 
apoce Jnstrumentum Actum est hoc Jn villa cocentayne die vicesima tercia mensis Augusti anno 
a natiuitate domini Millesimo quingentesimo vicesimo octauo S(ig)+num mei Joannis spinosa 
predicti qui hec concedo et  rmo / Testes huius rei sunt vener(abilis) Gaspar falco et balthasar 
castello presbiteri ville cocentayne habit(tatores)

Doc. 3. AMA. Protocol de F. J. Lleó. 1529 (1337).

PAGA DE 8 LLIURES A FRANCESC ESPINOSA. Dilluns 18 de gener de 1529 (s. f.) 
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Die lune xviij Januarij anno Millesimo Dº xxviiijº

Sit omnibus notum Quod ego franciscus spinosa relongerius habit(ator) Ciuitatis Valencie  lius 
et procurator honor(abilis) Joannis spinosa relongerij dicte Ciuitatis Valencie habit(ator) constat 
de procuracione Jnstr(ument)º recepto per discretum bernardum de thous not(arius) valencie 
die Vij presentis et currentis mensis Januarij habetis plenum posse subscripta faciendi prout Jn 
dicto procuracionis Jnstrº latius continetur Gratis et scienter dicto nomine con  teor et Jn veritate 
recognosco Vobis magni  cis justicie Juratis et probis hominibus Vicini et vniuersitatis Ville cocen-
tayne absentibus et vestris Quod (per manus, tacat) Modo subscripto dedistis soluistis et realiter 
numerando Voluntatem michi tradidistis Octo libras monete regalium Valencie ad complementum 
illarum Viginti quatuor librarum quas dicta Vniuersitas michi dare et soluere promisit pro factura 
del relonge dicte ville Modus vero solucionis dictarum octo librarum talis fuit et est videlicet que 
per manus honor(abilis) Jacobi falco soluentis vt ip(s)a dixit denarijs per ip(su)m debitis gasparis 
molto ex precio cuiusdam panni per eum empti et recepti ab ip(s)o gasparis molto habui et rece-
pi Septem libras decem solidos quas dictus gaspar molto debebat dicte vniuersitate et seu pro 
dicta vniuersitate dare et soluere tenebatur Jacobo loret operario ville ad complementum certi 
stalli per dictum Jacobum loret accepti a dicta vniuersitate de certis operibus per ipsum factis Jn 
heremita sancte barbare dicte ville per dictam vniuersitatem dicto gaspari molto credendo illas 
Jam soluisse dicto Jacobo loret Jn computum acceptas in certo arrendamento per ip(su)m facto 
adicta vniuersitate et postpea fuit compertum dictum gasparem molto illas non soluisse Jmmo 
dictum Jacobum loret illas aliun de a dicta uiversitate habuisse et recepisse et residuos decem 
solidos habui et recepi de denariis dicte vniuersitatis Et quia rei veritas hec est Renunciando 
scienter omni excepcioni pecunie predicte a vobis non habite non numerate et non recepte vt 
predicitur et doli facio vobis  eri per not(ario) subscriptum presens apoce Jnstrumentum Actum 
est hoc Jn villa cocentayne die decimaoctaua mensis Januarij anno a nat(iuitate) dominj Millesi-
mo quingentesimo vicesimo nono S(ig) + num mei francisci spinosa predicto Qui hec concedo et 
 rmo / Testes huius rei sunt honor(abilis) petrus Joannes garcia argentarius et Joannes de prisco 
panni parator vicini ville cocentayne 

Doc. 4. AMA. Protocol de F. J. Lleó. 1530 (1338) 

PAGA DE 6 LLIURES A DAMIÀ EXIMENO. Dissabte 10 de setembre de 1530 (s. f.) 

Dictis die et anno (Die sabbati Xº Septembris Anno MDº XXXº)

Sit omnibus notum Quod ego damianus eximeno manyanus ville cocentayne habit(ator). Gratis 
scienter con  teor et Jn veritate recognosco vobis mag(ni  cis) Justicie Juratis probis hominibus 
Vniuersitatis ville cocentayne absentibus et v(est)ris que per manus Bernardi molina arrendatoris 
vna cum Michaele macana de la  eca dicte ville dedistis soluistis et realiter numerando ad meam 
omnimodam voluntatem michi tradidistis Sex libras monete regalium valencie michi debitas de 
solucione beate virginis Marie mensis augusti proxime preteriti Racione illarum sex librarum dicte 
monete quas dicta vniuersitas quolibet anno Jn dicto termino siue solucione michi dari et presta-
re teneri de salario per tenir lo relonge en conreu Et quia rei veritas hec est Renunciando scienter 
omni excepcionj pecunje predicte a vobis non habite non numerate et non recepte vt predicitur et 
dolj Facio vobis  erj per not(ario) subscriptum p(rese)ns apoce Jnstrum(entum) Actum est hoc Jn 
villa cocentayne die decima mensis Septembris anno a nat(iuitate) dominj Millesimo quingentesi-
mo tricesimo S(ig) + num mei damianj eximeno predicti Qui hec concedo et  rmo / Testes huius 
rei sunt Vener(abilis) Joannes agullo presbiter ville cocentayne habit(ator) et discretus bernardus 
gomis not(arius) Ciui(tati)s valencie Jn dicta villa cocentayne ad Jnuentus
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Vicente Moya Valor,

cordes virtuoses

PABLO MARTÍNEZ BLANES

Centre Instructiu Musical Apolo

A propòsit del guitarrista Vicente Moya Valor, l’escrip-
tor i periodista valencià José Alcina Navarrete comen-
tava d’ell en el concert-homenatge que se li dispensa 
a Alcoi el 15 de juny de 1924:“…Porque la guitarra, 
amigo Moya, es como un corazón de mujer: sabe 
de todos los amoríos, mas la guitarra, solamente en 
sus manos es espíritu como en las de Tárrega, de 
la misma forma, que el piano, culmina y revive en 
Paderewski”. Qui és l’amic Moya a qui se li dirigeixen 
aquestes belles paraules? Completament descone-
gut i víctima d’un imperdonable oblit històric1, inten-
tarem conèixer-lo en les línies següents.

Vicente Rafael Moya Valor naix a Cocentaina el 25 
de setembre de 1867, sent  ll de l’alcoià José Moya 
Reig i la ibense Margarita Valor Pérez. Resideixen 
al cèntric carrer de Sant Llorenç, 152, sent el quart 
de cinc germans: José, Margarita, Asunción (també 
nascuda a Cocentaina) i Juan3. La família es trasllada 
a Alcoi als mesos del seu naixement4, possiblement 
per qüestions laborals de son pare: de comerciant a 
Cocentaina a jornaler de camp a Alcoi, instal·lant-se 
al carrer Sant Nicolau, 159.

Quan tenia set anys, ja comença a mostrar dots 
per a la guitarra, rebent les seves primeres classes 
del jove paisà Rafael Pérez Vilaplana, mestre que 
 nalment decideix marxar a Madrid com a alumne del 

Conservatori de Música. De tot aquest aprenentatge, 
va continuant en solitari l’estudi de la guitarra 
mentre treballa quinze hores diàries com a teixidor 
en una fàbrica tèxtil.5 Comença a realitzar les seues 
primeres audicions en solitari en els intermedis 
dels concerts de La Lira6, la qual cosa demostra el 
seu virtuosisme amb 18 anys d’edat. Un d’aquests 
concerts es celebra a la Juventud Industrial d’Alcoi 
el 2 de juny de 18867 on interpreta les variacions 
d’El Carnaval de Venecia de Paganini, peça que 
repeteix en el mateix concert unes setmanes més 
tard al Círculo Industrial Recreativo de Cocentaina8, 
nou contacte amb el seu poble natal a què  ns i tot 
torna a tocar al Círculo Democrático uns anys més 
tard.9

Les variacions que tan bé interpreta són obra del 
seu mestre, l’insigne Francisco Tárrega (Vila-real, 
1852-Barcelona, 1909). Aviat es converteix en el 
seu alumne més avantatjat  ns a produir-se una 
profunda amistat10, com ho prova la seua dedicatòria 
en l’arranjament del Minuetto de Beethoven, 
escrit a Alcoi el 190411. El seu caràcter modest i 
humil, el converteixen en enemic de felicitacions i 
compliments, fumaralles de glòria com comenta ell, 
però no paren de succeir-se els concerts i èxits en 
diferents societats culturals com El Iris i en teatres 
com el Circo i el Principal. El públic alcoià aplaudeix 

1 Oblit que es va intentar esmenar en la Revista de Moros i Cristians d’Alcoi 2006 la qual inclou l’article d’Ernesto Valor Calatayud: Vicente 
Moya Valor, un virtuoso de la guitarra, en el recuerdo (pàg. 174).
2 Padró d’habitants de Cocentaina, any 1869. Arxiu Municipal de Cocentaina.
3 Apareixen dos germans més joves que Vicente els quals naixen i moren a Alcoi sent xiquets: Matilde i Rafael.
4 La família ja no apareix en el padró de Cocentaina de 1871, mentre que el d’Alcoi de 1875 re  ecteix que porten ja set anys vivint, així que 
podem situar la nova residència sobre 1868.
5 Les edicions del 26 d’octubre de 1904 i 27 de juny de 1905 de l’Heraldo de Alcoy publiquen biografíes del guitarrista.
6 La Lira és una orquestra alcoiana de pols i plectre de la qual es tenen poques referències. Per la premsa de l’època, va ser dirigida per José 
Seva Cabrera i va tenir una vida artística curta.
7 Heraldo de Alcoy, 4/06/1886.
8 El Serpis, 28/06/1886
9 Heraldo de Alcoy, 30/09/1905.
10 Mestre d’alguns guitarristes alcoians com el mateix Rafael Pérez o Vicente Gilabert, considerava a Moya com a alumne predilecte. Prova 
d’això va ser l’apadrinament de la seva segona  lla Remedios, nascuda en 1903. Els seus altres  lls són la primogènita Teresa i el menor 
Vicente, aquest últim també membre de l’Harmònica Alcoiana i mort el 1963. Els tres són fruit del seu matrimoni amb Maria Teresa Blanes 
Molina a la   del XIX.
11 RAMOS ALTAMIRA, Ignacio: Historia de la guitarra y los guitarristas españoles (pág. 219). Editorial Club Universitario, 2005.
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les seues audicions igual que les múltiples 
transcripcions (al voltant de cinc-centes) per a 
guitarra que realitza entre 1907 i 193212, des 
d’obres de Mendelssohn, Schubert i Rimski-
Kórsakov al pasdoble Gallito de Santiago 
Lope, amb presència d’autors alcoians com 
Árabe y gitano i Ecos levantinos de Gonzalo 
Barrachina o Amores i amoríos de José Pareja. 
Per una altra banda, molt desconeguda és la 
seua producció original pendent d’estudi com 
la cançó Pamplinas dedicada a una ballarina 
amb el sobrenom La Maruquilla. 

A principis de segle, forma un duo artístic 
amb el seu germà menor, Juan, també teixidor 
d’o  ci. Durant uns mesos es troben a València 
oferint concerts al Cafè ‘La Escocesa’ i formant 
part del programa del Salón Novedades13 
de la capital juntament amb grups de ballet, 
la cupletista Luz-Bell i l’estrena del curt 
cinematogrà  c Viaje a la Luna de Georges 
Méliès, repetint èxits a Requena en la mateixa 
temporada.

En aquests anys, mentre que el seu germà 
prefereix dedicar-se a l’ensenyament al domi-
cili familiar del carrer Oliver, Vicente continua 
els seus concerts ja en solitari al Centro de 
la Unión Republicana del carrer Libreros de 
la capital del Túria14; al Salón Novedades, en 

Manuscrit de Moya sobre una obra de Barrachina (Foto cedida per Pilar Salom)

Retrat de Vicente Moya Valor al 1924 (Foto Llegat Ernesto Valor
Arxiu CIM Apolo)

MaMaMaMaManununuuscscscscs ririrrritttt dededededdede MMMMMMMoyoyyoyyyaaaaa sososososobrbrbrbrb eee ununununaaaa obobobobrarara dddddddeeeee BaBaBaBaBaBaBaarrrrrracacacacachihihihihihhih nanananannnan ((((FoFoFoFoFoototototo ccccedededededidididididaaaa pepepepeeeerrrrr PiPiPiPiiPilalalalalal rrrrr SaSaSaSaaSalolololololoom)m)m)m)mm)m

12 Agrair l’acollida i ajuda prestada en facilitar-me alguns títols a la seua néta política Pilar Salom Ballester, vídua del pintor Vicente Moya 
López, la qual conserva els originals de tots aquests arranjaments.
13 Las Provincias, 13/11/1902.
14 El Pueblo, 11/05/1906

12122211



256

aquesta ocasió d’Alacant15 i en altres capitals espa-
nyoles com Madrid, Almeria, Bilbao, Sevilla i Barce-
lona. També coneix un gran èxit al Casino Artista de 
Vitoria tal com narra la crònica de l’Heraldo Alavés 
del 4 de març de 1911 “…los socios viéronse grata-
mente sorprendidos con la presencia en la misma 
del guitarrista Moya, discípulo del inolvidable Tárre-
ga …. Con una modestia que desde luego se capta 
todo simpatía, empuñó la clásica guitarra… Tal era 
el silencio que se hizo en la sala cuando Moya puso 
los dedos en las cuerdas del instrumento que se hu-
biera podido oír el sonido de una mosca...” Aquella 
nit, l’auditori es rendeix davant del concertista amb 
obres com l’Adagio de la Sonata nº2 de Mozart, el 
Nocturno nº2 de Chopin i Granada del mestre Albé-
niz.

Una dècada més tard, mentre continua treballant 
com a teixidor, centra la seua activitat artística a 
Alcoi, formant part de la nova Agrupació Artística 
La Infantil el 1915, embrió de la futura Harmònica 

Programa del concert del 27 de gener de 1924 (Arxiu Harmònica Alcoiana)

Alcoiana. D’aquesta entitat, forma part de la Comissió 
Artística de la primera Junta Directiva o  cial sent 
director Julio Laporta Hellín, autor de Mi Barcelona 
o Un moble més, entre d’altres16. Al costat d’aquesta 
orquestra de pols i plectre alcoiana continua sense 
deteniment, de vegades  ns i tot com a concertista 
solista en la part central dels concerts17. Amb la 
seua guitarra, fabricada pel prestigiós luthier Vicente 
Arias (Alcàzar de San Juan, 1833-Madrid, 1914), 
interpreta la Jota Aragonesa de Tàrrega que forma 
part normalment del seu repertori en la temporada 
de concerts de l’Harmònica de 1924, dirigida ja 
per José Carbonell García, músic militar conegut 
per Suspiros del Serpis,  ns a arribar al concert-
homenatge que hem citat al principi de l’article.

La prestigiosa guitarrista Jose  na Robledo (València, 
1897-Godella, 1972), alumna també de Tàrrega, 
realitza una sèrie de concerts a Alcoi entre 1925 
i 1927, sent nomenada presidenta d’Honor de 
l’Harmònica el 28 de maig de 1925. Multitudinari 

15 La Correspondencia de Alicante, 23/03/1906.
16 VALOR CALATAYUD, Ernesto: De La Infantil a la Armónica Alcoyana, pàg, 35- (Imprenta La Victoria, 1990)
17 Agraïment a la Junta Directiva de l’Harmònica Alcoiana per haver-me facilitat alguns programes.

1511
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18 La Voz del Pueblo, 12/12/1925
19 La Gaceta de Levante, 9/02/1934
20 Llegat Ernesto Valor- Arxiu CIM Apolo

Concert de l’Harmònica Alcoiana el 11 de desembre de 1925 .Al centre d’esquerra a dreta. José Carbonell, Jose  na Robledo i Vicente 
Moya (Foto cedida per Pilar Salom)

és el realitzat l’11 de desembre d’aquest mateix any 
amb un Teatre Calderón engalanat amb els retrats 
de Tàrrega i Robledo al fons de l’escenari en què la 
guitarrista interpreta la Sonatina de Moreno Torroba 
o l’Oriental dels Cantos de España d’Albéniz18 en 
els quals Moya té també un pes especí  c després 
d’haver estat nomenat Soci d’Honor i Solista de 
Guitarra posteriorment el 25 d’abril del 1927.

La mort li sobrevé el 7 de febrer de 1934 a causa 
d’una arterioesclerosi19. L’agrupació alcoiana envia 

una carta de condol a la seva vídua “…con él pierde 
hoy Alcoy a un hombre que con su arte supo colocar 
muy alto el nombre de nuestra patria chica… “.20 
En l’actualitat, descansa al Cementiri Sant Antoni 
Abat d’Alcoi. Com s’ha pogut comprovar a través 
d’aquesta curta aproximació a la  gura de Moya 
Valor, un músic molt important per a la música 
alcoiana, encara que nascut a la vila comtal, i 
que mereix ser revisat i estudiat en la seua justa 
mesura, per tot el que s’ha indicat i per tot el que 
queda pendent de descobrir.

188
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Any 1924. memòria de 

just sansalvador cortés

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ

Arxiu Fester

Mai podrem apreciar la importància que té un arxiu. 
Ja que en ell es poden trobar coses molt curioses i 
interessants, que en un principi no li donem impor-
tància, però que després de haver-ho llegit, quedem 
impressionats, i ens dóna a pensar la pena de no 
haver analitzat aquestes coses, i haver profunditzat 
en detalls que podrien passar desapercebuts.  Fent 
recerca, vaig trobar part d’un quadern de l’any 1924 
del nostre musicòleg Just Sansalvador i Cortés, que 
forma part  de la Memòria  de la missió de recerca 
de cançons i músiques populars, al Comtat de Co-
centaina, per comanda de l’Obra “Cançoner popular 
de Catalunya”. Aquest quadern no està complet, fal-
ten moltes fulles, però ens interessa per les pàgines 
que dedica a contar i descriure les festes d’aquell 
any. Anem a  incloure  tot l’escrit ja que és prou curt, 
però queda interessant la manera tan peculiar  de 
narrar  els actes, la forma en que ho analitza i expli-
ca i descriu  detalls molt signi  catius que ens criden 
l’atenció i hem volgut analitzar un poquet. Sí que cal 
que dir que la estructura de la Trilogia Festera i els 

actes que es celebraven són pràcticament igual que 
com es fan ara.  

És important,  ja que és un obsequi de l’autor per 
a l’arxiu fester de la Junta Directiva  de las Fiestas 
de Moros y Cristianos. Està signat per l’autor i data  
8-8-1975. 

Per a que hi haja  constància de l’autenticitat, re-
produïm la portada on s’aprecien els encunys de la 
Comissió Arxiu Fester, de la Academia de música  de 
Algeciras, i de la Farmàcia que regentava. Encara 
que és curiós que sent un quadern dedicat notem a 
faltar tantes fulles.  

Per a centrar més  l’escrit, hem destacat en negreta 
aquelles coses que més criden l’atenció i que són 
les que molt succintament hem analitzat i hem po-
sat un nº que després de l’escrit expliquem o fem un 
comentari del mateix. AQUEST ÉS L’ESCRIT  REPRO-
DUIT  TEXTUALMENT.

CONCENTAINA(2ª VEGADA)

Agost,12,13,14,15.- Dia 12, primer dia de Festa Major de Moros i Cristians, festes guerreres dedicades 
a Sant Hipòlit, Patró de Concentaina. A les quatre de la matinada, el poble s’havia tirat al carrer. Els dor-
milegues de tot l’any, aquell dia feien excepció i eren els més matiners .Encara ressonen als oïts nostres  
els acords de l’entrada nocturna de la vetlla anterior (nit de l’olla) de les comparses guerreres de festers 
amb les bandes de música respectives que fan pels carrers l’assaig general. Aquest any han concorregut 
catorze bandes. 

Ja s’acosta l’hora de sortida de les comparses (les 5 del matí). L’efervescència popular ens arriba  ns al 
més pregon de la nostra ànima. Quina força té el costum!

La Diana és començada. Les comparses (Filaes) s’arrengleren, lluint bonics vestits típics: aquests vestits 
han estat trets de la mateixa indumentària que usen els musulmans mauritans en les seves festes. I no 
sols els vestits, sinó que els compositors alcoians, alguns ja difunts (Barrachina, Laporta) anaren a l’Àfrica 
berberisca a estudiar entre els àrabs la seua música, i compongueren marxes àrabs, que són veritables 
joies musicals. Les  laes festeres es fan acompanyar per bandes de música (actualment no tenen cap 
instrument típic) Son les següents: Comparsa o Filà dels Moros Elegants; dels Moros de la Manta Blanca,  Comparsa o Filà dels Moros Elegants; dels Moros de la Manta Blanca, 
dels de la Manta roja; dels moros Carpassos; dels Cabilenys; dels  Moros Verds; dels Reialistes; comparsa dels de la Manta roja; dels moros Carpassos; dels Cabilenys; dels  Moros Verds; dels Reialistes; comparsa 
o  là cristiana d’Aragonesos, de Llauradors (Maseros); d’Estudiants; de Tomasines; de Navarros; d’Anda-o  là cristiana d’Aragonesos, de Llauradors (Maseros); d’Estudiants; de Tomasines; de Navarros; d’Anda-
lusos (Contrabandistes); Cavalleria Cristiana o Cavallets (se serveixen de cavallets de cartró)  (1) lusos (Contrabandistes); Cavalleria Cristiana o Cavallets (se serveixen de cavallets de cartró)  (1) 
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La Diana segueix gran nombre de carrers i es para a descansar al Pont de les Tartanes. La gent s’agom-La Diana segueix gran nombre de carrers i es para a descansar al Pont de les Tartanes. La gent s’agom-
bola al Carrer Major, on els caporals de comparsa (cabos d’esquadra o caps de  là) i les comparses fan bola al Carrer Major, on els caporals de comparsa (cabos d’esquadra o caps de  là) i les comparses fan 
força  ligranes i moviments combinats davant la multitud  ns aconseguir moltes ovacions.(2) força  ligranes i moviments combinats davant la multitud  ns aconseguir moltes ovacions.(2) En punt de 
nou hores ens trobàvem al Carrer Major. Des d’un balconet estant vàrem oir els primers acords  del nostre 
pasdoble “EL MONTCABRER”, pasdoble per a gran banda (no àrab), compost exprofés per a questa classe 
de festa guerrera. El nostre cor bategava joiós.

A la caiguda de la tarda es realitza l’acte més lluït de la festa. ”L’ENTRÀ”, (hi ha festers que només surten 
en aquest acte) S’hi formen les comparses en quartes, van amb davantals de pell, pics, pales, serres, 
etc. En aquest acte és quan les bandes de música executen les marxes àrabs. Fan el simulacre d’entrar 
a la població l’exèrcit invasor. Al vespre, gran retreta de festers, Al vespre, gran retreta de festers, és l’acte on més s’esbargeixen; van amb 
fanals de paper o tela multicolor. És una gresca continua i de caire localista, sobre tot per als fadrins que ls de paper o tela multicolor. És una gresca continua i de caire localista, sobre tot per als fadrins que 
amussen llur fanal als grups de fadrines.(3)amussen llur fanal als grups de fadrines.(3)

Dia 13.- Sant Hipòlit. Diana com el dia abans. Grandiosa missa a tota orquestra. A la tarda, gran proces-
só i al  nal d’aquesta, quan ha d’entrar la imatge del Patró, es reuneixen tots els festers a la plaça de  es reuneixen tots els festers a la plaça de 
l’església i proveïts d’arcabussos la rodegen tota. Al mateix moment d’entrar la imatge a l’església per la l’església i proveïts d’arcabussos la rodegen tota. Al mateix moment d’entrar la imatge a l’església per la 
porta principal, fan dispars de centenars d’arcabussos.... porta principal, fan dispars de centenars d’arcabussos.... Cap la diada, cap a mitja nit un atraient castell 
de focs d’arti  ci.(4)

Dia 14.- L’Alardo. De matinet els festers es reuneixen a les estribacions  properes de la serra de Mariola. 
Comença la guerra de guerrilles: lluita d’astúcia, combats a les portes del poble. Fan el simulacre de pren-
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dre-ho fort, i la sang arriba a enardir-se. Els dispars interminables d’arcabussos solen molestar al foras-
ter que ou per primera vegada semblant conjunt (no serà això imitació del córrer la pólvora dels àrabs?).

A les deu del matí gran ambaixada, entre els parlamentaris moros i cristians; a la  , no s’entenen i ve 
l’assalt i presa de la fortalesa cristiana (un castell de fusta que s’aixeca per festes enmig  del Pla de 
les Monges) per l’exèrcit àrab. Els cristians es retiren al pla de la Font; però a la tarda, ve una reacció i 
contraatac  de les Armes cristianes, les quals recuperen el castell perdut pel matí i en ell hissen per tot 
l’any, l’estendard  del rei Jaume I, la creu de la corona aragonesa. A mitja nit, gran cordà o sia, solta de . A mitja nit, gran cordà o sia, solta de 
coets per mitja d’una corda que va d’una banda a l’altra de la plaça, lligada a dos balcons enfrontats. És coets per mitja d’una corda que va d’una banda a l’altra de la plaça, lligada a dos balcons enfrontats. És 
bonic veure-ho des d’una habitació  que estigui protegida  per un teixit de  lferro. Hom veus els penjolls; bonic veure-ho des d’una habitació  que estigui protegida  per un teixit de  lferro. Hom veus els penjolls; 
I També l’atreviment d’agafar els coets caiguts encesos i tirar-se’ls d’un grup de gent a un altre. (5)I També l’atreviment d’agafar els coets caiguts encesos i tirar-se’ls d’un grup de gent a un altre. (5)

(1).- Sols hi ha dos  laes mores que es repeteixen “La Manta Roja” i els Cabilenys”. I en el bàndol Cristià, 
ja des  laven els Llauradors (Maseros),  Andalusos (Contrabandistes) i Cavalleria cristiana o Cavallets (se 
serveixen de cavallets de cartró. 

(2).- Hi ha que pensar  en el recorregut de la Diana, ja que dóna la impressió que no era  x com ara, sinó 
que possiblement encara continuaria aplicant-se el reglament de l’any 1853, on diu que les comparses 
faran el recorregut que tramet  la Junta, però hi ha que passar per la Casa-Habitació dels Capitans, Am-
baixador i Abanderats, això pensem que cada  lada aniria fent el recorregut convenient, sempre complint 
les normes establides. El que és signi  catiu, és que totes les Filaes, es concentraven, descansaven o 
paraven en el Pont de les Tartanes i a partir d’aquest punt sens dubte baixaven pel  Carrer Major, que era  
on destacava la Diana, però les frases destacades en negreta em donen molt que pensar, ja que segons 

ggg ibibib dididi Elll dididi iii t iii bbbblll d’dd’ bbbbb lll lll ttt
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el relat, dista molt eixa Diana on els ”caporals” i  les comparses feien força de  ligranes i moviments 
combinats davant la multitud,  ns arrancar fortes ovacions, de l’actual DIANA: seriosa, majestuosa, impe-
cable, amb pasdobles ”sentats”. Jo personalment i que ningú em malinterprete, crec que totes les  laes 
farien algun tipus de moviments  com els “fondos” que fan els Contrabandistes, i “numerets” pareguts 
als que hui fan “Els Cavallets” i “Bequeteros”. I pregunte ¿Per què no?

(3). La retreta acte tan canviant, on mai es troba la forma adequada per a realitzar-lo, queda re  ectit en 
aquestes paraules, era moment de diversió, d’evasió, on es prescindien de les regles, on la gent jove 
tenia ocasió de fer-se aplegar a les xicones, i perdre un poc la vergonya. Conta la meua iaia, que eixe dia 
algunes parelletes que encara no ho tenien clar apro  taven per a fer-se nuvis.

 (4).- Impressiona la quantitat de festers que disparen, ja que parla de centenars. Aquest acte pareix era 
molt destacat en les nostres festes, i podem dir que és molt característic nostre. Com tots sabem les 
festes afonen les seues arrels en la “Soldadesca”, i no és l’únic poble que  acompanyen als seus patrons 
amb dispars d’arcabusseria  a l’entrada de l’església. Potenciar aquest acte quedaria molt bé. Encara 
que en l’actualitat i en els impediments que ens posen en la pólvora, estaria un poc complicat, però no 
hi ha que deixar-ho perdre.

(5).- He volgut destacar aquesta tradició, que jo encara recorde que es feia, i que en els pobles del Com-
tat encara es realitza i té molta importància. Una pena que tradicions d’aquest tipus s’obliden.

NOTA FINAL. Paga la pena recordar moments festers. Com es  feia la Festa en èpoques passades, i no 
oblidar les nostres arrels. La Festa evoluciona, però hem pogut deduir que l’essencial i important conti-
nua fent-se quasi  igual que fa cent anys.
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Els millors teixits de llana i de seda

l’inici de la industria textil 

contestana (segle xv)

Dr. ANTONI LLIBRER ESCRIG

Universitat de València

L’any 1426, Mateu Peres, notari de Cocentaina, va 
redactar una gran quantitat de documents. Per la 
seua o  cina van passar desenes i desenes de veïnes 
i de veïns de la ciutat, però també de les zones 
rurals dels voltants per a resoldre els seus negocis. 
Hui tenim la fortuna de conservar aquesta font 
històrica tan important. Es troba a l’Arxiu del Col·legi 
del Corpus Christi de València, entre més de 20.000 
llibres de notaris valencians. Però el de Cocentaina 
és especialment important. En les seues pàgines, 
ja descolorides després de tants segles, trobem la 
vida dels habitants de la comarca: hòmens, dones, 
xiquets, ancians, llauradors, ramaders, algun ferrer, 
algun moliner i algun obrer de vila, però el més 
sorprenent de tot és que arribem a trobar més de 
cinquanta artesans de la llana. 

Aquest detall és únic, en aquell moment primerenc 
del segle XV no era gens normal trobar, en una vila 
de només unes 350 cases, tal quantitat d’o  cis i 

professionals del tèxtil. Una vintena de paraires, 
nou sastres (entre els quals hi havia un giponer, que 
estava especialitzat en els «gipons», complicades 
i decorades jaquetes), huit teixidors i també huit 
tintorers, un bataner (encarregat dels molins drapers) 
i,  ns i tot, un mercader especialitzat en la venda 
de teixits (el draper). Però a Cocentaina l’activitat 
manufacturera encara era major: hi treballaven 
nombrosos artesans de la pell, i, a més, un parell de 
velluters o professionals de la seda. Aquest darrer 
detall és especialment important, perquè la sederia 
exigia un nivell tècnic i d’especialització que la feia 
pràcticament exclusiva de les grans ciutats i on, 
a més, només els més rics i poderosos la podien 
adquirir. La presència d’artesans de la seda en una 
vila o una ciutat era sinònim de riquesa, d’alt nivell 
econòmic de la població (Navarro, 1999). Durant 
el segle XV pràcticament no hi havia artesans de 
la seda fora de la ciutat de València, que era l’únic 
centre que produïa aquests teixits de luxe.

Teixidor de seda en teles ample aprenent a  lar la seda (segle XVI)
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De vegades pensem que l’època medieval va ser 
una època de producció tancada i domèstica, on 
cada família produïa allò que necessitava (per a 
poder menjar, per a vestir-se, per a treballar), i on 
poques vegades les veïnes i els veïns dels pobles 
acudien al mercat. És cert que açò era així en moltes 
zones rurals d’escàs creixement, però en altres 
espais l’activitat econòmica va arribar a generar 
un gran desenvolupament de la manufactura i del 
comerç, i va implantar formes de producció ja de 
tipus industrial (Iradiel, 1999).

També solem pensar que la indústria és un fenomen 
dels segles XIX i XX, de les grans fàbriques que 
concentraven centenars de treballadors, però, en 
realitat, la indústria comporta una organització del 
treball amb cadenes de producció on intervenen 
diferents professionals, i açò ja es donava en algunes 
ciutats durant els segles XIV i XV (Braunstein, 2003). 
Cocentaina era una de les poques «ciutats» on ja 
hi havia «indústria» en aquesta època medieval. És 
cert que el posterior creixement d’Alcoi, ja més tard, 
a  nals del segle XVI i principis del segle XVII, ha 
ocultat i ha fet oblidar la importància de la capital 
del Comtat, però, sens dubte, va ser Cocentaina 
l’origen i l’arrel del moviment industrial tèxtil de les 
comarques del sud.

De fet, si mirem les fonts i els documents de 
la segona meitat del Quatre-cents, les xifres 
d’artesans i de tallers s’han multiplicat enormement 
a la capital del Comtat: descobrim més de quaranta 
teixidors, una quinzena de tintorers, una dotzena 
d’abaixadors, quaranta sastres, vint drapers i 
vint-i-cinc mercaders, una dotzena de moliners, 
una quinzena de treballadors de la pell (aluders, 
guanters, sabaters), més de dos-cents paraires, i... 
una quinzena d’artesans de la seda (Llibrer, 2014). 
No hi ha cap altra vila valenciana, cap, si n’exceptuem 
la mateixa ciutat de València, que concentren tal 
capacitat industrial. Cocentaina era un cas únic, 
excepcional. Ni Xàtiva, ni Elx, ni Alcoi, ni Alacant, 
ni Ontinyent, ni Castelló, ni Alzira..., arribaren a 
concentrar aquesta iniciativa econòmica. No és cap 
error indicar que Cocentaina representava, durant el 
segle XV, la «indústria valenciana».

Però podem mirar també altres territoris de la Corona 
d’Aragó, i observem que, en la mateixa època, la 
capital del Comtat superava en desenvolupament 
industrial i presència d’artesans ciutats molt més 
grans com ara Terol, Calataiud, Lleida o Girona.

Pensem, a més a més, que tot açò no és una qüestió 
de nombres o de quantitats d’o  cis i d’artesans, és 
també un tema qualitatiu, de qualitat. És a dir, és 
un tema que té a veure amb l’especialització dels 
professionals i amb com són els productes que 
elaboren, amb com és la «qualitat» dels teixits. I 
en aquest aspecte, Cocentaina estava també al 
capdavant de les ciutats i dels pobles valencians.

En els documents podem trobar no sols «teixidors», 
sinó teixidors de  ns a cinc diferents especialitats: 
teixidors de draps de llana, teixidors de cordellats 
(tipus de llana teixida en forma de cordó), teixidors 
de draps de ras (de llana més  na), teixidors de 
draps de lli, teixidors de  assades,  ns i tot, trobem 
alguns «mestres teixidors» que indiquen clarament 
l’elevat nivell d’especialització i de coneixement 
de l’o  ci per a formar els aprenents. Si mirem els 
professionals de la confecció, trobem sastres, 

Ambaixador treballant amb unes grans tisores (gravat s. XVIII)

giponers, calceters o vanovers (aquests últims 
elaboraven vànoves, que eren cobertors d’abric, 
de llana amb molta grossor, i amb sanefes i 
brodats). Però és en el sector de la seda, on el 
nivell d’especialització va ser encara més elevat: 
a Cocentaina hi treballaven seders, però també 
velluters (que elaboraven teixits de pelfa amb 
seda més  na encara, el que en castellà diem 
«terciopelo»), també teixidors de vels de seda, i 
diversos  ladors de seda (Llibrer, 2014).

Per tant, la capital del Comtat no solament produ-
ïa teixits de llana, sinó també de seda, i tots dos, 
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de gran qualitat, de luxe, que circulaven 
per tot el territori valencià, però també 
arribaven a Castella. El mercat era molt 
ampli i extens. Tenim documents que 
ens indiquen on anaven els teixits con-
testans, que con  guraven una autèntica 
indústria amb  nalitat mercantil. Totes 
les comarques i ciutats del centre-sud 
adquirien aquests draps: Alacant, la Vila 
Joiosa, Elx, Oriola, Ontinyent, Bocairent, 
Albaida, Xàtiva, Pego, Dénia, Alzira, Re-
quena, i la mateixa ciutat de València... 
Podríem dir que els teixits de Cocentai-
na eren ja molt famosos durant la sego-
na meitat del segle XV i principis del XVI.

Tintorer introduint el drap dins de  la tina des del torn (  nals del segle XV)

Tisores d’ambaixador (segle XVIII)

Però, per què? És a dir, què tenien d’especial aquests 
teixits? Per què eren tan demandats a tot arreu de 
l’antic regne? La clau de l’èxit en el mercat, com 
passa hui, és la qualitat. I això caracteritzava els pro-
ductes contestans: eren teixits molt  ns, amb 1.800, 

2.100 o 2.400  ls en l’ordim, elaborats amb llana 
de qualitat, i que s’havien de teixir en telers amples; 
que, a més a més, passaven pel molí batà per a enfe-
ltrar-los; que també eren abaixats i allisats pels abai-
xadors amb unes grans tisores; i que estaven tintats. 
De fet, en el «catàleg» dels teixits de Cocentaina do-
cumentem colors molt diversos, que no era freqüent 
trobar en aquella època: no sols el color negre, que 
era molt demandat, els tintorers contestans aconse-
guien diverses tonalitats del roig, groc i taronja; tam-
bé de blaus, verds i morats (Llibrer, 2011).

Era tan important el tintatge dels draps a Cocentaina 
que es formaven companyies mercantils i empreses 
entre paraires, drapers i tintorers per a fer el tintat 
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de grans quantitats de draps alhora, i per a satisfer 
la demanda que venia de tants llocs, perquè no era 
normal trobar tintorers a la majoria de pobles i viles; 
però en la Cocentaina del segle XV hi hagué tants 
obradors de tintorers, que hi havia el «barri dels 
tints», el raval dels tints. I els tintorers contestans 
mantenien intenses relacions comercials amb els 
proveïdors dels productes per al tintatge (grana, alum, 
pastell, rúbia, roja, galda...), que eren les poderoses 
i in  uents empreses italianes establertes a la ciutat 
de València, i que monopolitzaven aquesta autèntica 
indústria química medieval (Librer 2011).

Tots aquests eren els termes on es movia la producció 
tèxtil contestana, formant una autèntica indústria on 
hi havia artesans emprenedors, empreses d’alt nivell 
econòmic, gran volum de negoci i, sobretot, una 
àmplia perspectiva de treball. I és que podem dir, 
sense por a equivocar-nos, que a la Cocentaina del 
segle XV no hi havia cap casa que no tinguera alguns 
dels seus membres treballant per a la llana o la 
seda. Homes, però també dones, xiquetes i xiquets, 
tots contribuïen en aquesta economia local, una 
indústria capdavantera que va originar, sens dubte, 
la secular vocació tèxtil de les comarques del sud.
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Al poble de Cocentaina, que tan bé ha sabut
 conservar el seus tresors materials i immaterials, 

especialmentel seu arxiu i les seues festes.

Simó i Eulàlia tenien els nervis propis de qui està a 
punt de donar un pas important en la seua vida. Un 
d’aquells passos que no tenien cap motiu per a eixir 
malament, però que, per contra, et podien dur a la ru-
ïna en cas de no acabar com s’havia planejat. La data 
marcada -el dimecres 17 de febrer de 1483- havia ar-
ribat, i el matrimoni estava ja a casa de Guillem Peris, 
un dels notaris de Cocentaina. Amb ells, Rodrigo de 
Bobadilla, un donzell d’Alzira, és a dir, un membre de 
la baixa noblesa, que acudia a la cita com a procu-
rador de Caterina -la seua dona-, i d’Úrsula -la seua 
sogra-, hereves de Bernat Gonsalbo. Entre els béns 
heretats per Úrsula i Caterina hi havia una casa a Co-
centaina situada a la plaça que deien de l’Alcàsser, 
de la qual molt possiblement no volien fer-se’n càrrec. 
De manera que, per les raons que foren, havien deci-
dit posar-la a la venda. Amb comprador ja pactat, era 
necessari que el marit i el gendre de les hereves fera 
de procurador, i per això Rodrigo de Bobadilla estava 
allí aquell dia.

Simó Joan i la seua dona Eulàlia havien pensat que 
aquella casa podia ser un bon lloc per a continuar 
amb el seu projecte de vida. Simó es guanyava la vida 
com a peraire, és a dir, treballant la llana, i potser 
necessitara un nou espai on poder ampliar els seus 
negocis. Fora com fora, el fet és que allí estaven els 
dos, esperant a signar la compra d’aquell casa. Les 
clàusules de la compra-venda estaven ja pactades, i 
el notari va començar a redactar el document públic: 
“Die mercurii intitulata XIIª mensis februarii... Ego Ro-
dericus de Bovadilla, domicellus, nomine meo proprio 
et nomine procuratoris Ursole…”1 .

                                          aproximació 

al censal com a mecanisme de crèdit 

a la cocentaina baixmedieval

JOSÉ ANTONIO ALABAU CALLE

Associació d’Amics del Centre d’Estudis Contestans

Professor del Col·legi Parroquial “Marqués de Dos Aguas” (Bétera)

Pel que es desprén de la documentació, sembla que 
Simó i Eulàlia no disposaven de les 50 lliures que 
valia la casa, de manera que hagueren de recórrer 
al crèdit. Una vegada signada la venda, el notari va 
redactar un altre document en què tant Simó com 
Eulàlia acceptaven i reconeixien mantindre un deute 
amb la part venedora de 15 lliures del total de 50 lliu-
res del preu de l’habitatge, a pagar en dos terminis: 
el 50% -150 sous- per Nadal, i els altres 150 sous el 
Nadal següent (promittimus solvere dictas XVª libras 
hoc videlicet modo: CL solidos in festo Nativitate Do-
mini primo venturii, et alios CL solidos de dicto festo 
in unum annum post ea computandorum). Però... 
què va ocórrer amb les 35 lliures restants de les 50 
lliures que valia la casa? 

En el document de venda no es diu que hagueren 
pagat cap quantitat, i en el segon document -el del 
reconeixement del deute- sols es parla d’aquests 
15 lliures que acabem de veure. La resposta ens la 
dona el tercer dels documents que van signar Simó 
i Eulàlia aquell dimecres de febrer: farien front a les 
35 lliures restants mitjançant un censal2. Explicar en 
què consistia un censal i posar-ne algun exemple de 
les seues característiques, juntament a altres tipus 
de préstecs com els violaris, és justament l’objectiu 
d’aquest article.

O  cialment, el censal no era més que la venda del 
dret a cobrar una pensió anual. La part venedora 
es comprometia a pagar una pensió anual a la part 
compradora. Segons el valor de la venda, la pensió 
era major o menor. I tant l’obligació com el dret a 
pagar i cobrar la pensió es transmetia a perpetuïtat 
entre els hereus de les dues parts. Per a poder can-
cel·lar el contracte, -el que la documentació anome-
na quitament-, la part venedora havia de tornar a la 
part compradora el preu de venda, totalment i d’una 

1Arxiu de Protocols del Patriarca de València (APPV), Protocol de Guillem Peris 2.3808, 17 de febrer de 1483.
2 Ibidem.
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Això costa un censal!
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sola vegada. En el fons, aquest tipus d’operació no 
era més que un subterfugi per a poder escapar de 
la prohibició dels préstecs amb interés per part dels 
cristians. No exempts de polèmica, els censals s’havi-
en convertit en un mecanisme que, d’una banda, pro-
porcionava crèdit a famílies, municipis i institucions i, 
d’altra, possibilitava els anhels rendistes de part de la 
societat del moment. 

Com acabem de mencionar, Simó i Eulàlia pagarien la 
resta del deute amb un censal carregat a favor de Ro-
drigo de Bobadilla: un censal per valor de 35 lliures, 
amb una pensió anual de 52 sous i 6 diners -2,625 
lliures o, el que és el mateix, el 8,33% d’interés anual. 
Dit d’una altra manera: la família de peraires es com-
prometia en nom propi i en nom dels seus hereus, a 
pagar a perpetuïtat 52 sous i 6 diners anuals a Bo-
badilla i els seus hereus,  ns que algú fora capaç de 
tornar en una sola paga les 35 lliures del deute. 

Com podem imaginar, les condicions per a qui venia 
un censal no eren gens favorables. En el cas que ens 

ocupa, Simó i els seus successors havien de fer front 
a un 8,33% d’interés anual,  ns a poder tornar de 
colp les 35 lliures del valor de la venda. Com veurem 
més avant, aquest interés era l’habitual al segle XV, 
encara que de tant en tant trobem censals a menor 
interés. Amb tot, aquestes condicions eren prou més 
avantatjoses que les de la resta d’opcions vigents a 
l’època. Per exemple, recórrer al préstec d’usurers ju-
eus era una opció que, en principi, implicava un risc 
més gran, a causa de l’alt percentatge d’interés que 
exigien (l’interés acceptat pels Furs era del 20%) i del 
curt termini de devolució del préstec, que solia ser 
menor d’un any. D’altra banda, les obligacions da-
vant del justícia de la vila, certament amb condicions 
més avantatjoses, estaven reservades en la pràctica 
a xicotetes sumes de diners destinats al consum, que 
no cobrien altres necessitats com, per exemple, la de 
Simó i Eulàlia. 

Per desgràcia desconeixem en quin moment i en 
quines circumstàncies van fer el quitament del seu 
censal Simó i Eulàlia, i tampoc no sabem si ho varen 
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poder fer ells, o hagueren de fer-ho els seus succes-
sors. Per contra, sí que coneixem altres casos de qui-
taments de censals com el protagonitzat per Joan 
d’Estanya i Bernat Cirera, que el dijous 16 de setem-
bre de 1484 van resoldre un censal signat l’1 de 
març de 1479 pel qual Cirera vengué al peraire Joan 
d’Estanya una pensió anual de 83 sous i 4 diners pel 
preu de 1.000 sous (8,33% d’interés)3. Com veiem, 
el quitament es va realitzar 5 anys després del car-
regament, fet pel qual podem a  rmar que Cirera va 
haver de fer front a un interés total de 480 sous (24 
lliures), el que comporta un 41,65% d’interés  nal.

Com veiem, els censals eren una bona inversió eco-
nòmica: prestar dinars sota el paraigua dels censals 
et reportava un interés anual gens menyspreable -al 
voltant del 8,33% anual-. D’altra banda, tindre en 
propietat un censal, és a dir, els drets a cobrar una 
pensió, et garantia la possibilitat de vendre aquests 

3APPV, Protocol de Guillem Peris, 23.809, 16 de setembre de 1484.
4 Desconeixem el moment de la mort de Lluís Andreu i, per tant, desconeixem el temps que Pere Andreu va poseïr el censal heretat del seu 
germà. Únicament sabem que Pere Andreu el va vendre a Guillem Sanç l’any 1478.

drets en cas de necessitat. És a dir, els drets a co-
brar pensions censals eren objecte de compraven-
da. Açò ho veiem, per exemple, en el censal que Fa-
raig, sarraí de Muro, va carregar en favor de Lluís 
Andreu el 31 de març de 1454 per un valor de 12 
lliures -240 sous- amb una pensió de 20 sous anuals 
(8,33% anual). Andreu va estar cobrant la pensió de 
Faraig  ns a la seua mort, moment en què Pere An-
dreu, germà de Lluís, va heretar el dret a fer-ho4. Així, 
en 1478 Pere Andreu va vendre els drets del censal 
carregat per Faraig a l’agricultor contestà, Guillem 
Sanç. Finalment, Faraig va poder dur a terme el qui-
tament del censal en abril de 1483. Mentrestant, Fa-
raig havia pagat puntualment durant 29 anys la pen-
sió de 20 sous anuals a Lluís Andreu, Pere Andreu i 
Guillem Sanç. Si fem càlculs, a canvi dels 240 sous 
Faraig va pagar 580 sous d’interés, el que implica un 
241% d’interés total5. 

33333
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5Dels 580 sous d’interés, els germans Andreu en van guanyar 480 i Guillem Sanç els 100 sous restants, al llarg de 24 i 5 anys respectivament. 
Els 29 anys de vida del censal ens donen una idea de les di  cultats de Faraig -i de la gran majoria de famílies de l’època- per a afrontar el 
préstec d’una quantitat no massa gran. A més, al document del quitament es fa menció que les 12 lliures formen part d’un total de 30 lliures 
per les quals Guillem Sanç compra un tros de terra a Faraig. És a dir, Faraig deixa de cobrar 12 de les 30 lliures del preu de venda de la terra a 
canvi del quitament del censal. Si analitzem amb deteniment l’operació, se’ns obrin unes vies interpretatives molt interessants, que traspasen 
l’àmbit del present article.
6APPV, Protocol de Guillem Peris, 23.809, 14 d’octubre de 1483.

Juntament amb el censal, els préstecs dels jueus o 
les obligacions davant del Justícia, existia també altra 
modalitat de crèdit, menys habitual: el violari. 

El violari era molt semblant al censal, ja que en els dos 
casos l’operació era, o  cialment, la venda d’una pen-
sió. La diferència fonamental entre un i l’altre tipus 
de crèdit era que el violari, al contrari que el censal, 
no es signava a perpetuïtat, sinó que tenia vigència 
durant la vida dels signants. Com podem imaginar, la 
menor duració del violari es compensava amb un in-
terés molt més elevant que solia arribar, normalment, 
al doble del censal: si hem vist que l’interés habitual 
del censal a  nals del segle XV era d’un 8,33%, el del 
violari fou del 16,66% anual.

Un exemple de violari és el signat el dilluns 14 d’oc-
tubre de 1484 entre el retor Pere Bosch i el peraire 
Pere Cebrià, que ven una pensió de 83 sous i 4 diners 
a canvi de 25 lliures rendales annuales de violario ad 
vitas vestrorum dicorum emptoris et venditoris6. Com 
veiem, la pensió era de caràcter vitalici i es donaven 
per  nalitzats els drets del comprador en el mateix 
moment en què morira l’últim dels signants supervi-
vent. Si analitzem la relació entre el preu de la pensió 
i el valor d’aquesta, veiem que representa un interés 
anual del 16,66%. És a dir, en la pràctica, Bosch pres-
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tà 25 lliures a Cebrià a un interés anual del 16,66% 
amb una vigència equivalent a la vida del qui morira 
més tard dels dos. Com veiem, es tracta justament 
del doble de l’interés habitual en els censals (8,33% 
vs 16,66%). En aquest cas el violari es va resoldre 
sense haver d’esperar a causes naturals -la mort 
dels dos signants- i va quedar constància del quita-
ment en els protocols del notari Guillem Peris. Així, 
sabem que el 16 de març de 1491 Pere Bosch, do-
minus dicti violarii, confessus fuit recepisse a dicto 
Petro Cebria XXV libram precii dicti violarii. Havien 
transcorregut cinc anys des de la càrrega del violari, 
cosa que implicava que Cebrià hagué de pagar un 
muntant total en pensions de 22 lliures que, recor-
dem, el capital del préstec era de 25 lliures. És a dir, 
al  nal del violari havia pagat més d’un 90% d’inte-
ressos.

Com veiem, les di  cultats per a fer front a un censal 
o un violari en devien ser moltes. Juntament amb 
l’obligació de tornar el capital d’una sola vegada 
hem de sumar els alts interessos anuals en els 
dos tipus d’operació. No ens ha d’estranyar, així, 
que l’expressió “costar un censal” haja quedat en 
l’imaginari popular com a sinònim de costar molts 
diners.
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Cocentaina, 

sus escuelas y maestros (iii)

JOAQUÍN NAVARRO REIG

Con la colaboración de Eduardo Sanz
Centre d’Estudis Contestans

El nuevo monarca José I Bonaparte se encontró 
un panorama educativo y cultural desolador. En 
esos momentos Francia era la nación con el mayor 
potencial cultural y cientí  co y deseaba ganarse a la 
población de los países anexionados ofreciéndoles 
la posibilidad de participar en un amplio proyecto 
de modernización económica, política y cultural que 
les permitiese sacarles de su atraso crónico. Así lo 
vemos en la campaña de Egipto en donde Napoleón 
acudió con su ejército y una legión de cientí  cos 
de primera línea “con el  n de liberarlos del yugo 
que los había dominado durante siglos”. Como si 
de un nuevo Alejandro Magno se tratase deseaba 
afrancesar oriente y occidente. Se abrieron escuelas 
y centros superiores de estudio cuya vida fue efímera 
al ser repartidas las tropas francesas no sin antes 
intentar salvar sus bienes artísticos de la desidia de 
los propios egipcios, trasladándolos a Francia con el 
 n de estudiarlos y preservarlos. En cierta medida 
tenían razón ya que de no haberlo hecho se hubieran 
perdido irremisiblemente. También España sufrió 
el saqueo, perdiendo importantes obras culturales 
a las que habría que sumar las provocadas por 
una desastrosa desamortización. Como ejemplo 
de la poca estima por la conservación de nuestro 
patrimonio recordemos que la dama de Elche se 
vendió al francés Pierre Vilar en 1898 por unos seis 
mil euros, en dinero actual, y que nadie levantó la voz.

Volviendo a la cuestión escolar conviene recordar que 
tras la vuelta de Fernando VII, lo más destacable fue 
el decreto del 20 de noviembre de 1815 ordenando 
a los conventos abrir escuelas de caridad, es decir, 
gratuitas, a cuyo frente el convento nombraría un 
fraile. En Alcoy el ayuntamiento ordenó al guardián del 
convento franciscano que cerrase provisionalmente la 
escuela del convento, alegando que había su  ciente 
con las tres plazas de maestros existentes, pero al 
mismo tiempo le permitía al padre José Palaci seguir 
impartiendo las clases de gramática (lo que hoy sería 
primaria), tal como llevaba haciéndolo desde 1813. 
Cuando en 1819 nuestro ayuntamiento solicitó al 
convento la creación de una escuela, mandaron al 

padre José Palací, cerrando la escuela alcoyana. 
Esta iniciativa de crear escuelas gratuitas para 
pobres no era una novedad, en 1778 se creó la Junta 
General de Caridad para extender la enseñanza a las 
clases más pobres, cuyos hijos estaban exentos de 
contribuir a su sostén, al carecer de recursos, y por 
la misma razón su asistencia era muy irregular, 

Mientras tanto en 1818 y en Madrid se creó una 
escuela mutua lancasteriana de niños, y el siguiente 
curso la de niñas, que recogía las experiencias de 
Joseph Lancaster, la cual sirvió de preludio de 
lo que sería la escuela normal. Se trataba de una 
iniciativa interesante con el objetivo de atender la 
educción popular de una manera económica. Desde 
mediados del s. XVII hasta 1780 la Hermandad de 
san Casiano, además de ser una asociación de 
socorro mutuo para maestros, se preocupó mucho 
por los exámenes de los futuros maestros, aunque 
su habilitación o  cial era cosa del Consejo de 
Castilla. Con el tiempo se crearon delegaciones de 
la Hermandad en varias provincias, entre ellas la de 
Valencia. Todas ellas se acogían a la Provisión del 
11/07/1771, en la que el aspirante debía presentar 
ante el Consejo, además los resultados favorables 
de los exámenes, la aprobación del ordinario 
eclesiástico sobre sus conocimientos en doctrina 
cristiana y los certi  cados de buena conducta y 
limpieza de sangre. Una vez reunidas las pruebas el 
Consejo le acreditaba como maestro, lo cual le hacía 
acreedor de una seria de privilegios; exención de las 
quintas y servicios municipales, condena de cárcel 
sólo en causas criminales, etc. Con este título podías 
ejercer de maestro de primeras letras, pero eran los 
ayuntamientos quienes nombraban a sus maestros, 
tras un examen preceptivo. Una vez superado le 
exigían al maestro que aceptase ciertas condiciones, 
entre ellas, podían ser cesados si consideraban 
que no se alcanzaban los objetivos educativos 
previstos. En 1780 el ambiente se tornó antigremial 
y anticlerical, lo que dejaba la Hermandad fuera de 
lugar. La Real Provisión del 22/10/1780 creaba 
en su lugar el Colegio Académico del Noble Arte de 
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Primeras Letras y prohibía el ejercicio de la enseñanza 
a todo aquel que no estuviese acreditado, lo cual no 
siempre se llevó a efecto, al  nal se permitió que 
aquellas personas con el su  ciente nivel cultural 
pudiesen ocupar dichos cargos, todo ello en aras de 
una noble competencia.

Finalmente desaparecieron la Junta de Caridad y 
el Colegio Académico, en su lugar en 1804 se crea 
una Junta especial, primero en Madrid, después en 
el resto, con dichas atribuciones, estableciendo que 
los ayuntamientos nombren a sus maestros y tengan 
obligación de pagar sus sueldos y procurarles un 
lugar adecuado para impartir sus clases y una 
residencia. Ahora si, quienes no superen el examen 
de la Junta no podrían obtener el título o  cial y 
ejercer como tales.

Así llegamos al Trienio Liberal Trienio Liberal (1820-23), período en 
el cual un buen número de maestros aprovecharon 
la oportunidad para propagar su ideario liberal, en 
contra de lo reglamentado, que solo reconoce la 
libertad de cátedra en las universidades. Pese a su 
brevedad los diputados tuvieron tiempo para elaborar 
el Reglamento General de Instrucción Pública de Reglamento General de Instrucción Pública de 
29/06/1821. 29/06/1821. Este Reglamento es considerado 
como la primera ley educativa española y establece 
un modelo de instrucción pública, obligatoria, 
gratuita y uniforme para ambos sexos, recogido 
ya en el proyecto anterior de 1814. Establecía la 
diferencia entre escuela pública y privada, siendo la 
primera competencia de los ayuntamientos, además 
establecía la obligación de abrir una escuela en 
todas las poblaciones por cada 100 a 500 vecinos. 
Estructuraba la enseñanza en 3 grados: primera, 
segunda y tercera, y aunque parece perseguir la 
igualdad en los sexos, al  nal resulta discriminatorio. 
El plan de estudio en primaria comprendía leer, 
escribir, contar y la doctrina cristiana, era un plan muy 
del gusto del liberalismo moderado, que perseguía 
desprenderse de la tutela ancestral de la Iglesia. En 
cuanto a la educación de las mujeres, en su art. 120 
legisla que “se establecerán escuelas públicas, en 
que se enseñe a las niñas a leer, escribir y contar, 
y a las adultas las labores y habilidades propias de 
su sexo”. 

Aunque no llegó a aplicarse por la 
reacción absolutista, este regla-
mento, y su apuesta por la centra-
lización de la enseñanza, estuvo 
presente en las futuras leyes edu-
cativas liberales, incluida la ley Mo-
yano.Somo señalamos en el artícu-

lo anterior, tras el fallecimiento de la maestra María 
Merín, solicitó la plaza vacante Josefa Ferre, viuda 
de Blas Ortiz, la cual a  rmó estar ejerciendo dicho 
o  cio en la villa desde hacía mucho tiempo con el 
“celo y esmero que es bien notorio en todo el pue-
blo”. Aseguraba haber rechazado ofertas de otras lo-
calidades, dado el amor que tiene a sus discípulos. 
La petición u o  cio al ayuntamiento lo  rmó en su 
nombre el cura de Benasau, debido a que la maestra 
no sabía  rmar, lo cual parecía que no le inhabili-
taba para enseñar en la escuela de “costura” a las 
niñas, lo importante era que aprendiesen a  hacer 
calceta, cortar y coser, bordar, etc. en cuanto al resto 
podía contar con la ayuda de auxiliares o, llegado el 
caso, estaba previsto que pudiesen solicitar la ayu-
da de un maestro, de más de 40 años, para realizar 
una formación más profunda. La enseñanza feme-
nina requería de una programación diferente hasta 
el extremo de recibir, hasta tiempos recientes, una 
denominación especí  ca a nivel o  cial, como reza 
en la carta enviada por el gobernador fechada el 29 
de marzo de 1788 (acta 10/01/1801) en la que se 
menciona el recogimiento de niños y niñas en las es-
cuelas y costuras

Gracias a José Soriano de Alcoy sabemos que en 
1798 el ayuntamiento alcoyano publicó un edicto 
convocando a “qualesquiera mugeres que quisieren 
concurrir a los exámenes para el magisterio de 
enseñanza pública”. Lo que se procuraba es dotar a 
la escuela de niñas de maestras, con o sin título, que 
sepan tanto “leer, como escrivir, y doctrina christiana, 
quanto en las labores de medias, redecillas, faxas, 
mornell, coser, y brodar, de todas especies, y claces 
de lanas, seda, y telas”. En la Real Provisión de 
Carlos III de 1771 a las maestras de costura no se 
les exigía tanto como a los maestros, era su  ciente 
con que “las maestras de niñas, para permitirles 
la enseñanza, deberá preceder el informe de vida 
y costumbres, examen de doctrina por persona 
que dipute el Ordinario, y licencia de la Justicia, 
oído el Síndico y Personero sobre las diligencias 
previas”. Además, allí donde las hubiese, debía 
aplicarse la separación de sexos. De todos modos, 
la formación de las niñas no era una prioridad para 
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las autoridades y ese desinterés por parte de las 
autoridades hacia este tipo de enseñanza permitía 
que proliferasen las mujeres que impartían en sus 
casas clases clandestinas de costura a cambió de 
cierta contribución económica. Esto molestaba a 
las maestras titulares porque se quedaban con las 
alumnas pobres, mientras que las más pudientes 
iban a dichas clases.

En Cocentaina mientras las obras en el hospital 
seguían su curso, el ayuntamiento consideraba 
urgente, en julio de 1824, proveer la plaza de dicha 
escuela de costura. Se acepta la solicitud de Josefa 
Ferri, concediéndole el salario reglamentado por el 
consejo y la habitación que disfrutó su antecesora, 
que formaba parte de la casa-escuela y hospital, 
con la condición de que tan pronto como se le 
proporcione la pieza que está proyectada encima de 
la escuela, debe instalarse en ella y dejar la sala de 
labor al hospital, obligándose a guardar los siguientes 
capitulos:

“Tendrá obligación la maestra de enseñar a cuantas 
niñas se le presenten a la doctrina cristiana, coser, 
hacer medias, bordar, leer y escribir y demás labores 
propias del sexo en todos los días que no sean 
festivos, con solo las vacaciones desde Miércoles 
Santo al de san Vicente inclusive, y desde el día de 
Navidad hasta el de la Adoración de los Santos Reyes.  

Que además del salario que tiene asignado por el 
reglamento real percibirá de las niñas de padres 
con algunas facultades y no pobres, a saber, de las 
principiantes, seis dineros al mes y un dinero cada 
semana. De las mayorcitas percibirá seis cuartos 
al mes y un cuarto a la semana, de las que cosen 
y enseñar a leer y escribir, dos reales vellón al mes 
y dos cuartos a la semana. Que en las vacaciones 
señaladas podrá percibir además aquel regalo que le 
hagan las niñas”. Esta costumbre debió dar pie a los 

tres maestros de prime-
ras letras y las maestras 
de niñas en 1799 a soli-
citar del ayuntamiento se 
les concedan vacaciones 
por Navidad, Pascual de 
Resurrección y la prime-
ra mitad de agosto, de 
acuerdo con la costum-
bre de otros pueblos.

Poco después se vuel-
ven a reunir los Sres. del 

Ayuntamiento y de la Junta particular del Hospital de 
la villa en casa del Sr. Alcalde Mayor, y tras haber 
conferenciado largamente sobre el bien común que 
proporcionan a los vecinos el hospital y la costura, 
y vistas las di  cultades comprensibles para encon-
trar un lugar adecuado para el normal ejercicio de la 
maestra, acordaron se levante en la escuela de pri-
meras letras de la plaza de la Iglesia una sala capaz 
y decente para impartir la costura, y para alivio de su 
coste don Mariano Ortiz, don Sixto Reig y don Vicente 
Mora ofrecen gratis, entre los tres, cuanta madera 
y cañas sea necesario, y lo que resta, como no, se 
pague del salario de un año de la maestra entrante y 
de una contribución voluntaria. Y para saber a cuán-
to ascenderá la obra se pide un informe al maestro 
de obras José Briva. Estos abusos estaban a la orden 
del día, cuando en 1815 se jubila un maestro, dada 
su avanzada edad, al maestro entrante se le propo-
ne, como condición para ocupar su puesto, que debe 
compartir su salario con él a razón del 60-40%.

Durante la Década Absolutista  Década Absolutista (1823-33), el gobierno 
empieza a tomar conciencia del lamentable estado en 
que se halla la enseñanza en España, así que decide 
elaborar un Plan y Reglamento General de escuelas  Plan y Reglamento General de escuelas 
de Primeras Letras de 1825 (plan Calomarde).de Primeras Letras de 1825 (plan Calomarde).  Como 
era previsible, muchos maestros fueron incluidos en 
la campaña de represión contra los liberales (R.O. 

 Plan Calomarde 1825
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del 13 de julio), dado su posicionamiento fanático 
en favor del movimiento liberal. El gobierno, para 
evitar el ingreso de maestros reaccionarios, va a 
exigirles que se acrediten ante la Corte de Madrid, 
a través de las juntas provinciales, para obtener 
su habilitación, o en su defecto serán suspendidos 
en sus funciones. A partir de ahora, al otorgar el 
Rey los títulos académicos, puede seleccionar a 
los maestros a  nes, además el tribunal local que 
examinaba a los candidatos para cubrir una plaza 
de maestros lo debían formar preferentemente 
religiosos. Probablemente fue tal el número de 
maestros depurados que se tuvo que aceptar que 
concursasen personas que no disponían del título 
académico que expedía el Consejo de Castilla, pues 
algunos de los aprobados solicitaron dicho título 
presentando los certi  cados de buena conducta 
religiosa-política requeridos.

El Plan Calomarde comprende un plan para cada 
uno de los niveles educativos. El que nos interesa 
especialmente es el Plan y Reglamento de Primeras 
Letras del Reino de 1825, que estuvo vigente hasta 
1835, “dando a las escuelas una dirección en que “dando a las escuelas una dirección en que 
la Iglesia y el Estado pudieran ejercer aunadamente la Iglesia y el Estado pudieran ejercer aunadamente 
la más saludable in  uencia”la más saludable in  uencia”. En él se recogían mu-
chas propuestas del Trienio Liberal, que a su vez se 
hacía eco del Informe Quintana de 1813: creación de 
Juntas de Instrucción Pública, el mismo currículo y el 
establecimiento de escuelas prácticamente en todo 
el reino. Las escuelas, tanto de niños como de niñas, 
se clasi  caban en cuatro tipos, según la localidad, lo 
que representaba la adopción de un programa más 
o  menos amplio. Se  ja-
ban los libros de texto y 
toda la sesión escolar 
se desarrollaba dentro 
de un fuerte contenido 
religioso, con especial 
respeto a los padres y 
al maestro, también es-
peci  caba el salario de 
los maestros, aunque 
siempre en función de 
las disponibilidades mu-
nicipales.  

De todos modos, aunque 
pretendía ser un plan 
ambicioso, solo se pudo 
cumplir mínimamente. 
A partir de ahora y con 

mucha lentitud el sistema educativo fue tomando 
forma, hasta alcanzar su zenit a mediados del siglo 
XIX con la ley Moyano. Pero el camino recorrido du-
rante estos dos siglos ha estado y estuvo plagado de 
confrontaciones ideológicas, primero entre liberales 
y absolutistas, luego entre moderados y progresis-
tas, y ahora entre izquierda-derecha y nacionalista-
constitucionalista. El 2 de julio de 1827 se recibe 
un o  cio del Intendente de la provincia ordenando al 
ayuntamiento se recojan de la Contaduría General 
de Propios tres ejemplares del Plan General, para 
su conocimiento y ejecución. El plan era ambicioso, 
pero poco realista, pues dejaba la responsabilidad 
en manos municipales cuyas arcas estaban vacías.

En 1828, ante el alarmante estado de ruina en que 
se encuentra la escuela de niños, el ayuntamiento 
envía a los técnicos para que emitan un informe. 
Cuyo resultado catastró  co no nos debe extrañar, 
pues sabemos que la ermita de santa Ana databa de 
muy antiguo, pues la mandó construir en 1478 por la 
condesa Juana Fajardo, esposa del conde Juan Ruiz 
de Corella, sobre el emplazamiento que ocupaba 
desde antiguo el alfondech, alhóndiga o mesón en 
la plaza del mercado, debido a que en dicho lugar 
se practicaba el juego y todo tipo de vicios, y dicha 
actividad hería la sensibilidad de la condesa que 
vivía en el palacio. Así que pasó de ser un lugar 
de perdición a uno de devoción, y  nalmente de 
formación, cuando no electoral, como se constata el 
30 de abril de 1820, con motivo de la convocatoria 
de elecciones a las Cortes Generales. En Cocentaina 
había dos distritos electorales que coincidían con 

Fira de Tots Sants. Cocentaina
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sendas demarcaciones parroquiales: el raval y la 
vila. Por pura curiosidad aprovecharemos la cita 
para explicar cuál era el sistema electoral: el alcalde 
elegía a dos escrutadores que junto al secretario 
formaban la mesa de convocatoria de los vecinos de 
cada parroquia: el Salvador o raval con 530 vecinos o 
cabezas de familia y santa María o la vila con 1032. 
Los vecinos del raval debían personarse en la ermita 
de santa Ana y los de la vila en la casa consistorial. 
Empezaba el ritual acudiendo primeramente a las 
parroquias respectivas a celebrar una misa de acción 
de gracias. Después los asistentes acudían al lugar 
que le correspondía y votaban a los 31 compromisarios 
que a su vez elegían a 3 o 5 electores (raval y vila 
respectivamente).  

Según Cavanilles en los años 30 las escuelas esta-
ban en el hospital y en la ermita de santa Ana, pues 
la de Loreto, se había acordado derruirla. Por el mes 
de julio el intendente mandó un o  cio para que se 
impongan arbitrios nuevos a los contribuyentes con 
el  n de reedi  carlas. El ayuntamiento, formado por 
los mayores contribuyentes, preferiría que los fondos 
se saquen de la “planti  cación de la feria y el arrien-
do de la casa carnicería”, pero la petición municipal 
de repartimiento anual entre los vecinos, establecida 
por el decreto de 20/03/1819, había sido suspendi-
da por otro posterior del 23/12/1826, por lo que  “la 
propuesta hecha por el Ayuntamiento al señor Inten-
dente de Arbitrios para la reedi  cación de la casa en-
señanza de niños” no podía basarse en el arriendo de 
feria y de la carnicería, pero para “que no quede iluso-
rio el propuesto  n de prosperar por cuantos medios 
se alcance la enseñanza pública, tan crucial, mayor-
mente en pueblos rudos” el intendente autoriza que 
se imponga, “un sueldo por cada carga de pescado 
fresco que se venda en la villa y las 300 cargas que 
se conceptúa podrán venderse al año, 225 reales ve-
llón”, súmase a ello las venta en feria de:

 ·   ·    5 reales por cahiz de trigo por 150 cahices 
aportarán otros 2.250 reales. 

 ·   ·    4 reales por arroba de aceite por 50 arrobas, 
200 reales. 

 ·   ·    17 maravedis por cada puesto para vender 
comestibles por 4 son 730 reales. 

 ·   ·    18 mararavedis por cahiz de yeso, 8.000 
cahices anuales dan 4.832 reales 18 mar. 

 ·   ·    Un real por cada 100 tejas, ladrillos y otros, 
suman 60 reales. 

 ·   ·    Del mercado del jueves, un real por tienda de 
ropa, por la de sombreros 12 mar. 

 ·   ·    Por la de especies, saladura, buhonero, 
alfarero, 16 mar. 

 ·   ·    En TOTAL se espera recaudar 1.000 reales.

Con tantas reuniones, discusiones y decisiones, el 
tiempo pasaba sin encontrar una solución efectiva, 
pues el 27 de septiembre de 1830 se informa que 
la escuela de enseñanza de ambos sexos está 
a punto de derrumbarse y que el consistorio en 
estos momentos carece de fondos para acudir a 
su reparación, excusándose que bastante hacía 
si lograba pagar el sueldo a los maestros, que en 
estos momentos eran: el de primeras letras (niños) 
903 reales 18 mar. y a la maestra de labor (niñas) 
752 reales 32 mar, y con el menor retraso posible, 
retraso en la percepción de los sueldos que se 
habían convertido en una costumbre, pues en 1831 
todavía se le debían 1.054 reales a José Palací, al 
nuevo maestro Juan Beneito 142 reales 12 mar.; 
al P. Agustín Richart, por el tiempo que regentó la 
escuela en 1829, 89 reales. También reclamaba 
Josefa Ferre no solo los atrasos del año anterior, 282 
r. 32 m. sino que se le procure un local adecuado 
como aula. El ayuntamiento reconoce que carece 
de un “local para la enseñanza de niñas, sobre lo 
cual tiene presentado un expediente documentado 
a la Dirección General de Estudios por conducto del 
señor Intendente, para la aprobación de arbitrios 
para la reedi  cación de la casa enseñanza”. Y eso 
que eran pocas las niñas que acudían asiduamente 
a la escuela, pues era opnión general que las niñas 
aprendiesen, sobre todo, las labores propias del 
hogar o “las labores propias de su sexo”, y para 
eso no era necesario acudir a la escuela. De haber 
acudido todas regularmente hubiera sido imposible 
acogerlas.

El 11 de diciembre vuelve la maestra a quejarse de la 
falta de local, a lo que el ayuntamiento responde que 
“no ha lugar a la solicitud, hasta que el intendente 
resuelva sobre el particular” (que es el autorizar el 
cobro de arbitrios), pero a las quejas de la maestra 
se suman ahora las reconvenciones hechas por la 
Junta Superior de Inspección de Escuelas del Reino. 
Igualmente, el maestro Juan Beneito se queja ante 
el intendente para que el ayuntamiento le abone 
el salario que por reglamento le está señalado 
según su clase (en esa época, aunque existía una 
normativa o  cial común a todo el Reino, cada 
ayuntamiento pagaba como quería o podía, además 
existían diferentes niveles o grados de maestros). La 
regla primera y nona de la circular de Intendencia 
del 22/06/1825 del Plan de Escuelas se permitía 
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a los ayuntamientos disponer de maestros con una 
dotación económica inferior, y justamente esta era 
la situación laboral de dicho maestro que acordó en 
su día un salario de 60 libras, más un complemento 
que aportarían los niños hasta que su sueldo fuese 
homologado. Posteriormente se acordó aumentar en 
3 reales anuales a cambio de no exigir el maestro 
cantidad alguna de los niños. Es el cuento de nunca 
acabar, los maestros no solo cobraban poco y con 
retraso, sino que las aulas destinadas a impartir clase, 
si las tenían, estaban en un estado de permanente 
ruina, y casi siempre eran lugares lúgubres y con 
escasas condiciones higiénicas, y no digamos de las 
condiciones de la casa-habitación del maestro/a que 
el ayuntamiento debía proporcionarles.

En 1831, Vicente Borras Vidal de la Ollería solicita 
del ayuntamiento le permita abrir una escuela de pri-
meras letras, a cambio solo de la aportación de los 
alumnos y del compromiso de ocupar la 
plaza de maestro en cuanto vacase. Y 
esto ocurrió unos años después, cuan-
do el 29 de marzo de 1839 solicita, 
como maestro de primeras letras de 3ª 
y 4ª clase (según las asignaturas apro-
badas) se le señale dotación, a lo cual 
responde el ayuntamiento que cuando 
convoque oposiciones se presente a 
ellas. Pero en julio de ese mismo año vuelve a hacer 
la petición a la comisión de instrucción pública y se 
resuelve que “siendo esta villa la de segunda clase 
no corresponde a este interesado dotación alguna 
y que es preciso llamar a oposición a maestros de 
2ª clase”. Finalmente parece que pudo acceder a la 
plaza deseada, ejerciendo su o  cio hasta su falleci-
miento en 1880, con 76 años.

Reconocemos que el problema escolar que sufría 
Cocentaina no era privativo de ella, pero sus escasos 
ingresos, su endeudamiento crónico, su incapacidad 
para generar nuevos recursos, constituían razones 
de peso para impedirle atender, como se debía, las 
necesidades mínimas docentes. La Junta de Inspec-
tores de Escuelas en marzo de 1834 le reclama, una 
vez más, información sobre el estado de las escue-
las. No sin razón el maestro de latinidad P. Gabriel 
Sorolla avisa del estado de deterioro en que se en-
cuentran las viguetas de pino de la ermita de santa 
Ana, y si no es su  ciente el desastre, se anuncia que 

la escuela del hospital viejo se acaba de arruinar. El 
ayuntamiento pide ayuda al subdelegado de Fomento 
de la provincia para que señale de que fondos se pue-
de  nanciar la reparación. 

En 1833 fallece Fernando VII y se inicia la primera 
guerra carlista. Con Isabel II en el trono, el liberalis-
mo se asienta de  nitivamente en España, permitien-
do la vuelta de mucho sexiliados, entre ellos Pablo 
Montesinos, maestro insigne comprometido con el 
ideario liberal de las Cortes de Cádiz, que residió en 
Inglaterra hasta 1833 en dónde se familiarizó de los 
avances educativos ingleses. Sus ideas pedagógicas 
están presentes en los cambios que el liberalismo 
moderado imprimió a la educación, como es el Plan  Plan 
de Instrucción Primaria de 1834 (Instrucción para de Instrucción Primaria de 1834 (Instrucción para 
el régimen y gobierno de las escuelas de primeras el régimen y gobierno de las escuelas de primeras 
letras del reino) que implanta el modelo de las es-letras del reino) que implanta el modelo de las es-
cuelas de enseñanza mutua. Interesantes resultan 

las palabras de la Reina Regente sobre el estado de 
la educación en España: “he tenido a bien resolver 
que una comisión compuesta de sujetos ilustrados ... 
se ocupe en la formación de un plan general de ins-
trucción primaria aplicable a todos los pueblos de la 
monarquía … a  n de que se eviten todos los abusos 
que han impedido hasta ahora los progresos de la 
enseñanza primaria. Y que la comisión se ocupa con 
preferencia de establecer en esta Corte las escuelas 
de enseñanza mutua lancasteriana y sobre todo una 
normal, en que se instruyan los profesores de las 
provincias”. Pero por problemas políticos el plan se 
fue retrasando, hasta que el 4 de agosto de 1836 el 
duque de Rivas presenta un nuevo  Plan General de Plan General de 
Instrucción Pública Instrucción Pública inspirado en el que Reglamento 
general de Instrucción pública de 1821 que aposta-
ba por una educación pública, obligatoria, universal, 
común a ambos sexos y gratuita: y en la universitaria, 
libertad de cátedra. Y, como en dicho Reglamento, se 
vuelve al diálogo entre gobierno e iglesia en materia 
de enseñanza que llegará hasta la actualidad. 
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Demografia a Cocentaina

 1900 - 1910 

FRANCESC JOVER DOMÍNGUEZ

Per investigar i descobrir diferents aspectes de la 
nostra història cal escodrinyar documents als di-
ferents arxius locals i tots els que tenim al nostre 
abast. Podem trobar temes inimaginables per dur-
nos a explorar la societat de qualsevol època. En el 
cas del tema de hui, he volgut conèixer quines eren 
les característiques de la societat de primeries del 
segle XX; una època en què es va iniciar el pas de 
jornalers del camp a la indústria. Tot i així, he com-
provat que en aquell moment l’entramat social i 
econòmic de Cocentaina encara tenia una important 
base agrícola. 

Havent arribat a la segona dècada del segle XXI em 
fa goig conéixer la població que hi havia a Cocentaina 
a través de la seua demogra  a; els que naixien, els 
que morien i quina era la causa de la mort a la pri-
mera dècada del segle XX. Per açò vaig haver de fer 
un buidatge en els llibres de Registre Civil i prendre 
les pertinents notes dels naixements i l’edat en què 
morien. Això em va donar una idea aproximada de 
les di  cultats del veïnat d’aquell temps i quines eren 
les esperances de vida durant la dècada de 1900 a 
1910. Vaig considerar comptabilitzar per separat els 
nascuts en cada un dels nuclis poblacionals de Co-
centaina diferenciant els llocs 
de la Vila, el Raval, l’Alcúdia, 
Fraga i els masos, als quals 
els dic població dispersa. Açò 
em donava una idea d’on vi-
via la gent i m’aproximava a 
quin era el nivell econòmic de 
l’agricultura. Tot seguit, vaig 
prendre nota de les defun-
cions en el mateix període i 
vaig indicar l’edat en què mo-
ria cadascú i per quin motiu 
ho feia.  

Els llibres del Registre Civil 
són una part imprescindible 
per a estudiar la geogra  a 
humana. Es van iniciar l’1 de 
gener de 1871 per una llei 

que feu l’Estat espanyol l’any anterior. Segons el 
meu parer, aquesta decisió administrativa fou una 
de les actituds burgeses més encertades de les que 
va tindre el Nou Règim. Deixar enregistrats els nai-
xements, els defuncions i els matrimonis ha sigut un 
avanç per als historiadors i sociòlegs per les dades 
que aporta. Anteriorment aquestes dades solament 
havien estat als arxius parroquials.

Segons la pàgina d’estadística de la Diputació 
d’Alacant, la població de Cocentaina l’any 1900 era 
de 7.093 habitants, i en arribar al  nal de la dèca-
da va arribar a 7.125. És a dir, es va mantenir una 
població estable durant tota la dècada; la mateixa 
estabilitat que va haver-hi durant les dues dècades 
següents. Altra cosa ha sigut l’estabilitat demogrà  -
ca general que hi ha hagut en tota la comarca del 
Comtat durant tot el segle XX; tant estable que so-
lament va augmentar 360 habitants (J. Tormo San-
tonja), però açò ho deixe ací perquè m’allunyaria del 
tema.

Per a visualitzar millor aquest article vaig demanar 
que em feren uns grà  cs i unes taules per a poder 
adonar-nos millor d’aquell moviment poblacional. 
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També vaig dir que em feren referència a dones, ho-
mes i llocs de naixement per afegir més dades. 

Referent als nascuts, donant una primera ullada a la 
taula i grà  c primer, veiem que la part de la Vila és 
la que més naixements hi van haver, seguit de prop 
pel Raval, els dos nuclis principals de Cocentaina on 
es concentrava la major part de població. També po-
dem veure a través dels naixements a les pedanies i 
a la població dispersa, el moviment vital dels nuclis 
menuts. Als llocs disseminats de les masies he in-
clòs els masos de Penella, de Moltó (o Algars) i el Po-
ble Nou de Sant Rafel, els quals ens donen tot plegat 

una quantitat de naixements superior als de Fraga i 
l’Alcúdia junts; cosa que, a més de proporcionalitat, 
ens rea  rma la vida en aquests nuclis on encara es 
centrava des de temps immemorial la citada econo-
mia agrícola. 

En l’apartat de llocs disseminats he pogut veure al-
gunes curiositats com ara topònims que no conei-
xia, per exemple la partida de la Mota o el mas que 
es deia de Calina a Penella. A més, he observat una 
muntonada de masos que actualment han desapa-
regut, estan mig enderrocats o en camí de fer-ho del 
tot. Trobe que hi ha 7 molins (inclosos el molí Batà i 
Batanet) on hi ha diferents naixements, la qual cosa 
ens fa veure que aleshores estaven habitats i en fun-
cionament. Un d’ells, dit de la Fustera, ignore quin 
molí és, tot i que a voltes els molins o masies agafen 
el nom (o sobrenom) del que viu en aquell moment i 
arriba a despistar-nos.

Observem que durant tota la dècada el nombre de 
naixements és prou regular a excepció de 1910 que 
hi ha una disminució relativament destacada. Les 
dents de serra que fan els naixements, el mateix que 
la dels morts, sempre obeeixen a causes concretes. 
En aquest cas no és descabellat atribuir aquella lleu-
gera baixada de naixements a la destrossa que feu 
la  l·loxera a la vinya, sector principal de l’economia 
agrària del Comtat en aquell temps. Tanmateix, mal-
grat la greu malaltia de les vinyes i l’emigració que va 
provocar, Cocentaina manté la població sens dubte 
a causa d’una dualitat demogrà  ca del Comtat, que 
diu Tormo Santonja.   

Continuant ara amb les defuncions durant la mateixa 
dècada, ho farem en períodes de cinc en cinc anys 
per tal de veure l’expectativa de vida que hi havia en 
cada etapa. Començant pels nascuts de 0 a 4 anys, 
el primer que ens sorprén és la gran mortaldat in-
fantil de l’època.Això ens dona a entendre millor allò 
que de menuts sentíem dir a les persones grans: 
«abans la campaneta de ‘cel, cel’ estava tocant a 
tota hora». Quan moria una xiqueta o xiquet, no es 
tocava el clàssic toc majestuós de campana que 
coneixem. Era un toc més aviat alegre, pel seu ritme, 
que feia la campana menuda. Aquesta assiduïtat 
de tocs va arribar  ns i tot a provocar que la gent 
ho acceptara com una cosa natural i el va convertir 
en una certa festa. La cultura popular s›expressa 
de moltes maneres i arriba a manifestar allò que 
no acaba d’entendre a la seva manera. Hi havia la 
creença que el cel havia de nodrir-se d’angelets i els 
albadets complien aquesta missió, per això era motiu 
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d’alegria. Ho entendrem millor si recordem que en 
certes comarques encara guarden el bolero valencià 
per ballar, com una relíquia antropològica: la «Dansa 
del vetlatori». Una dansa que es feia coincidint en el 
la vetla de l›albat. 

Durant aquella dècada a Cocentaina va haver-hi una 
mitjana de dos albadets setmanals en una població 
com he dit més amunt al voltant de 7.000 habitants. 
Amb aquesta proporcionalitat la gent acaba assu-
mint-ho com una cosa normal. Tan importants i nom-
broses eren les defuncions infantils d’aquest període 
com les de la resta total d’edats. 

La diferència en aquests primers cinc anys és tan 
exagerada que vaig estar indecís de dir que em feren 

el grà  c d’altra manera per tal de donar visualment 
més rellevància al conjunt d’edats següents. Final-
ment, ho vaig deixar així amb la intenció de destacar 
per damunt de tot la gran mortaldat infantil que hi 
havia, cosa que -per altra banda- no impedeix veure 
clarament les expectatives de vida que hi havia en 
totes les altres.

Quant a les malalties que causaven la mort, he ha-
gut d’optar també per mostrar únicament la dels xi-
ques i xiquetes de 0 a 4 anys per la gran incidència 
d’aquesta edat i per l’interrogant que ens proporcio-
na.  

Pel que fa a l’edat de la resta de defuncions, veiem 
unes dents de serra curioses perquè una volta supe-
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rats els primers quatre anys, augmenta l’esperança 
de vida, tot i que de 10 a 14 anys torna a baixar sig-
ni  cativament. Les etapes següents mantenen una 
certa estabilitat  ns que s’arriba als 50 anys que hi 
ha un lleuger augment que va creixent  ns als 74 
anys. A partir d’aquesta edat baixa l’expectativa  ns 
a 84 anys que s’inicia un major descens. Persones 
de més de 95 anys sols n’he trobat 6, quatre dones 
i dos homes. Durant els 10 anys estudiats, l’edat 
màxima fou d’una dona, Francisca Hernández Alca-
raz, que arriba a 98 anys que mor de marasme senil. 

Quant a altres motius de defunció que no són 
malalties n’hi ha algunes singulars o anecdòtiques; 
com aquella d’una dona de 94 anys que mor per 
ser «alcanzada por el tren». Una altra d’una xique-
ta de 3 anys que mor per «topetazo de carnero», o 
també una xiqueta de 2 anyets que mor «por as  xia 
de inmersión». No és la primera que mor per asfíxia 
en aquest primer període. N’hi ha moltes més, tot i 
que no ho especi  ca com la d’immersió. Per l’edat 
en què consta la mort per asfíxia es dedueix quan 
és en el part, però molts altres morts per asfíxia no 
sempre eren al nàixer, si no durant els quatre anys 
després tot i que no ho s’especi  ca. També em va 
copsar una altra mort d’un adolescent de 15 anys 
que mor «por un navajazo». El mateix que una altra 
que fou per «accidente por electricidad»; tenint en 
compte que era un home de 63 anys i fou en 1901 
quan l’electricitat a Cocentaina era molt incipient. 
Suïcidis solament n’hi ha dos o tres i,  nalment, un 
home que el van trobar mort dins d’una cova.

Per acabar, cal dir que partint d’aquestes mateixes 
dades demogrà  ques podien arribar a altres lec-
tures com les sanitàries que no m’he atrevit a co-
mentar. De qualsevol manera la població a Cocen-
taina durant la segona i tercera dècada del segle 
XX, va estar prou estabilitzada. Potser els anys 20 
va augmentar moderadament sens dubte a força 
de disminuir els pobles menuts del Comtat que van 
quedar molt espatllats per la crisi de l’agricultura.
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L’últim torneig de roger de llúria.

Del torneig de la taula redona 

a la crema de Cocentaina

IVAN CARBONELL IGLESIAS

Centre d’Estudis Contestans

En l’Edat Mitjana el torneig serveix com a exercici 
preparatori per a la guerra, amenitat durant 
una reunió de nobles, sublimació de la tensió 
bèl·lica latent en temps de pau o esbarjo en forma 
d’homenatge. El torneig agafarà embranzida a partir 
del segle XII –l’origen se’n relaciona amb Godefroy 
II, Senyor de Preville (V1066)– i declinarà a partir de 
la mort dramàtica d’Enric II de França 
(V1559) de resultes d’un torneig. Els 
testimonis administratius de l’època 
i les obres de la literatura medieval 
re  ectiran el gust per aquests torneigs 
que revolucionaven la vida de les viles 
on es realitzaven. En el nostre món de 
hui, les justes medievals han deixat 
noms tan signi  catius com els del 
carrer del Born a Barcelona o Mallorca, 
on es justava o bornava.  

A nosaltres ens interessa especialment 
un torneig del qual es fa ressò Martí 
de Riquer, a partir del testimoni de 
la Crònica del peraladenc Ramon 
Muntaner. Muntaner va ser polític, 
guerrer i home de lletres que va escriure 
la memòria dels reis de la Corona 
d’Aragó, sobretot del rei Pere el Gran, 
i va assistir en directe a les gestes dels 
almogàvers a Grècia, just en el mateix 
any en què Cocentaina resistia l’atac 
granadí de 1304 que la destruiria. 
Qui va capitanejar la població de 
Cocentaina en aquell dia fundacional 
per a Cocentaina va ser l’almirall 
Roger de Llúria, de qui Muntaner 
parla molt en la seua crònica. Aquell 
any de 1304, però, no estaven junts. 
Unes dècades després, des de la seua 
alqueria de Xirivella, Ramon Muntaner 
posarà per escrit tots els seus records 
i és llavors quan evoca un torneig que 
va ser organitzat per l’almirall Roger 

de Llúria. Aquell torneig va consistir en una justa 
anomenada taula redona. Martí de Riquer sintetitza 
com funcionava aquella mena de justa després de 
llegir el testimoni de Ramon Muntaner:

El juego de la tabla redonda se hacía en unas lizas, 
en cuyos extremos se había montado  un castillo un castillo 
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de maderade madera donde se recluía el caballero que 
mantenía el juego, dispuesto a luchar con todo 
aquel que se acercase con intención de justar con 
él. Cuando esto ocurría, los del castillo tocaban la 
trompeta, y el caballero defensor o mantenedor 
(..) salía del castillo dispuesto a combatir con el 
provocador. La lucha se hacía a caballo y con 
lanzas (Riquer, 1999: 155).

Qui va organitzar aquell curiós “joc de la taula redona” 
que comenta Riquer a partir del text de Muntaner 
va ser l’almirall Roger de Llúria. Ho va fer a la vila 
aragonesa de Calataiud, l’any 1291, amb motiu de 
la trobada entre el rei d’Aragó, Jaume II, i el rei de 
Castella, Sancho IV. Els monarques s’havien reunit 
amb els seus estols en aquella vila aragonesa per a 
pactar un matrimoni que havia d’unir familiarment 
els dos reis. Per a entretindre la gent durant els tretze 
dies que van durar les converses, l’almirall Roger de 
Llúria organitza aquest joc de la taula redona. Ell és 
precisament el cavaller defensor o mantenidor que 
ix del castell quan arriba algun altre cavaller que el 
desa  a. Ramon Muntaner glossa la valerosa  gura 
de l’almirall, que tot i la seua edat madura esdevé el 
campió de la lliça:

E l’almirall, per honor del rei de Castella e de la 
reina, féu cridar taula rodona en Calataiú, e mès 
la tela per júnyer, e hac de fer, al cap del camp, un 
castell de fusta on ell eixís con cavaller vengués. 
(Muntaner, cap.166) 

Com veiem, el torneig de la taula redona consistia en: 
a) un castell de fusta, b) un heroi que espera a l’interior 
del castell i c) algú que ve a desa  ar-lo l’arribada del 
qual s’anuncia amb trompetes. A aquests elements 
bàsics se’n poden anar sumant altres elements. 
Sobre aquesta mena de justa medieval hi ha moltes 
fonts angleses que ens en parlen, com ara les que 
es recullen en The medieval tournament, de Robert 
Coltman Clephan. Els fets històrics d’aquestes justes 
també descansen al darrere del «Conte del cavaller» 
inclòs en els Canterbury Tales de Geoffrey Chaucer, 
del qual s’ha fet  ns i tot una pel·lícula. Coltman ens 
il·lustra sobre el nombre de cavallers que xoquen en 
el torneig:

The challengers, or tenans, of the round table 
consisted of the king and seventeen his knights; 
their opponents, the venans, comprised fourteen 
knights, with the Earl of Lancaster at their head 
(Coltman, 1995).   

Les fonts franceses ens conten que en aquest joc 
també s’adoptaven els noms dels cavallers de la 

mítica taula redona a la qual al·ludeix el nom del joc. 
Una d’aquestes justes es va celebrar amb tota la 
intencionalitat el 1302, a Falkirk, Escòcia. Ho explica 
Sébastien Nadot en Rompez les lances! Chevaliers et 
tournois au Moyen Age:

Cette volonté de tenir des joutes arthuriennes 
s’inscrit vraisemblablement dans une logique 
de douce propagande, ce que con  rme la tenue 
d’une nouvelle table ronde à Falkirk. (Nadot, 74) 

Com veiem en fonts catalanes, angleses i franceses, 
aquella mena de torneig de la taula redona que 
l’almirall Roger de Llúria va organitzar a Calataiud 
en 1291 era freqüent, com freqüent era la pràctica 
del torneig. Una carta dels jurats de València datada 
el 12 de desembre de 1399 ens aproxima a com 
havien estat d’habituals els torneigs, però que ja eren 
desaconsellables en l’època de redacció de la carta. 
Segons el text, no era aconsellable fer aquella mena 
de combats, que ja eren arcaics, perquè podien 
prestar-se a xocs entre faccions del bandolerisme 
nobiliari a les quals sembla al·ludir la carta:  

Al molt noble e molt savi baró mossén n’Ot de 
Monchada.

Molt noble mossén:

Entés havem que en lo vostre loch de Xiva se deu 
parar e tenir en la propvinent festa de Ninou, e 
per dos dies aprés, rench o taula de córrer puntes 
e d’altres fets d’armes molt perilloses. De què 
som molt maravellats de costra sàvia noblea, car, 
jatssia en altres temps se puxen fer fets d’armes 
per mostrar art de cavalleria, emperò, parlan ab 
la honor que·s pertany, al present temps fer tal 
ajusts, e de semblants armes –majorment en 
aquest regne, dispost a occasions per raó de les 
bandositats qui en aquell són–, no·s deuen fer o 
permetre per esguard de les armes, qui porten 
en si colps mortals de gran perill, de què·s porien 
seguir majors dans e multiplicació de majors 
escàndels. (Rubio, 337)

La novel·la eterna de Joanot Martorell, el Tirant lo 
Blanch, és també un text nostàlgic d’aquell món dels 
cavallers i de les justes que en el moment de redacció 
del text, cap al 1460, ja era un anacronisme malgrat 
l’autor. Com a re  ex enamorat que és l’obra d’aquest 
món de la cavalleria, hi ha capítols del TLB dedicats 
als torneigs i vet ací que també apareix el motiu del 
castell de fusta en un torneig a Anglaterra. Trobem en 
el text del TLB un «clos de fusta» i un nombre concret 
de cavallers preparats per a l’acció:
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Aprés que lo consell fon tengut e ordenats los 
capítols, foren publicats generalment per los 
sobredits reis d’armes e herauts. E era ja hora 
tarda, lo rey se llevà ab tots los estats e anaren-
se a dinar. E dites vespres, lo Rei ab tots los 
estats de continent ab molts ministres anam on 
estaven los XXVI cavallers elets per fer les armes, 
qui distaven de l’alleujament de l’estat del rey un 
tir de ballesta. E dins lo camp, lla on ells estaven, 
tenien un clos de fusta molt alta, un clos de fusta molt alta, que negú no els 
podia veure sinó per la porta o entrant dins; e tots 
estaven asseguts en cadires, XIII a una part e XIII a  XIII a una part e XIII a 
l’altra,l’altra, e tots armats en blanch, e al cap portaven 
corones d’or molt riques. (..) Com hagueren dat   
a les dançes, lo rey ab tots los stats anam a veure 
totes les lliçes, ço és a saber, la lliça on junyien, 
que era molt ben feta, ab molts cadafals que hi 
havia, e per semblant eren totes les altres, ab los 
cadafals molt ben emparamentats de molt bells 
e singulars draps de ras, e així mateix les lliçes. 
(Martorell, 222)   

Però és que fora de la ciutat els assistents a la festa 
troben encara una altra construcció de fusta més 
gran: ixen de la ciutat, passen el riu i troben una gran 
roca de fusta. Els de l’interior de la roca es neguen 
a obrir-la i la defensen des de les portes i des de les 
muralles. Emperò, el combat resultarà ser una farsa, 
un teatre de cavallers:

Enmig de la praderia trobam una gran roca feta de  una gran roca feta de 
fusta per subtil arti  ci tota closa; fusta per subtil arti  ci tota closa; e sobre la roca 

se demostrà un gran e alt castell ab forniment de 
molt bella muralla, on havia cinc-cents hòmens 
d’armes qui el guardaven, tots armats en blanch. 
Apleguà primer lo duch ab tota la gent d’armes 
e manà que obrissen les portes de la roca,manà que obrissen les portes de la roca, e los 
qui staven dins digueren que per negú ells no 
obririen, per ço com llur senyor no u volia, sinó 
que tornassen atràs. Sus! –dix lo duch–, tothom 
faça lo que yo faré. Devallà del cavall e mès-se lo 
primer de tots, e los seus feren lo que ell havia 
fet; ab les spases en les mans e ab les lançes 
combateren molt fort la dita roca. Los qui staven Los qui staven 
alt en la muralla lançaven de grans canteres e alt en la muralla lançaven de grans canteres e 
bombardesbombardes, colobrines e spingardes, barres que 
semblaven de ferro, e pedres. E tot açò era de 
cuyro negre, e les pedres de cuyro blanch, hon n’i 
havia de grans e de poques, e totes eren plenes 
dins de arena, emperò, senyor, si dava a negun 
home d’armes, pleguat lo metia per terra. E 
certament fon un combat molt gentil, e los qui no u 
sabíem, pensam, en lo primer combat, que anava 
de veres, e molts descavalcam e, ab les spases 
en les mans cuytam allà; emperò prestament  emperò prestament 
coneguem que era burla.coneguem que era burla. Aprés apleguaren 
tots los stats de hu en hu, e preguaren-los se 
volguessen dar; ne tanpoch los volgueren obrir la 
porta, ni menys per lo rey. La reyna, que véu que 
a negú no volien obrir, acostà-s’i ab lo seu stat a 
la porta e demanà qui era lo senyor del castell, 
e digueren-li que lo déu d’Amor, lo qual tragué 
lo cap en una fenestra. La reyna, que·l véu, féu-li 
gran reverència de genoll. (Martorell, 225)   



FFFFeeeessstttaaaa iiii  HHHHiiisssttttòòòrrriiiaaaatttòòòrrriiiaaa

283

En les notes a peu de pàgina d’aquest capítol, el 
professor Albert Hauf, que ha estat el curador i editor 
del text, adverteix que aquesta construcció de fusta 
apareix en diverses fonts, com ara en fonts franceses 
i angleses arreplegades per Wickman, i també en 
fonts castellanes. Hauf cita la Crónica del Halconero 
de Juan II i la crònica de Miguel Lucas de Iranzo. 
Tots dos textos donen testimoni d’una construcció 
al·legòrica semblant que es va fer a Valladolid l’any 
1428 per a allotjar convidats:

Fizo en la plaza de dicha villa, al cantón de la 
calle que sale del Canpo a la plaza, una fortaleza, una fortaleza, 
la qual hera de madera de lienço.la qual hera de madera de lienço. Hera fecha por 
esta vía; una torre muy alta con quatro torrejones 
encima. (HAUF, 226)

En la mateixa nota al peu, Hauf ja esmenta la raó 
per la qual a nosaltres ens interessa tant aquesta 
modalitat de torneig de la taula redona, amb els 
seus castells de fusta:

Això dona una interessant dimensió al·legòrica 
a un joc de tipus militar, d’altra banda força 
freqüent, i que recorda els encara celebrats a 
València amb motiu de les festes de moros i  amb motiu de les festes de moros i 
cristians. cristians. 

Ací és on volíem arribar. El nostre castell de fusta 
que es planta al centre neuràlgic de la localitat en 
festes és, o almenys sembla probable que ho siga, 
una reminiscència d’aquells castells de fusta que es 
muntaven per a celebrar torneigs com el de la taula 
redona. En les festes de Cocentaina apareixen tots 
aquests elements: el castell de fusta on hi ha un 
cavaller; la trompeta que anuncia el desa  ament, 
com s’esdevé en el dia de les ambaixades o de 
l’alardo, i el xoc  nal a les portes del castell de 
fusta. Val a dir que durant el torneig de Calataiud de 
1291, Roger de Llúria participaria d’aquest torneig 
de la taula redona com a simple entreteniment 
esportiu, no exempt de perills, com escriuen els 
jurats de València. Una dècada i escaig més tard, el 
1304, el mateix almirall calabrés Roger de Llúria de 
qui Ramon Muntaner deia que parlava «lo pus bell 
catalanesch del món» havia de defensar un altre 
castell, el de Cocentaina, però ja no seria enmig 
d’una  cció ni d’un torneig, sinó el dia de l’atac de 
les tropes granadines sobre Cocentaina:

A l’alba del dijous 27 d’agost de 1304 «les fenbres 
e·ls fadrins» de Cocentaina havien estat evacuats 
al castell, mentres que els hòmens es disposaven 
a evitar l’entrada de l’exèrcit musulmà. Per dos 
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voltes aconseguiren rebutjar la seua escomesa, 
però  nalment, a migdia, hagueren d’abandonar 
la vila i marxar cap al castell, moment en el 
qual es produí un combat a camp obert en què 
15 contestans perderen la vida per uns 100 
granadins, segons el relat del mateix Roger de 
Lloria. Els habitants de Cocentaina quedaren, 
doncs, encerclats en el castell pels musulmans, 
la majoria dels quals partí el dia següent a Alcoi 
per tractar de prendre la vila. (..) Dissabte s’hi 
presentà Alhaig, segurament el predicador de la 
Gallinera que havia preparat anteriorment l’atac 
amb Al-Abbas, i demanà a Roger de Lloria que 
donara permís a tots els seus musulmans per 
a marxar lliurement del regne, però l’almirall 
es negà en redó: «la pus àvol cabra que yo avia 
la mort no retria, menys de vostre manament» 
[del rei]. Consegüentment, el sendemà, 
diumenge 30 d’agost de 1304, un gran exèrcit 
amb la presència de «los sarraïns de la terra», 
 ns a 12.000 hòmens d’armes, arrasà la vila 
per complet, mentre els contestans, des del 
castell, tractaven de fer tot el mal que podien 
llançant pedres. (Baydal, http://blog.harca.
org/2014/11/25/dur-lenemic-a-casa-la-crema-
de-cocentaina-en-1304/)  

Veiem, per tant, que les actuals festes de moros i 
cristians de Cocentaina evoquen el dramatisme 
d’aquells dies bèl·lics de 1304 i alhora també són 
reminiscència plausible dels torneigs dels temps 
de pau, com el de la taula redona. La  gura del 
gran almirall de qui Ramon Muntaner va escriure 
les gestes també es dona cita a Cocentaina. De la 
seua presència en els torneigs tenim el testimoni 
de la crònica de Muntaner. De la presència en els 
fets de Cocentaina de 1304 tenim el testimoni 

del puny i lletra de l’almirall mateix. Llàstima que 
Ramon Muntaner no presenciara l’atac sobre 
Cocentaina de 1304, ja que aquell any feia costat 
a un altre Roger, Roger de Flor, en gestes com la de 
la Batalla de Kibistra, a mitjan agost de 1304. Si, en 
canvi, haguera estat al costat de Roger de Llúria i 
haguera sobreviscut a l’atac granadí de Cocentaina, 
qui sap el que haguera narrat sobre el gran almirall. 
És possible que el de Peralada haguera escrit anys 
després a Xirivella que aquell dia a Cocentaina Roger 
de Llúria va ser més digne que mai d’haver estat 
un dels cavallers de la Taula Redona del rei Artur 
Pendragó.
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Aquelles venerades mongetes

JOAN JOVER DOMÍNGUEZ

Molt s’ha parlat aquest any i continuarà parlant-se de 
la Mare de Déu del Miracle i al voltant de les germa-
nes clarisses, que des d’aquelles primeres 7 germa-
nes clarisses que provenien del convent d’Agustines 
descalces de Granada, les quals, i des del primer 
moment, es van sentir impregnades de la gran de-
voció que tots els socarrats li teníem a la nostra Pa-
trona; des d’aleshores, i  ns als nostres dies, totes 
elles han estat les vertaderes valedores i guardianes 
d’aquesta Santa i Venerada Imatge.

 Des de l’aplegada d’aquestes monges fundadores 
d’aquest monestir,  ns als nostres dies, molts són 
els esdeveniments ocorreguts dins d’aquesta col-
lectivitat religiosa, que en l’esdevenir dels anys han 
anat adaptant-se als nous temps; segurament, a un 
ritme més lent que el que succeïa de portes enfora. 
Per a molts de nosaltres la vida interior d’aquestes 
mongetes, ha estat sempre un misteri; els que d’una 
manera o una altra hem entrat dins del convent, re-
cordem unes mongetes amb la cara tapada: recorde 
entrar al claustre amb molt de respecte acompanyat 
en tot moment per una mongeta avisant les altres 
germanes tocant la campaneta.

 Com hem dit abans, molt s’ha parlat de la fundació 
d’aquest monestir, molts són els escrits que s’han 
publicat en les diferents revistes locals, tots  rmats 
per vertaders historiadors que s’han preocupat de 

difondre el llegat històric i religiós del nostre benvol-
gut poble, tenint com a referent principal aquell frare 
mercedari, Fra Agustí Arques i Jover, el qual va ser el 
vertader precursor de la nostra història local escrita.

 La fundació del convent va estar sota el patrocini i 
la protecció dels comtes de Cocentaina i en particu-
lar de la comtessa Antònia Roís de Corella, els quals 
van ser els vertaders valedors perquè unes mon-
ges provinents, (com hem dit abans), d’un convent 
d’Agustines Descalces de Granada, vingueren al nos-
tre poble per a fer-se càrrec de la fundació d’aquest 
convent per honorar i retre-li culte a la imatge de la 
Mare de Déu del Miracle, a la qual tanta devoció li 
professava, la família dels Corella. Com tots sabem, 
aquestes mongetes van ser les venerades germanes: 
Sor Adriana del Espíritu Santo, Sor María de Gracia, Sor Adriana del Espíritu Santo, Sor María de Gracia, 
Sor María de San Dionisio, Sor Catalina del Espíritu Sor María de San Dionisio, Sor Catalina del Espíritu 
Santo, Sor Ana María de San Agustín, Sor Luciana Santo, Sor Ana María de San Agustín, Sor Luciana 
de Jesús, de Jesús, a més de la novícia Sor Petronila de San Sor Petronila de San 
Francisco. Francisco. Totes elles, amb la seua tenacitat, espiri-
tualitat i devoció, foren l’origen del nostre benvolgut 
monestir i les primeres a habitar-lo.

 L’arribada a Cocentaina a  nals de 1653, després 
d’un accidentat viatge carregat de penúries i ca-
lamitats que hagueren de patir aquestes atrevides 
germanes, no va ser gens acollidora, no van ser ben 
rebudes per la gent del poble, possiblement in  uen-
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ciades pel clergat, que d’alguna manera no veia amb 
bons ulls aquesta iniciativa fundacional per part dels 
comtes, que en aquells moments estaven absents del 
poble. Els únics que van acollir les mongetes van ser 
els representants del comte que les van allotjar en 
unes dependències del palau, segurament per ordres 
rebudes dels seus senyors, que eren els vertaders 
responsables de l’arribada d’aquestes intrèpides 
mongetes a Cocentaina. Després d’aquests fets ens 
podem imaginar la decepció en la qual es trobarien 
aquestes mongetes, ja que tan sols es van sentir aco-
llides i consolades espiritualment per part del pare 
guardià del convent franciscà de Sant Sebastià.

 El llibre de la fundació del convent ha sigut una font 
d’informació per a tots aquells curiosos que han vol-
gut cabussejar i fullejar-ne el contingut,  com ho de-
mostra la quantitat d’articles publicats d’aquest fet 
històric.

 Una de les coses que em va cridar l’atenció de les 
moltes curiositats que hi ha dins d’aquest llibre va 
ser una relació cronològica de les defuncions i soter-
raments de les primeres germanes que van habitar 
aquest convent, on ens detalla el nom, la data i la 
procedència de cada mongeta,  ns i tot el nom dels 
pares, en la qual podem comprovar que hem tingut 
mongetes de tot arreu del territori espanyol, però so-
bretot de les comarques més properes, i sobretot la 
gran quantitat de mongetes que hem tingut del nostre 
poble.   

 Encapçala aquesta llista cronològica una de les fun-
dadores d’aquest convent, la venerada germana, Sor 
María de San Dionisio, que exercia el càrrec de vicà-
ria, després de patir una greu malaltia, en 1663; a 
qui li seguiria Sor Asunción María, natural de Valèn-
cia, en gener de 1675.   

 La següent anotació cronològica ens parla de la Vene-
rada Madre Sor Adriana del Espíritu Santo, principal 
fundadora, que mor amb olor de santedat en 1678 
a l’edat de 73 anys. Sor Adriana va ser possiblement 
la germana que més va in  uir en la fundació i en l’or-
ganització del convent durant els primers anys. Sota 
un caràcter humil i prudent tenia un esperit fort, em-
prenedor i amb una gran càrrega de treball, com ho 
va demostrar amb la tasca realitzada durant tots els 
anys en què va exercir el càrrec d’abadessa.

En 1679 ens trobem amb la primera mongeta natu-
ral de Cocentaina que mor al convent, als 21 anys 
i 3 de religiosa, Sor Valentina de San José,  lla de 
Gaspar Margarit i de Josefa Domènech. La següent 
defunció és d’una altra socarrada que mor en agost 
de 1681, Sor Águeda de San Antonio, de 53 anys,  -
lla de Nicolás Torralba. Al mateix agost de 1681, mor 
una altra de les germanes fundadores, Sor Luciana 
de Jesús, que durant la seua vida va manifestar una 
personalitat senzilla, humana i d’una gran virtut re-
ligiosa.    

 La relació cronològica continua el 3 de novembre 
del mateix any 1681, on tornem a trobar una altra 
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defunció d’una de les germanes fundadores, la 
venerada Sor Catalina del Espíritu Santo, de 63 anys; 
d’aquesta mongeta es deia que tenia un caràcter 
tímid i malaltís, però amb una gran destresa en 
treballs manuals; dins de la comunitat va exercir 
diversos càrrecs entre altres els de tornera o el de 
sagristana. 

 En aquesta relació ens trobem que el 13 de gener de 
1683 mor la primera mongeta de Cocentaina que va 
entrar a formar part d’aquesta comunitat religiosa, 
Sor Francisca de la Concepción,  lla de Félix Bellot 
i d’Isabel Domènech, família molt ben relacionada 
amb l’administrador dels comtes que vivien al mateix 
palau, per la qual cosa la xiqueta, de ben menuda, ja 
tenia entrada a les dependències de les germanes 
fundadores, a les quals causava molt bona impres-
sió aquesta xiqueta menuda, però amb un caràcter 
alegre i afectiu, de qui deien «aquesta belloteta serà 
una bona mongeta», com així va ser. 

 El 30 de novembre de 1685 mor la primera noví-
cia que va acompanyar a les germanes fundadores 
procedents de Granada, la qual es va formar com 
a religiosa en aquest convent, Sor Petronila de San 
Francisco de 50 anys, possiblement in  uenciada per 
la vida religiosa de les seues ties: Sor Catalina i Sor 
Maria de Gracia, dues de les germanes fundadores.   

 L’11 de maig de 1691 ens deixava una altra de les 
germanes fundadores, Sor Maria de Gracia, als 79 
anys. Des que va arribar a Cocentaina, va ser fona-

mental la seua tasca per a do-
nar-li forma a la nova fundació 
del convent: va ser mestra de 
novícies, a la mort de Sor Adri-
ana va exercir el càrrec d’aba-
dessa i les seues anotacions 
van ser clau per a la posterior 
redacció del llibre fundacional 
a càrrec de Sor Margarita de 
Cristo.

 El 16 de novembre de 1711, 
acomiadaven l’última germa-
na fundadora, Sor Ana María 
de San Agustín, igual que les 
altres, provinent de Granada; 
sor Ana va ser molt estima-
da per tota la comunitat per 
la humilitat, dolçor, tendresa 
i espiritualitat; va ser mestra 
de novícies, la qual cosa va 

in  uir en la religiositat de moltes de les mongetes, 
igualment va estar nomenada abadessa per tres ve-
gades. 

 Aquesta relació continua relatant-nos les defuncions 
produïdes en els primers cent anys de vida d’aquesta 
comunitat religiosa, i que han sigut soterrades dins 
del convent. Curiosament l’última mongeta d’aques-
ta llista es deia igual que la principal fundadora, Sor 
Adriana del Espíritu Santo, natural de Morella, que 
mor als 97 anys el 6 d’abril de 1762.  

 Creem amb tota seguretat que aquests primers cent 
anys no degueren ser gens fàcils per a aquesta co-
munitat religiosa en una època tan austera i falta de 
recursos; pensem en les di  cultats que es trobarien 
aquelles primeres mongetes provinents de Granada, 
encapçalades per aquella excepcional i venerada Sor 
Adriana del Espíritu Santo, acompanyada en la difícil 
missió de fundar aquest monestir, d’unes germanes 
també excepcionals, amb unes qualitats humanes i, 
perquè no, divines, les quals van sentir i van viure la 
seua vida des de la fe, decidides i segures de complir 
amb la missió encomanada; dins de les seues virtuts 
de caritat, evangelització i humilitat, també estaven 
dotades d’una gran experiència organitzativa.

 Des d’aquell 18 de desembre de 1653, a Cocentai-
na es va iniciar un nou capítol que forma part de la 
nostra història: unes mongetes que viuen i  resen per 
a mantindre encesa la devoció a la Mare de Déu del 
Miracle.    
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CHIMENEAS SIRVENT
CLIMATITZACIONS FRESCORETA
CLIMENT ARMERIA
CLINICA DEL PEU CRISTINA AGULLO SOLER
CLINICA DENTAL DR. PAU JULIÁ
CLINICA VETERINARIA COMTAT
CLINICAL DENTAL Mº JOSÉ MARTÍ
COLMADO EL FERROCARRIL
CONFITERIA PASTELERIA AGULLÓ
COOPERATIVA AGRICOLA CATOLICA 
DALLAS 44 BAR
DE CAP A PEUS
DE NENS MODA INFANTIL
DESAYUNOS LOAN
DETALLISSIM
DEXIS IBERICA
DM ARQUITECTURA
DOLÇA VIDA
EL ALMACEN, TEJIDOS
EL GAT NEGRE CERVESERIA TAPERIA
EL JIJONENCO ANTONIO SIRVENT
EL XICOTET BAR
ELECTRICIDAD JOSE MONTELEGRINO PEREZ
ELECTRICITAT ERNESTO
ELECTRONICA TALLER SANI, S.L
ENGLISH LANGUAGE TRAINING
EQUITACION PELUCA
ESPINOSA ASESORES
ESTANCO Nº1 INMACULADA PLA
ESTUDI DE DANSA ALICIA MONTAVA
ETEXA
EVENTS & MOMENTS
EXCAV. Y REPARACIONES TERRENOS JOSE LOPEZ MOTOS
EXPERT VIAL
FARMACIA  JOSE LUIS ALOS RIERA
FARMACIA DEL “PASSEIG”
FARMACIA DEL FERROCARRIL
FARMACIA HERNÁNDEZ
FEDERICO VAÑO  INTALACIONES, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO
FERRETERIA EL SERPIS
FERRINOX
FESTA ALCOI ALQUILER TRAJES DE MOROS Y CRISTIANOS
FIDEL COMINCHES, S.L
FILATS VINALOPO, S.A
FLETXA FOTOGRAFIA
FONTANERIA SANTIAGO INSA
FONTANERIA Y CALEFACCION EL COMTAT
FORN DE PA I DOLÇOS J.PERIS
FORN DE PA LLORENS
FORN PANADERIA Y BOLLERIA MARTÍ
FRANCISCO MIRALLES
FRANCISCO VALOR PELUQUEROS
FRANCOTEX PRODUCTOS QUIMICOS
FUSTERIA SANTA BÁRBARA
GABRIEL PASTOR FISOTERAPIA AVANZADA
GARAJE CATARRO COOP.V IVECO
GDG TIXEM- LAR
GESMI FLORS
GILBRO S.L.P GESTORIA
GRAFICAS AGULLO
GRAFICAS ALCOY 
GRUPO BOTELLA
GRUPO MARCOS

El nostre més sincer agraïment a tots els comerços i les empreses El nostre més sincer agraïment a tots els comerços i les empreses 
que col·laboren any rere any amb la Junta de Festes que col·laboren any rere any amb la Junta de Festes   

ADMINISTRACION DE LOTERIA Nº1 VIRGEN. DEL MILAGRO
AFEM AUDITORES & CONSULTORES
AGATAMEU GUARDERIA
AL&BA AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILARIA
AL-AZRAQ VESTIT PER A FESTES
ALMASSERA EL TEULAR
ALUCOM CARPINTERIA METALICA
ANA SI BAR CAFETERIA
ANDREA PELUQUERIA I ESTICA
APERITIVO DE CAFÉ SANCHO
ARQUITECTURA TRES PUNTOS
AS ANA SERRANO MODA PUNT
ASSOCIACIO DE COMERÇ DE COCENTAINA
AUTO ESCUELAS LA MONTAÑA
AUTOBUSES ESTEVE, S.L
AUTODIESEL CHIMO S.L
AUTOLAVADOS DEL MEDITERRÁNEO
B F S PAVIMENTOS
BAR AVENIDA “RASPA”
BAR BODEGA MARU
BAR CAFETERIA CENTRE SOCIAL
BAR CAFETERIA EL PASSATEMPS
BAR CHESCO
BAR EL MERCAT CHURRERIA
BAR INSA
BAR LA GOMA
BAR LLOPIS
BAR LOS CAZADORES
BAR RESTAURANTE ALHAMBRA
BARBER INMOBILIARIA
BARRACHINA CLINCA DENTAL
BAUTISTA SANZ MONTAJES Y AUTOMATIZACIONES ELECTRICAS
BERTA IÑIGUEZ CANTANT
BODEGA FACO
BODEGA JUANITO
BORRAS MERCERIA & LENCERIA
BORRUIX PA CASERO DE LLENYA
BOUTIQUE KIAN
BRILDOR
BRIOFIL, S.L HILATURA
CAFÉ BAR LA TORRETA
CAFETERIA BAR DISTRAC
CAFETERIA CERVECERIA LA BELE
CAIXA ONTENIENT
CAJAMAR CAJA RURAL
CARNISSERIA ASUN
CARNISSERIA JOAQUIN RICO
CARNISSERIA LA CARNÍ
CARNISSERIA RAFA
CARREFOUR COCENTAINA
CARROSES EL LLOMBO, S.L
CARTONAJES AITANA, C.V
CASA ROSALINETA CARNICERIA
CASA VICENTICA  CUINA AUTOCTONA
CATERING CASABLANCA
CENTRE D´IDIOMES JAUME I
CENTRO AUTO
CENTRO DE DANSA & ENTRENAMENT ADRIAN PALACÍ
CENTRO HIPICO CUADRA ROVIRA
CENTRO MEDICO PSICOLOGICO CMP
CENTRO VETERINARIO ASIS
CENTROS DE FORMACION LA CONTESTANA
CHARCUTERIA SALAZONES MIGUEL



GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS
GRUPO SOLITIUM
GRUPO TITANIC
HOTEL ANNA
HOTEL ODON
IMPRENTA DOMINGEZ
INCLIF INSTAL.LACIONS I FONTANERIA
INFOYTEL
INMOBILARIA I-LEVANTE
J.MOLTO LT-S.L
JAMONES Y EMBUTIDOS SELECTOS SIERRA MARIOLA
JOYERIA RELOJERIA LUQUE
JUAN PEREZ CARPINTERIA METALICA
KA INTERNACIONAL
KSIGUAL PERFUMES Y DETALLES
L. IBAÑEZ S.L
LA BODEGA
LA CABAÑA CAÑAS Y TAPAS
LA IBENSE HELADOS
LA SOLANA VIVERS
LA ZAPATILLA ROJA
LAMPARAS E. MOLTO
LEJIA FLOR DE ABETO
LEVANTINA LIMPIEZA GRUPO ESPIRAL, S.L
LICORES MARIOLA S.A -PASTOR
LIMA LIMON
LINTON 2 BAR
LITO DISSENY COOPERATIVA VALENCIANA
LUDOTECA MENUTS
LUHADULCES
MARMOLES PACO
MAXIM´S SALON DE JUEGOS
MAYMI JOIERS
MAYORIASTAS DE ALIMENTACION JORDI
MERAKI ESTETICA
MERCERIA AZUL
MESQUEMOTOS
MIRALLES  Y SILVESTRE MUDANZAS GUARDAMUEBLES
MONVERD
MOTOS JR
MOVIL BEGAR -BMW
MUEBLES REIGMON
MUSICALS NOU CARDONA
MUTUA LEVANTE SEGUROS
MYKONOS
MY-WAY PELUQUERIA
NATURFARMA PARAFARMACIA
NATXO SELLÉS RESTAURANTE
NETLLAR TELECOM
NEUMÁTICOS ROMEU REPARACION DE AUTOMOVILES
NEW SHINE ESTILISTAS
NOU FESTA CAFÉ PUB
NOURASPA RESTAURANT
NURIA ESPORT
OBRAS SARRIÓ
OCASO SEGUROS AITANA RABADÁN
OLIVES I SALADURES ROSA
ÓPTICA AGULLÓ
ORC S.L OBRES I REFORMES DEL COMTAT
PA I DOLÇOS PAULA
PANADERIA BOLLERIA HEMA S.L
PAPELERIA BLANES
PAPELERIA COPISTERIA FERROCARRIL
PASCUAL SELLÉS DAMIÁ PINTURA
PAVIMENTOS COCENTAINA
PELUQUERIA CLARA MARSET
PELUQUERIA KUCKY

PELUQUEROS ENRIQUETA PASTOR VALLS E HIPOLITO 
LINARES VAÑO
PERRUQUERIA CELES
PINA PINTURA Y DECORACION
PINTUART
PINTURA DECORATIVA BRIVA C.B
PLASTICOS MAYA S.L
POMARES S.L ASESORIA
RAFAEL PASCUAL FILTROS Y ELEMENTOS REPUESTOS
RESTAURANT ALAMEDA BISTRÓ
RESTAURANT CASETA NOVA
RESTAURANTE L´ESCALETA
RESTAURANT L´HOSTALET
RESTAURANT TIRO DE PICHON
RESTAURANTE CHINO SIETE ESTRELLAS
RIBELLES FLORS
RIPOLL “EL COQUERO”
ROTATEX, S.L
RSTAURANTE TORRE DE COTES
RUBENS ESTILS
SALON PELUQUERIA ANI
SANT FRANCESC RESTAURANT
SAUL SANTOJA ATELIER
SEDANO MOTOR
SEGUI E HIJOS, S.L
SERCO MAC
SERPIS AUTOMOCION
SILLAS GIL
SILVIABOT FOTOGRAFIA
SMC TALLERES GUIRAO
SOFCO
SOLER
SOLTRA PINTURAS
TABERNA ASTURIANA “EL PRIM”
TALLER VICTOR RECIO S.L
TALLERES BOSS & CO
TALLERES PAULINO
TALLERES PICAZO
TALLERES RAFAEL BERNABEU, S.L
TANATORI DEL COMTAT
TANATORIO COMARCAL DE MARIOLA
TANSPORTES FERRI S.L
TASCA EL PASEIG
TAXVEL ASESORES S.L
TECEL ELECTRICITAT
TECMECO
TELECOMUNICACIONES CLIMENT
TEXTISOL S.L
THE QUM CENTER
TIEND 21
TINTORERIA “SANT HIPOLIT”
TINTORERIA COLON
TOLDOS LLORENS TAPIZADOS
TONI PRATS
TONNY SANGO ROBA HOME
TRANSPORTES EL COMTAT. COOP.V
TU DIRAS, S.L.U
TUBELCO Y AUTOFRIO
TUEVENTOENDIRECTO
ULLDEPEIX FOTOGRAFIA
UNION ALCOYANA SEGUROS
UNIONA ALCOYANA SEGUROS LYDIA MONTAVA SERNA
VELBOR BORDADOS VELASCO S.A.L
VIAJES TURYEM
VIATGES RUTA JOSE
VILACOR CONSTRUCCIONES
VISAUTO  CONCESIONARIO OFICIAL MERCEDES-BENZ
VIVERS ALCOY FLOR










